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Згідно  з навчальним планом студенти, які вивчають курс  

“Мікропроцесорні прилади та системи”, повинні виконувати практичні 

роботи, спрямовані на формування навичок складання та відлагодження 

програмних модулів мовами С та асемблер для мікроконтролерів AVR 

АТmega. 

Практичні роботи призначенні для ознайомлення студентів з цікавим 

напрямом сучасної мікроелектроніки, що  активно розвивається - лінією 

високопродуктивних RISC (Reduced Instruction Set Computers) 

мікроконтролерів загального призначення, об'єднаних спільною маркою 

AVR. Дані методичні вказівки спрямовані на вивчення структури, системи 

команд, роботи блоків і вузлів мікроконтролерів, а також підключення до 

них датчиків та пристроїв відображення інформації. 

На основі одержаних знань студент повинен вміти: вибрати 

необхідні МП засоби для проекту системи, розробити структуру та 

алгоритм роботи цифрової МП системи, здійснювати розробку та 

відлагодження  робочих програм для них, експлуатувати обладнання та 

прилади з вмонтованими МП різного типу. 

 

 

Загальні умови до виконання практичних робіт 

Підготовка до практичної роботи полягає в досконалому вивченні її 

опису і закінчується оформленням звіту. 

Порядок виконання роботи міститься в опису роботи. 

Після виконання роботи кожен студент повинен подати викладачу 

результати виконання роботи. На виконання кожної практичної роботи 

відведено 2 години. 
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Практична робота №1 

Основи налагодження програм в AVR Studio мовою асемблер на 

прикладі мікроконтролера АТ90S8515 

 

Мета: вивчення основних особливостей AVR Studio 4 IDE. 

Створення, компіляція та відладка програм в AVR Studio 4 IDE. 

 

1.1 Короткі теоретичні відомості. 

AVR Studio 4 є інтегрованим середовищем розробки (IDE) 

застосувань для мікроконтролерів в середовищі Windows 

NT/2000/XP/Vista/7. AVR Studio 4 забезпечує повний набір функцій, 

включаючи підтримку налагодження, механізми контролю, разом із 

точками зупину і покрокове виконання на рівні вихідного коду і команд; 

регістри, пам'ять, перегляд портів вводу-виводу; цільову конфігурацію і 

управління, а також повну підтримку розробки для програмістів. 

AVR Studio 4 містить: 

· Вбудований асемблер. 

· Вбудований симулятор. 

· Вбудований Компаратор С (плагін GCC). 

· Засоби (Інструменти) для 8 та 32- бітної архітектури AVR,  зокрема, 

AVR ONE!, JTAGICE mkІ,JTAGICE MkII, AVR Dragon, AVRISP, AVR 

ISPmkII, AVR Butterfly, STK500 і STK600. 

· Підтримка плагіна AVR ОСРВ. 

· Онлайн допомога. 

Файли встановлення та оновлення пакетів AVR Studio доступні за 

посиланням: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.a sp?tool_id = 

2725 
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 Створення нового проекту в AVR Studio 

Виконайте наступні кроки, для створення проекту в AVR Studio. 

• Запустіть программиу AVR Studio. 

• Виберіть пункт меню Project | New Project. У діалоговому вікні 

(див. рис. 1.1), виберіть Atmel AVR Assembler як тип проекту, і вкажіть ім'я 

проекту і його розміщення. Якщо обрані опції «Create initialfile» і «Create 

folder», то будуть створені порожній файл ASM і папка, що містить його. 

У прикладі створений проект під назвою «Leds». Натисніть кнопку Next, 

коли все готово. 

 

Рис.1.1 Вікно введення типу проекту, його назви і розміщення 

У діалозі «Select debug platform and device» (рис. 1.2) вибрати 

«AVR Simulator» як платформу і «AT90S8515» як пристрій, після чого 

натиснути кнопку Finish. 
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Рис. 1.2. Вікно вибору платформи та пристрою 

Примітка: Для використання іншого AVR чіпу, наприклад 

ATMEGA16, виберіть його на цьому кроці. В даній роботі буде 

використаний AT90S8515. 

Після цього буде створений файл проекту і AVR Studio відобразить 

порожній файл Leds.asm (див. рис. 1.3).  

 

Рис.1.3. AVR Studio з відкритим файлом проекту 
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Для збереження файлу і програми виберається меню Project | Save 

Project. Файл проекту має розширення «aps». 

Компіляція та налаштування програми 

Для компіляції коду виберіть меню Build | Rebuild All. Якщо немає 

помилок, то буде створений файл Leds.hex. Цей файл містить машинний 

код, готовий до завантаження на мікроконтролер. Якщо є повідомлення 

про помилку, то необхідно перевірити свій код. Найбільш часто вони 

викликані друкарськими або синтаксичними помилками. 

Налаштування - невід'ємний аспект процесу розробки для будь-якого 

типу програми. У цьому розділі описано, як налагоджувати програму на 

рівні вихідного коду, використовуючи AVR Studio. Можна виконувати 

програму рядок за рядком і спостерігати при цьому зміну даних в 

регістрах, портах введення-виведення та пам'яті. Продовжимо розгляд 

прикладу проекту Leds.aps, створеного раніше. AVR Studio дозволяє 

відслідковувати стан регістрів і портів введення-виведення. Для того, щоб 

включити це відображення, клікніть правою кнопкою миші на смужці 

меню і виберіть опції «I/O» і «Processor» (див. рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4.Налаштування 
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Виберіть меню Debug | Start Debugging. У вікні програмного коду 

з'явиться жовта стрілка (рис. 1.5). Вона вказує на інструкцію, яка буде 

виконана наступною. Виберіть меню Debug | Step Into (або клавіша F11) 

для виконання інструкції, на яку вказує жовта стрілка (rjmp RESET). 

