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NCO i CWG 
w mikrokontrolerach PIC
Nowe moduły peryferyjne Microchipa

Konstruktorzy firmy Microchip nie poprzestają na tym, co już 
osiągnęli i  potrafią zaskoczyć nowymi rozwiązaniami. Niedawno do 

oferty firmy wprowadzono układy z  rodziny PIC1xF150x z  dwoma 
nowymi peryferiami: sterowanym cyfrowo generatorem sygnału 

prostokątnego NCO (Numerically Controlled Oscillator) i  generatorem 
przebiegu komplementarnego CWG (Complementary Wavefrom 

Generator).

pularny PIC18F67J90 z kompletnym interfej-
sem Ethernet. Wymaga on jedynie dołączenia 
zewnętrznego transformatora dopasowujące-
go i kilku rezystorów. Jeżeli dodamy do tego 
gotowe, bezpłatne biblioteki ułatwiające jego 
użycie w  połączeniu z  również bezpłatnym 
stosem TCP/IP, to trudno dziwić się, że ten 
układ stał się hitem.

Konstruktorzy firmy nie poprzestają na 
tym co już osiągnęli i  potrafią zaskoczyć no-
wymi rozwiązaniami. Niedawno do portofilio 
firmy wprowadzono nowe układy z  rodziny 
PIC1xF150x z dwoma układami peryferyjnymi: 
cyfrowo sterownym generatorem przebiegu cy-
frowego NCO (Numerically Controlled Oscilla-
tor) i generatorem przebiegu komplementarne-
go CWG (Complementary Wavefrom Generator).

Generator NCO
Blok generatora NCO jest przeznaczony do 

wykorzystania w aplikacjach, które wymagają 
sygnału o ściśle określonej, dokładnej często-
tliwości. Dzięki specjalnej budowie, generator 
NCO pozwala tę częstotliwość tego sygnału 

USB OTG, komplet interfejsów komunikacyj-
nych z buforami FIFO, sprzętowe zegary RTC 
czy nawet sprzętowe generatory CRC. 

Znane porzekadło głosi „kto stoi w miej-
scu, ten się cofa”. Mając to na uwadze, pro-
ducenci komponentów elektronicznych, 
a  w  tym również mikrokontrolerów, inten-
sywnie rozwijają swoje produkty. Jednym ze 
światowych liderów oferujących między in-
nymi mikrokontrolery jest firma Microchip. 
Rodziny PIC16, PIC18, PIC23, dsPIC i PIC32 
są bardzo cenione przez konstruktorów, mię-
dzy innymi za bardzo dobre układy peryferyj-
ne. Przykładem możliwości nowoczesnych 
układów peryferyjnych może być bardzo po-

Ostra konkurencja na rynku mikrokon-
trolerów wymusza na producentach nie tylko 
obniżanie ceny. Coraz bardziej wymagający 
użytkownik wymaga, by  tańszy produkt był  
lepiej wyposażony w  pamięć programu, pa-
mięć danych i  oczywiście w  układy peryfe-
ryjne. Nikogo nie dziwi umieszczanie nawet 
w  nieskomplikowanych i  tanich  mikrokon-
trolerach przetworników A/C, modułów ko-
munikacji SPI i  I2C oraz sprzętowych ukła-
dów PWM. A  jeszcze niedawno te peryferia 
były zarezerwowane tylko dla najdroższych 
układów. Z drugiej strony szybkie 16- i 32-bi-
towe jednostki mają wbudowane wielokana-
łowe, dokładne sterowniki PWM, interfejsy 
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Rysunek 1. Schemat blokowy NCO

Rysunek 2. Przykład zliczania z dodawaniem 2000hex

Microchip w swoim bloku generatora NCO 
zastosował sprytne połączenie klasycznego 
licznika z układem modyfikującym jego war-
tość w czasie każdego okresu zliczanego prze-
biegu. Aby zapewnić odpowiednią rozdziel-
czość pomiaru, licznik ma długość 20  bitów, 
a modyfikowana wartość jest 16-bitowa. Sche-
mat blokowy NCO pokazano na rysunku 1.