 

Рис. 1.5. Вікно з покроковим виконання програми 

Також в меню Debug доступно безліч інших опцій. Таких як: 

виконання до точки зупину, цикл і т.д. 

 

1.2 Завдання на практичну роботу 

1) Відкрити AVR Studio 4. 

2) Створити новий проект на Асемблері. 

3) Ввести програмний код з прикладу (Додаток А). 

4) Скомпілювати і запустити програму. 

5) Покроково виконати програму і вивчити різні опції налагодження. 

6) Зупинити програму. 
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1.3 Запитання для самоперевірки 

1) Що таке AVR Studio 4? 

3) Як створити проект і ввести програмний код на Асемблері? 

4) Як скомпонувати і запустити програму? 

5) Як покроково виконати програму? Які є опції відладчика? 

6) Що трапиться, якщо продовжити виконання даної програми? 

7) Яка структура проекту в AVR Studio? 

8) Які основні вікна були використані в AVR Studio? 

9) Які інструкції Асемблера були використані в програмі? 
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Практична робота №2 

Основи налагодження програм в AVR Studio мовою С на 

прикладі мікроконтролера АТmega 16 

Мета: навчитися використовувати для написання програм мовою С 

інтегроване середовище розробки AVR Studio IDE (IntegratedDevelopment 

Environment). 

 

2.1 Короткі теоретичні відомості. 

AVR Studio - професійне інтегроване середовище розробки, 

призначене для написання і відладки прикладних програм для AVR 

мікропроцесорів в середовищі Microsoft Windows. 

При розробці програмного забезпечення (ПЗ) для мікроконтролера 

(МК) необхідно виконати стандартну послідовність дій: 

- створення проекту; 

- написання програми; 

- збірка проекту; 

- налаштування: 

 виправлення синтаксичних помилок; 

 симуляція роботи програми на ПК; 

 виправлення логічних помилок; 

- програмування мікроконтролера (МК); 

- перевірка роботи програми на реальній електронній платі. 

Написання програми - процес ітеративний, тобто при необхідності 

деякий набір дій доведеться повторювати кілька разів до отримання 

задовільного результату. 

При написанні ПО розробник може зіткнутися з двома типами 

помилок: апаратні (помилка або несправність в принциповій схемі 
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пристрою) і програмні (помилки в тексті ПЗ). Програмні помилки при 

розробці ПЗ підрозділяються наступним чином: 

• синтаксичні помилки; 

• логічні помилки. 

Синтаксичні помилки - помилки в тексті програми, які знаходить 

компілятор. Виправляються швидко і безболісно в більшості випадків. 

Програма при цьому не може бути скомпільована і запущена. 

Логічні помилки - помилки в логіці роботи програми. Це той тип 

помилок при якому ПЗ компілюється і може бути запрограмовано в МК, 

але воно працює не вірно (не так як гадалося). Ці помилки знаходяться і 

усуваються за допомогою різноманітних допоміжних, налагоджувальних 

засобів (симулятор, вивід налагоджувальної інформації на консоль, 

апаратний відладчик і ін). 

Створення нового проекту 

При запуску AVR Studio відкривається стартова сторінка (Start 

page)див. рис.2.1.  

 

Рис.2.1. Стартова сторінка AVR Studio 
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Дана сторінка дозволяє почати створювати новий проект (New 

Project), відкрити проект з яким працювали раніше (Open Project), 

подивитися 3 приклади проектів (New Example Projects), а також 

отримати різноманітну довідкову та допоміжну інформацію. 

 

Рис.2.2. Вікно створення нового проекту 

У вкладці встановлені шаблони (Installed Templates) вибираємо «С». 

А в допоміжному вікні праворуч - виконувана програма на мові С 

(Executable Project).  

У полі Name необхідно ввести ім'я проекту. Ім'я проекту не повинно 

містити російських букв і пробілів. Поле Location містить шлях куди буде 

збережений проект (буде створена окрема папка при встановленому флазі 

(Create directory for solution)). Далі відкривається вікно вибору МК для 

якого пишеться ПЗ (рис. 2.3), де вибираємо МК ATmega16.  
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Рис. 2.3. Вікно вибору МК 

Після всіх перерахованих дій проект створений і можна приступати 

до написання програми. 

Введення  тексту програми 

Основне вікно розробки програми представлено на рис. 2.4. У 

верхній частині вікна розташовані - меню і різні панелі інструментів 

(Toolbars). В центрі основного вікна розміщено вікно для редагування / 

перегляду файлів проекту. У даний момент відкритий файл тексту 

програми з розширенням *.с 

У верхній частині праворуч розміщено вікно проекту (Solution 

Explorer). У даному вікні можна побачити файли підключення до проекту, 

які файли з'являються в результаті компіляції та ін. 
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Рис. 2.4. Основне вікно розробки програм 

Внизу розташоване вікно виведення діагностичної інформації 

(Output). В дане вікно середовище розробки виводить інформацію про 

процес компіляції і збірку проекту, а також інформацію про знайдені 

помилки. При створенні проекту середовище розробки створює заготовку 

вихідного тексту основної процедури ПЗ (функція main), а також 

довідковий блок коментарів. 