Sygnał wejściowy jest wybierany selekto-
rem programowanym bitami NxCKS. Można 
wybrać przebieg z  wejścia mikrokontrolera 
NCOCLK, wyjścia wbudowanego układu lo-
gicznego (CLC) LC1OUT, oscylatora kwarco-
wego Fosc lub wewnętrznego oscylatora HFIN-
TOSC o maksymalnej częstotliwości 16 MHz. 
Wybrany sygnał jest zliczany przez 20-bitowy 
licznik-akumulator. W czasie trwania każdego 
narastającego zbocza sygnału wejściowego jest 
do niego dodawana 16-bitowa wartość zapisa-
na przez użytkownika w 16-bitowym rejestrze 
inkrementacji NCOxINCL.

Częstotliwość przepełniania się licznika- 
akumulatora wylicza się z zależności:

gdzie:
NCO Clock Frequency – częstotliwość na wej-
ściu bloku NCO,
Increment Value – wartość dodawana do aku-
mulatora,
N=20 (liczba bitów licznika).

Im większa będzie wartość zapisana do 
Increment Value, tym licznik będzie się szyb-
ciej przepełniał i tym wyższa będzie częstotli-
wość FOVERFLOW. Na rysunku 2 pokazano przy-
kład zliczania z dodawaniem wartości 0x2000 
przy każdym narastającym  zboczu  przebiegu 
wejściowego. 20-bitowy licznik-akumulator 
przepełni się po 8 cyklach (okresach) prze-
biegu wejściowego. Wybierając kombinację 
częstotliwości wejściowej i  zawartości reje-
stru NCOxINCL, można precyzyjnie dobrać 
generowaną częstotliwość.

Przepełnienie licznika powoduje zmia-
nę stanu przerzutnika D. Na jego wyjściu Q 
występuje sygnał prostokątny o  wypełnieniu 
50% i  częstotliwości równej połowie często-

a potrzebujemy uzyskać na przykład 100 kHz, 
to współczynnik podziału (dzielnik) wynosi 
20  MHz/100  kHz=20. Problem pojawia się, 
gdy potrzebujemy sygnału o  częstotliwości 
np. 130 kHz. Wtedy dzielnik jest niecałkowi-
ty i  wynosi 2000000/130000=15,38461538… 
Po podzieleniu przez 15 otrzymujemy 
133,333333 kHz. Takie dzielenie albo jest obar-
czone sporym błędem, albo wymaga dobiera-
nia częstotliwości wejściowej, tak aby współ-
czynnik podziału był całkowity. Problem znają 
ci, którzy stosowali lub stosują interfejs UART. 
Specjalnie z  jego względu są produkowane 
oscylatory kwarcowe o  tak dobranej często-
tliwości, by po podzieleniu uzyskać przebieg 
taktujący prędkością szeregowej transmisji 
asynchronicznej. Ma to szczególne znaczenie 
dla dużych prędkości transmisji.

i  jego współczynnik wypełnienia bardzo pre-
cyzyjnie regulować.

Częstotliwość przebiegu cyfrowego można 
w prosty sposób dzielić, używając do tego celu 
liczników. Moduł licznika jest jednym z pod-
stawowych i umieszcza się go w każdym mi-
krokontrolerze, nawet w najmniej rozbudowa-
nych PIC10F. Standardowo są to liczniki 8- lub 
16-bitowe, wyposażane dodatkowo w preska-
lery i czasami w postskalery.

To, czy uda nam się wygenerować pożą-
daną częstotliwość, zależy od częstotliwości 
sygnału na wejściu i współczynnika jego po-
działu. Jeżeli wyliczony współczynnik po-
działu jest liczbą całkowitą, to można uzyskać 
przebieg o  częstotliwości dokładnie takiej, 
której oczekujemy. Na przykład, jeżeli dzieli-
my sygnał wejściowy o częstotliwości 2 MHz, 
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Rysunek 3. Generowanie sygnału wyjściowego w trybie PF. 