При написанні програми зарезервовані слова виділяються синім 

кольором, коментарі - зеленим, основний текст - чорним та ін., тобто 

проводиться підсвічування синтаксису. 

При написанні програми дуже рекомендується дотримуватися 

«аристократичного стилю написання коду »!: 

 робити відповідні відступи в тексті для виділення логічних 

блоків коду (як горизонтальні - прогалини, так і вертикальні - порожні 

рядки); 

 давати осмислені імена змінним і функціях англійською 

мовою; 
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 оздоблювати програму коментарями. 

Додаткові підказки: 

 за відкриваючою дужкою доречно негайно ставити другу 

дужку і забивати потрібний текст між ними; 

 при написанні програми користуватися методом послідовного 

наближення, тобто писати програму по частинах (завершеними блоками) 

та періодично перевіряти (компілюючи текст програми і/або перевіряючи 

його на реальному пристрої). 

Наведений список далеко не повний! 

 

Складання  проекту (Build) 

Після написання тесту програми, його слід відкомпілювати і 

провести збірку проекту. Для складання проекту існує панель збірки 

(Build), див. рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Панель збірки проекту 

На панелі присутні 3 кнопки: 

 збірка проекту (Build); 

 складання рішення (Build Solution); 

 відміна (Cancel). 

Всі панелі середовища розробки можуть налаштовуватися, тобто їх 

вигляд може відрізнятися від наведеного вище. 

Збірка проекту (Build) складається з двох основних фаз: 

 компіляція вихідних текстів програми написаних Вами 

(Compiling); 

 підключення компільованих раніше стандартних бібліотек 

функцій – (має назву лінкування) Linking. 
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Компіляція - процес перекладу тексту програми, написаної на мові 

програмування, в об'єктний модуль, що містить машинні команди 

конкретного процесора. 

Компонувальник (лінкер) - програма, яка здійснює компоновку: 

приймає на вхід один або кілька об'єктних модулів і збирає по 

ним модуль, що виконується. 

За результатами зборки проекту у вікні Output буде наданий звіт про 

хід роботи, а в Solution Explorer будуть показані файли отримані в 

результаті збірки. Програма міститься в ELF-файлі і HEX-файлі (вони 

дублюють один одного, а розробник використовує необхідний з них). 

Налаштування програми 

На написання тексту програми йде 20% часу, а інші 80% - 

займає процес налагодження проекту (Debug) і доведення його до стану 

випуску (Release). 

Налаштування - етап комп'ютерного розв'язання задачі, при якому 

відбувається усунення явних помилок у програмі. Часто проводиться з 

використанням спеціальних програмних засобів - відладчиків. 

Якщо при написанні ПЗ були допущені синтаксичні помилки, то 

компілятор не зможе відкомпілювати початковий текст програми і 

видасть список знайдених помилок (Error List), див. рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6.Вікно з помилками та попередженням компілятора 

У списку помилок (Errors) показується їх опис і гадане місце 

розташування. Також можуть бути присутніми попередження (Warnings) - 

місця в коді на які слід звернути увагу, тому що вони можуть викликати 

помилку під час виконання програми і повідомлення про вдале 
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використання програми (Messages). Після вдалої збірки проекту можна 

приступити до перевірки логіки роботи програми за допомогою 

симулятора або на реальному пристрої. 

Симуляція – це моделювання процесу виконання програми 

мікроконтролером на персональному комп'ютері. Вона є одним з 

найпотужніших методів налагодження програм. Для управління процесом 

симуляції існує панель налагодження (Debug Toolbar), див. рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7. Панель відладки проекту 

Для управління ходом виконання програми призначені наступні 

кнопки (рис. 2.7): 

1 - запуск / пауза відладки програми (Start Debugging and Break); 

2 - зупинка відладки (Stop Debugging); 

3 - дана стрілка показує команду, яка буде виконана наступною 

(Show Next Statement); 

4 - виконання команди із заходом в підпрограму (Step Into); 

5 - виконання команди без заходу в підпрограму (Step Over); 

6 - виконання коду до кінця поточної підпрограми (Step Out); 

7 - виконання коду до місця розташування курсора (Run To Cursor); 

8 - скидання (перехід програми в початковий стан (Reset)); 

9 - виконання програми без зупинок (Continue); 

10 - пауза виконання програми (Break All); 

11 - додаткові функції(рисунок може відрізнятися). 

Для зупинки програми в певній точці коду використовуються, так 

звані, контрольні точки.  
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Контрольна точка – інструкція програми, дійшовши до якої 

виконання програми призупиниться. Встановлена контрольна точка 

відзначена червоним кружком. Список встановлених контрольних точок 

(Breakpoints) можна отримати в додаткових функціях.  

Для контролю значення змінних оголошених у програмі 

використовується вікно Locals,  (рис. 2.8). Контролюючи значення змінних 

ми можемо зрозуміти логіку роботи ПЗ. Кнопка Locals знаходиться в 

додаткових функціях. 

 

Рис.2.8. Вікно контролю локальних змінних 

В ході покрокового виконання програми (т.зв. трасування) розробник 

контролює стан МК, його периферії і модулів в ході роботи 

програми. Для цього призначена панель налагодження AVR (AVR Debug 

Toolbar), див. рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. Панель налагодження AVR 

На панелі є наступні команди: 

1 - перегляд дизасембльованого коду (Disassembly). 

2 - перегляд регістрів загального призначення (Registers); 

3 - перегляд пам'яті (Memory); 

4 - перегляд стану процесора (Processor View); 

5 - перегляд периферії МК (I/O View); 
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У вікні стану процесора можна побачити наступне (див. рис. 2.10) . 

 

Рис. 2.10. Вікно стану процесора 

Програмний лічильник (Program Counter) - адреса машинної 

інструкції, яка буде виконана в наступний такт (цикл) роботи МК. 

Покажчик стека (Stack Pointer) - адреса вершини стека в пам'яті 

МК. 

Регістр статусу (Status Register) - спеціальний регістр, що містить 

статус результату виконання попередньої машинної інструкції. Інакше 

його називають - регістр прапорів. 

Лічильник циклів (Cycle Counter) - лічильник циклів, що пройшли з 

моменту запуску програми. 

Час зупинки (Stop Watch) – час, на протязі якого програма 

виконувалася. 

Частота (Frequency) - тактова частота МК. Чим вище тактова 

частота, тим більше інструкцій МК може виконати за од. часу. 

Архітектура МК AVR припускає наявність 32-х 8-бітних регістрів 

загального призначення. Останні 6 регістрів формують, так звані, 16 - бітні 

регістри непрямої адресації (X, Y, Z Registers) - вони використовуються 
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для доступу до пам'яті МК. Вікно перегляду пам'яті дозволяє переглянути, 

а при необхідності і модифікувати, будь-яку пам'ять МК (пам'ять програм, 

пам'ять даних, EEPROM). 

Вікно дизасемблювання показує, як програма на мові високого рівня 

була переведена в машинні коди компілятором. Вікно перегляду периферії 

МК представлено на рис. 2.11. 

 

Рис. 2.11. Вікно перегляду периферії МК 

В даному вікні показані регістри, що відповідають за роботу 

вбудованої в МК периферії, тобто порти введення / виводу, таймери, 

компаратори, комунікаційні інтерфейси та ін . 
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2.2 Завдання на практичну роботу 

1) Відкрити AVR Studio . 

2) Створити новий проект на С. 

3) Ввести програмний код з прикладу (Додаток Б). 

4) Скомпілювати і запустити програму. 

5) Покроково виконати програму і вивчити різні опції налагодження. 

6) Зупинити програму. 

2.3 Запитання для самоперевірки 

1. Що таке AVR Studio? 

2. Яка стандартна послідовність дій при розробці програми для 

мікроконтролера? 

          3. Що таке збірка? 

4. Чим компілювання відрізняється від лінкування? 

5. Що таке симуляція? 

6. Навіщо проводять відладку програми? 

7. Що таке контрольна точка? 

8. Що таке дізасемблювання? 

9. Навіщо призначена вкладка I/O View? 
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Практична робота №3 

Програмування каналу аналого-цифрового перетворювача 

мікроконтролера AVR ATmega16 та його налагодження в VMlab 

Мета роботи: Вивчення та освоєння методики програмування 

аналого-цифрового перетворювача (АЦП) мікроконтролерів. 

 

3.1 Короткі теоретичні відомості. 

Управління аналого-цифровим перетворювачем 

Мікроконтролер ATmega16 оснащений 10-розрядним АЦП (ADC) 

послідовних наближень (рис. 3.1). ADC приєднаний до 10-канального 

аналогового мультиплексору (MUX), що дозволяє подати на вхід 

перетворювача будь-який з вісьми вхідних сигналів із входів ADC0 .... 

ADC7, або еталонну напругу  1,22 В, або сигнал з входу AGND. Вихід 

AGND рекомендується під’єднати до точки з нульовим потенціалом GND. 

ADC містить схему вибірки / зберігання SH. 

 

Рис. 3.1. Структура аналого-цифрового перетворювача 
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Результат AD перетворення у вигляді 10-бітного двійкового числа D 

дорівнює: 

10

0

2
U

U
D ,        (3.1) 

де U - вхідна напруга, a Uo - опорна напруга перетворювача. 

В якості джерела опорної напруги перетворювача можна 

використати зовнішній сигнал з виходу AREF, внутрішнє джерело 2,56 В, 

або напругу живлення аналогової частини мікроконтролера з виходу 

AVCC. 

Для керування перетворювачем в мікроконтролері використовуються 

регістр (рис. 3.2): 

 Регістр управління мультиплексором ADMUX. 

  Регістр керування аналого-цифровим перетворювачем 

ADCSR. 

  Регістри даних ADCL і ADCH. 

  Регістр стану мікроконтролера SREG. 