Rysunek 4. Uproszczony schemat mostka H

Rysunek 5. Schemat blokowy CWG

też wewnętrznie dostępny dla bloków peryfe-
ryjnych CLC i CWG. Ten tryb pracy, wybierany 
po wyzerowaniu bitu NxPFM, nazywa się Fi-
xed Duty Cycle (FDC).

Każde przepełnienie licznika-akumulato-
ra  powoduje również ustawienie znacznika 
przerwania NCOxIF. Jeżeli przerwanie nie jest 
zablokowane, to zostanie zgłoszone i musi być 
obsłużone.

Ustawienie bitu NxPFM wprowadza tryb 
Pulse Frequency Mode (PF). W tym trybie po 
każdym przepełnieniu się licznika-akumula-

tora wyjście NCOx przechodzi w stan aktyw-
ny i pozostaje w tym stanie przez czas równy 
zaprogramowanej wielokrotności okresu zli-
czanego sygnału wejściowego (zliczany przez 
ripple counter). Czas stanu aktywnego (wyso-
ki) i nieaktywnego (niski) zależy od bitu okre-
ślającego polaryzację NxPOL i wartości wpisa-
nej do bitów NxPWS rejestru konfiguracyjnego 
NCOxCON. Na rysunku 3 pokazano zależność 
czasu trwania stanu aktywnego dla NxPWS=0 
i dla NxPWS=2. Podobnie jak w trybie FDC, 
sygnał wyjściowy może być podawany na wyj-

tliwości przepełnień licznika. Zapisując bit 
NxPOL, można zmieniać polaryzację sygnału 
wyjściowego. Przez selektor wyjściowy jest on 
podawany na wyprowadzenie NCOx, ale jest 
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Rysunek 6. Generowanie sygnału wyjściowego przez generator CWG

Układy sterowania elementami mocy powin-
ny umożliwiać natychmiastowe wyłączenie 
(shutdown) w wypadku wystąpienia nieprawi-
dłowych stanów sygnału sterującego elemen-
tami mocy. Osiąga się to poprzez zdefiniowa-
nie bezpiecznych stanów sygnału sterującego 
i porównanie wzorca ze stanem faktycznym. 
Taki mechanizm zabezpiecza końcówkę mocy 
przed zniszczeniem. W  CWG stan wyłącze-
nia może być wprowadzany programowo lub 
przez wymuszenie sprzętowe. Do wyłącze-
nia programowego trzeba ustawić bit GxASE 
w  rejestrze konfiguracyjnym CWGxCON2. 
Wyłączenie sprzętowe pozwala zatrzymać 
sterowanie szybciej niż programowe, kiedy 
jest aktywne jedno z  wejść: async_C1OUT, 
async_C2OUT, LC2OUT, CWG1FLT. Wtedy 
wyjścia generatora przyjmują zaprogramowa-
ne, bezpieczne dla układu sterowania pozio-
my logiczne bez prawie żadnego opóźnienia. 
Można też do tego celu zastosować kombina-
cję stanów z dwóch wejść.

Podsumowanie 
NCO i CWG Microchipa to przykład na 

to, że konstruktorzy mają wiele do powie-
dzenia w dziedzinie implementacji układów 
peryferyjnych. Moduły przeznaczone do 
układów sterowania silnikami elektrycz-
nymi w  tanich mikrokontrolerach 8-bito-
wych dowodzą, że pomimo powszechnej 
„ARMizacji” nadal są one chętnie używane, 
a  obszar ich zastosowań stale się poszerza. 
Przemyślana konstrukcja i  łatwość imple-
mentacji w  połączeniu z  możliwością ela-
stycznego konfigurowania programowego na 
pewno znajdzie wielu zwolenników wśród 
konstruktorów różnych systemów wbudo-
wanych.