 

Рис. 3.2. Регістри, що використовуються аналого-цифровим 

перетворювачем 

Аналого-цифровий перетворювач може працювати в двох режимах: 

режимі однократного перетворення і в циклічному режимі. Вибір режиму 

проводиться бітом ADFR регістра ADCSR.  
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Роботу аналого-цифрового перетворювача дозволяють установкою в 

стан лог. 1 біта ADEN регістра ADCSR. Перетворення починається з 

установки в стан 1 біта початку перетворення ADSC. Оскільки аналого-

цифровий перетворювач формує 10-розрядний результат, то по завершенні 

перетворення результуючі дані розміщуються в двох регістрах даних 

ADCH і ADCL. 

Аналого-цифровий перетворювач має своє власне переривання ADC 

(вектор $1С), яке може бути активізовано по завершенню перетворення. 

Коли звернення до регістрів заборонено, в процесі зчитування регістрів 

ADCL і ADCH, переривання буде активізуватися, навіть при втраті 

результату. 

Регістр ADMUX призначений для управління вхідним аналоговим 

мультиплексором. 

Біти 7 і 6 - REFS1..0 - забезпечують вибір еталонної напруги на 

вході AREF аналого-цифрового перетворювача. Вибір проводиться в 

відповідності з таблицею 3.1. 

Таблиця 3.1 -  Вибір джерела опорного напруги ADC 

REFS1 

0 

0 

REFS0 

0 

1 

Вибір джерела напруги 

 AREF, внутрішнє напруження Vref відключено 

 AVCC із зовнішнім конденсатором на контакті AR 

1 

1 

0 

1 

Резерв 

Внутрішнє джерело 2.56 В із зовнішнім конденсатором 

на AREF 

 

Біт 5 - ADLAR - впливає на запис результату в регістри даних ADCL 

і ADCH. При ADLAR = 0 можна використовувати спрощене 8-бітове 

перетворення. 
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Біти 4 .. 0 - MUX4 .. MUX0 - призначені для вибору входу, що 

комутується на вихід мультиплексора. Вибір здійснюється відповідно до 

таблиці 3.2. Зміна цих бітів в процесі перетворення, коли прапор ADIF в 

регістрі ADCSR встановлений, не призводить до зміни результату. 

 

Таблиця 3.2 -  Вибір вхідного сигналу ADC 

Кодова комбінація MUX4..0 Вхід 
0000 ADC0 
00001 ADC1 
00010 ADC2 
00011 ADC3 
00100 ADC4 
00101 ADC5 
00110 ADC6 
00111 

01000…11101 

ADC7 

Резерв 

11110 

11111 

1,22V 

0V (AGND) 

 

Регістр - ADCSR призначений для управління роботою аналого-

цифрового перетворювача. 

Біт 7 - ADEN - дозвіл роботи ADC. 

Біт 6 - ADSC - запуск перетворення ADC. 

Біт 5 - ADFR - установка циклічного режиму роботи ADC. 

Біт 4 - ADIF - прапор переривання ADC. 

Біт 3 - ADIE - дозвіл переривання ADC. 

Біти 2 .. 0 - ADPS2 .. ADPS0 - вибір коефіцієнта попереднього 

ділення (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 -  Вибір коефіцієнта попереднього ділення 

ADPS2 ADPS1 ADPS0 Коефіцієнт ділення 
0 0 0 Без ділення 

 0 0 1 2 
0 1 0 4 
0 1 1 8 
1 0 0 16 
1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

32 

64 

128 

 

Регістри ADCL і ADCH є регістрами даних. Якщо ADLAR скинутий, 

то результат представлений у вигляді, зображеному на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Подання результату в регістрі даних при ADLAR = 0 

Якщо достатнім є 8-бітне перетворення, то при ADLAR = 0 можна 

зчитувати тільки старший байт результату (регістр ADCH). 

 

3.2 Завдання на практичну роботу 

Вивчити програму Pr3.asm і файл проекту Pr_3.prj (Додаток В). 

Налагодити програму  в середовищі VMLab, підключивши необхідну 

периферію до мікроконтролера AVR - джерело синусоїдальної напруги. 

Програма перетворює напругу на виході порту A5 мікроконтролера в 

двійковий 10-розрядний код. Використовується 8 старших розрядів. 

Перетворення здійснюється по перериванням від ADC. Отримати 

результати моделювання програми управління аналого-цифровим 

перетворювачем по перериваннях. 
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3.3 Запитання для самоперевірки 

1. Назвіть вхідні сигнали аналого-цифрового перетворювача 

мікроконтролера ATmega16. 

2. Як здійснюють управління мультиплексором вхідних сигналів для 

ADC мікроконтроллера ATmega16? 

3. Як задати режими 8 - і 10-розрядного перетворення ADC (біт 

ADLAR) мікроконтролера ATmega16? 

4. Яке призначення мають джерела опорної напруги для ADC і як їх 

запрограмувати в мікроконтролері ATmega16? 

5. Як здійснити вибір коефіцієнта попереднього розподілу тактовою 

частоти для ADC в мікроконтролері ATmega16? 

6. Яке призначення має біт дозволу переривання в ADC 

мікроконтролера AVR ATmega16? 

7. Яке призначення має прапор перетворення ADC мікроконтролера 

ATmega16? 

8. Біт завдання режиму однократного або циклічного перетворення 

ADC мікроконтролера ATmega16. 

9. Яке призначення має біт пуску перетворення ADC в одноразовому 

режимі Мікроконтролера ATmega16? 

10. Для чого призначений біт дозволу перетворення ADC 

мікроконтролера ATmega16? 
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Практична робота №4 

Програмування аналогового компаратора мікроконтролера AVR 

ATmega16 та його налагодження в VMlab 

Мета роботи: Вивчення та освоєння методики програмування 

аналогового компаратора мікроконтролерів. 

 

4.1 Короткі теоретичні відомості. 

Аналоговий компаратор 

Аналоговий компаратор мікроконтролера ATmega16 має два входи - 

AIN0 і AIN1. До складу аналогового компаратора крім базового 

компаратора входить регістр керування-стану ACSR (адреса $08) і 

елементи, що управляють роботою схеми. Результатом роботи 

компаратора є запит переривання ANA COMP, який формується, коли 

різниця значень напруги на входах компаратора змінює знак. 

Схема управління при певній зміні сигналу виходу аналогового 

компаратора (ACO) установлює у одиничний стан розряд ACI регістра 

ACSR і при одиничному стані розряду ACIE регістра ACSR в блок 

переривань надходить запит переривання ANA COMP. Розряд ACI 

скидається в нульовий стан апаратно при переході до виконання 

перериваючої  програми або програмно шляхом запису одиниці в розряд 

ACI. 

Вибір виду зміни сигналу каналового компаратора на вході схеми 

управління, при якому формується запит переривання, визначається 

комбінацією стану розрядів ACISO і ACIS1 регістра ACSR відповідно до 

табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1. - Вибір виду сигналу компаратора 

ACIS1 ACIS0 Зміна сигналу АСО 

0 0 Будь-яке 

0 1 - 

1 0 10 

1 1 01 

 

У мікроконтролері ATmega16 сигнал АСО з виходу базового 

компаратора при одиничному стані розряду ACIC приймається в таймер-

лічильник в якості сигналу, керуючого захопленням. 

При установці в одиничний стан розряду ACD регістру ACSR 

вимикається живлення базового компаратора і зменшується струм 

споживання мікроконтролера. 

У мікроконтролері ATmega16 є можливість підключати до входу «+» 

базового компаратора замість входу AIN0 вихід внутрішнього джерела 

еталонної напруги VR (1,22 ± 0,05 В). Підключення джерела VR 

виконується при одиничному стані розряду AINBG регістра ACSR, крім 

того, є можливість підключати до входу «-» базового компаратора входи 

аналого-цифрового перетворювача ADC0 ... ADC7. Підключення 

виконується при нульовому стані розряду ADEN регістра ADCSR (адреси  

$06) і одиничному стані розряду ACME регістра SFIOR (адреси $ 30). 

Вибір входу, що підключається, визначається комбінацією станів розрядів 

MUX2, MUX1 і MUX0 регістра ADMUX (адреси $07). 

У табл. 4.2 вказані виходи мікроконтролера, що використовуються в 

якості входів AIN0 і AIN1, у мікроконтролерів різних типів. 

Таблиця 4.2. - Входи AIN0 и AIN1 

Мікроконтролер t11 t12 t15 t28 8515 

8535 

m163 

Вхід AIN0 РВ0 РВ0 РВ2 РВ2 
Вхід AIN1 РВ1 РВ1 РВ3 РВ3 
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Схема компаратора мікроконтролера АТтеgа16 наведена на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Структурна схема аналогового компаратора 

У роботі компаратора використовуються регістри (рис. 4.2): 

- Регістр керування аналоговим компаратором ACSR. 

- Регістр спеціальних функцій вводу / виводу. 

- Регістр стану аналого-цифрового перетворювача. 

- Регістр мультиплексора аналого-цифрового перетворювача 

ADCMUX. 

- Регістр стану мікроконтролера SREG. 

 

Рис. 4.2. Регістри, задіяні в роботі аналогового компаратора 

Регістр ACSR призначений для управління аналоговим 

компаратором. 

Біт 7 - ACD - відключає аналоговий компаратор. 

Біт 6 - ACBG - вибір еталона аналогового компаратора. 



33 

 

Біт 5 - ACO - вихід аналогового компаратора. 

Біт 4 - ACI - прапор переривання від аналогового компаратора. 

Біт 3 - ACIE - дозвіл переривання від аналогового компаратора. 

Біт 2 - ACIC - дозвіл входу захоплення аналогового компаратора. 

Біти 1,0 - ACIS1, ACIS0 - вибір режиму переривання від аналогового 

компаратора. Варіанти установок показані в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 - Установки бітів ACIS1/ACIS0 

А А Режим переривання 

0 0 Переривання за переключенням виходу 

компаратора 
1 0 Зарезервовано 
1 

 

0 Переривання по спадом сигналу на виході 

компаратора 

 1 1 Переривання фронтом сигналу на виході 

компаратора 

 

При зміні стану бітів ACIS1/ACIS0 переривання від аналогового 

компаратора має бути заборонено очищенням біта дозволу переривання  в 

регістрі ACSR. В іншому випадку, при зміні стану бітів може відбутися 

переривання. 

На негативний вхід аналогового компаратора можна комутувати 

будь-який з входів порту PORTA (PA7 .. Ра0). Для вибору входу 

використовують мультиплексор аналого-цифрового перетворювача. 

Біт ACME у регістрі спеціальних функцій вводу виводу SFIOR 

призначений для підключення мультиплексора до аналогового 

компаратора. 