Tomasz Jabłoński, EP

Rysunek 7. Przykład działania generatora CWG

Przebieg PWM, do którego jest dodawane 
opóźnienie, może pochodzić z kilku źródeł:

• kanałów sprzętowych interfejsów PWM 
(bloki MSSP) mikrokontrolera (PWM 
OUT),

• wyjścia programowalnych układów lo-
gicznych LC1OUT,

• wyjścia z komparatora CxOUT.
Wyboru źródła sygnału dokonuje się za 

pomocą selektora programowanego pozioma-
mi bitów konfigurujących GxIS.

CWG ma wbudowane dwa niezależne 
liczniki odliczające opóźnienia. Pierwszy 
z liczników odlicza opóźnienie w momencie 
wykrycia narastającego zbocza sygnału źró-
dłowego PWM, a drugi w momencie wykry-
cia opadającego. Liczniki zliczają impulsy 
zegara cwg_clock (rys.  5). Wartość opóźnie-
nia jest programowana zawartością rejestrów 
CWGxDBR i CWGxDBRA.

Na rysunku 6 pokazano zasadę generowa-
nia sygnału wyjściowego przez moduł CWG. 
Kiedy wejściowy sygnał PWM zmienia się 
z poziomu niskiego do wysokiego, sygnał na 
wyjściu B (CWGxB) natychmiast zostaje wy-
zerowany i  rozpoczyna się odliczanie czasu 
martwego dla zbocza narastającego. Po jego 
upływie wyjście A (CWGxA) zostaje ustawio-
ne, adekwatnie do sygnału wejściowego.

Zmiana poziomu sygnału wejściowego 
z  wysokiego na niski powoduje natychmia-
stowe wyzerowanie wyjścia A  i  rozpoczęcie 
odliczania czasu martwego dla zbocza opa-
dającego. Po jego upływie wyjście B zostaje 
ustawione.

Czasy opóźnień są programowane zawar-
tością rejestrów konfiguracyjnych CWGxDBR 
(dla wyjścia A) i CWBxDBF dla wyjścia B. Na 
rysunku  7 są pokazane dokładne zależności 
czasowe dla CWGxDBR=1 i  CWGDBF=2. 

ście NCOx przez selektor wyjściowy lub we-
wnętrznie do modułów CLC i CFG.

Blok generatora CWG
Zadaniem układu CWG (Complementary 

Waveform Generator) jest generowanie kom-
plementarnego sygnału cyfrowego i  doda-
wanie do niego czasu martwego dead band 
delay. Technika dodawania czasu martwego 
jest stosowana przy sterowaniu przebiegiem 
PWM układów mostka mocy typu H. Układ 
mostkowy H składa się z  2 par kluczy tranzy-
storowych (rysunek 4). W trakcie normalnej 
pracy klucze muszą być tak zamkniete, aby 
prąd ze źródła zasilania płynął przez obcią-
żenie. W układzie z rysunku 4 zamkniete po-
winny być klucze S2 i S3 lub S1 i S4. Może 
zdarzyć się, że w  przez krótki czas w  mo-
mencie przełączania kluczy oba tranzystory 
w jednej gałęzi będą przewodzić (na przykład 
S1 i S2) i cały prąd ze źródła zasilania będzie 
ograniczany tylko rezystancją nasyconych 
tranzystorów. Może to być spowodowane 
pojemnościami pasożytniczymi w  układzie 
sterowania, różnicami w  parametrach tran-
zystorów i dużymi częstotliwościami przebie-
gów sterujących. Czas martwy powoduje, że 
w  trakcie krytycznej sekwencji przełączania 
klucz, który powinien się załączyć, załączy 
się z  opóźnieniem, tak aby klucz, który już 
jest załączony, zdążył się wyłączyć. Zapobie-
ga to nieprawidłowemu działaniu, a  nawet 
uszkodzeniu układu sterowania.

Schemat blokowy CWG pokazano na ry-
sunku  5. Źródłem impulsów do odliczania 
opóźnień dead band delay może być częstotli-
wość oscylatora kwarcowego mikrokontrolera 
lub wewnętrznego oscylatora RC HFINTOSC 
o maksymalnej częstotliwości 16 MHz (można 
ją wewnętrznie dzielić).