Бітами MUX2 .. 0 в регістрі мультиплексора ADMUX вибирають 

контакт на вході (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4. Логіка підключення негативного входу компаратора. 

ACME   ADEN  MUX2..0 Негативний вхід аналогового 

компаратора 

0 X XXX AIN1 

1 1 XXX AIN1 

1 0 000 РАО 
1 

 

0 

 

001 

 

РА1 

 
1 0 010 РА2 
1 0 011 РАЗ 
1 0 100 РА4 
1 0 101 РА5 
1 0 110 РА6 
1 0 111 РА7 

 

4.2 Завдання на практичну роботу 

Вивчити програму Pr4.asm і файл проекту Pr_4.prj (Додаток Г). 

Налагодити програму в середовищі VMLab, підключивши необхідну 

периферію до мікроконтролера AVR – два джерела синусоїдальної 

напруги. Програмно порівняти аналогові напруги на контактах PB2 і PB3, 

на які подають сигнали від генераторів синусоїдальних сигналів з різною 

частотою. Спостерігати прямокутний сигнал з виходу аналогового 

компаратора. Отримати результати моделювання програми із обробкою 

переривань від аналогового компаратора. 

 

4.3 Запитання для самоперевірки 

1.Назвати вхідні сигнали аналогового компаратора мікроконтролера 

ATmega16. 

2. Як здійснюють управління компаратором мікроконтролера 

ATmega16? 

3. Як задати режим переривання мікроконтролера ATmega16? 

4. Які джерела вхідних сигналів аналогового компаратора 

використовують в мікроконтролері ATmega16? 
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5. Пояснити призначення біту дозволу переривання в AC 

мікроконтролера AVR ATmega16. 

6. Які значення має біт виходу аналогового компаратора 

мікроконтролера ATmega16 в залежності від рівня вхідних сигналів 

компаратора? 

7. Пояснити призначення біту вибору еталона аналогового 

компаратора мікроконтролера ATmega16. 

8. Пояснити призначення біту відключення аналогового компаратора 

мікроконтролера ATmega16. 
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Практична робота №5 

Програмування переривань таймерів 0 та 2 мікроконтролера 

ATmega 8 в середовищі AVR Studio 

 

Мета: ознайомитися з внутрішнім пристроєм, принципом роботи і 

налаштуванням таймерів у складі мікроконтролерів. 

 

5.1 Короткі теоретичні відомості 

Таймер (англ. timer <time час) - прилад виробничо-технічного, 

військового або побутового призначення, який в заданий момент часу 

видає певний сигнал, або включає - вимикає будь-яке обладнання через 

свій пристрій комутації електричного кола. 

Здебільшого під таймерами мають на увазі пристрої, що відміряють 

заданий інтервал часу з моменту запуску (вручну або електричним 

імпульсом) із секундоміром зворотного відліку, разом з тим, існують 

таймери, момент спрацьовування яких задають установкою необхідного 

часу доби (так звані таймери реального часу), в цьому випадку таймер має 

у своєму складі годинник або пристрій зберігання часу, найпростішим 

таймером такого роду є будильник. Таймери, які мають достатню точність 

і призначені для установки тривалості будь-яких процесів в промисловому 

виробництві, на транспорті, в зв'язку, наукових дослідженнях атестуються 

в якості засобів вимірювань. 

Деякі види таймерів мають програмний пристрій для забезпечення 

спрацьовування в різні моменти часу, з видачею сигналів по різних 

каналах, наприклад, для включення в певній послідовності різних 

побутових приладів. Також, існують програмні таймери, що реалізують 

подібні функції. 

 



37 

 

Джерела тактової частоти для лічильника таймера 

Джерелом тактової частоти для таймера можуть служити: 

1) робоча (тактова) частота МК (внутрішнє джерело частоти); 

2) синхроімпульси, які подані на певний вихід МК (зовнішнє 

джерело частоти). 

Тактова частота МК перед подачею на лічильник таймера може бути 

зменшена/збільшена - це налаштовують в регістрі управління таймером. 

Збільшення частоти таймера призведе до більш швидкої його роботи. 

Переривання таймера за переповненням 

Розглянемо схему роботи МК з включеним таймером і дозволеним 

перериванням за переповненням для нього (рис. 5.1). 

 

рис. 5.1. Переривання таймера за переповненням 

На лічильник таймера подають тактову частоту МК, яка зменшена 

дільником таймера (налаштування дільника розглянуті далі). Коли таймер 

запускається в роботу, то його лічильник (TCNT0) починає рахувати 

імпульси (лічильник інкременується на 1 за один період). Підрахунок 

ведеться від 0 до максимального значення (для 8-бітного таймера - 255), 
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далі відбувається переповнювання лічильника таймера і відлік 

продовжується з нуля. 

При переповненні таймера відбувається переривання, і 

мікроконтролер виконує наступну послідовність дій: 

1) виконання основної програми переривається; 

2) виконується обробник переривання для таймера по переповненню 

(TIMER0_OVF_vect); 

3) продовжується виконання основної програми з інструкції, на якій 

вона була перервана. 

Для того, щоб переривання відбулося необхідно щоб воно було 

дозволено за допомогою регістра маски переривань для таймерів TIMSK 

(Біт TOIE0 = 1), а також були дозволені переривання за допомогою 

глобального прапора дозволу переривань (команда sei () ;). Глобальний 

прапор дозволу / заборони переривань (регістр статусу SREG, біт I) 

дозволяє заборонити виникнення переривань (незалежно від їх джерела). 

Переривання таймера за збігом 

 

Рис. 5.2. Переривання таймера за збігом 
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Принцип роботи таймера при дозволеному перериванні по збігу 

(Рис.5.2) практично нічим не відрізняється від принципу роботи таймера 

по переповненню. Лічильник таймера рахує імпульси - а переривання 

(TIMER0_COMP_vect) виникає при збігу значення лічильника (TCNT0) і 

заздалегідь запрограмованого опорного значення (OCR0). В даному 

випадку OCR0 = 200. 

При досягненні лічильником опорного значення, лічильник можна 

скидати в 0. Це досягається налаштуваннями регістра управління таймера. 

Для того щоб переривання виникло, воно повинно бути дозволено в 

регістрі маски переривань таймерів (TIMSK, біт OCIE0) і повинні бути 

дозволені переривання (SREG, біт I). 

Переривання таймера за переповненням і за збігом 

Обидва переривання можуть працювати одночасно (рис. 5.3). 

При одночасному виникненні декількох переривань (на рис. 5.3 

даний випадок не показаний), першим виконується переривання, що  має 

більший пріоритет, потім виконається переривання з меншим пріоритетом, 

а потім продовжиться виконання основної програми. 

 

Рис. 5.3. Переривання таймера за переповненням і за збігом 
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Описання регістрів для програмування таймерів 

Таймер0 

TCCR0 (Timer/Counter Control Register) – регістр управління 

таймером0. Позначення бітів регістру TCCR0 наведено у таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1. -  біти регістру TCCR0 

7 6 5 4 3 2 1 0 
FOC

0 

WGM0

0 

COM

01 

COM00 WGM0

1 

CS02 CS01 CS00 
 

Значення розрядів регістра управління таймера2 – аналогічно 

таймеру0, єдина відмінність полягає у виборі частоти для лічильника 

таймера2 (див. таблицю 5.2). 

Таблиця 5.2. -  Вибір джерела тактового сигналу для таймера2 

CS22 CS21 CS20 Опис 

0 0 0 Таймер зупинений 

0 0 1 Робоча частота мікроконтролера 

0 1 0 Робоча частота мікроконтролера /8 

0 1 1 Робоча частота мікроконтролера /32 

1 0 0 Робоча частота мікроконтролера /64 

1 0 1 Робоча частота мікроконтролера /128 

1 1 0 Робоча частота мікроконтролера /256 

1 1 1 Робоча частота мікро контролера /1024 

 

TCNT2 (Timer / Counter Register) - регістр-лічильник таймера2. 

OCR2 (Output Compare Register) - регістр порівняння таймера2. 

Регістр маски таймерів 

TIMSK (Timer / Counter Interrupt Mask Register) - регістр відповідає 

за дозвіл / заборону джерел переривань для таймерів («0» - переривання 

заборонено; «1» - переривання дозволено) (див. таблицю 5.3). 
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Таблиця 5.3. -  Позначення бітів регістру TIMSK 

      7 6 5 4 3 2 1      0 

OCIE2 TOIE2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0 TOIE0 

Таймер2 Таймер1 Таймер0 

 

OCIE2 (Timer/Counter2 Output Compare Match Interrupt Enable) – 

переривання за збігом для таймера2. 

TOIE2 (Timer/Counter2 Overflow Interrupt Enable) - переривання за 

переповненням у таймера2. 

OCIE0 (Timer/Counter0 Output Compare Match Interrupt Enable) – 

переривання за збігом для таймера0. 

TOIE0 (Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable) - переривання за 

переповненням таймера0. 

Таймер1 

Таймер1 в рамках даної практичної роботи не розглядається і не 

використовується 

 

5.2 Завдання на практичну роботу 

1. Набрати текст програми (Додаток Д). 

2. Налагодити її і вивчити на симуляторі принцип роботи. 

3. Запрограмувати в МК і перевірити працездатність. 

4. Модифікувати програму відповідно до свого завдання (видає 

викладач). 

          5. Налагодити програму. 

6. Запрограмувати в МК і протестувати. 

 

 

 



42 

 

5.3 Запитання для самоперевірки 

1. Що таке таймер? 

2. Який ринцип роботи таймера в МК? 

3. Які регістри використовуються для управління таймером (їх 

призначення)? 

          4. Назвати джерела тактових сигналів для таймерів. 

5. Назвати джерела переривань таймерів. 
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Додаток А. Створення програми на Асемблері в AVR Studio 

;Pr 1 Project 

.include “8515def.inc” 

;***підключення бібліотеки для мікроконтролера АТ 90S8515 

def Temp =R16 

; *** змінну Темр зв’язуємо із регістром R16 

.org 0x0000 

; 

rjmp RESET 

RESET: 

; *** скидання 

Ldi Temp, 0xFF 

; записати одиниці ц всі розряди регістра R16 та вивести значення R16 в порт В 

out  DDRB, Temp 

Loop: 

; 

Out PORTB, Temp 

; 

dec Temp 

;***зменшити значення на 1 та вивести в порт В 

rjmp Loop 
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Додаток Б. Створення програми на С в AVR Studio 

Текст програми: 

// Підключаємо зовнішні бібліотеки 

#include <AVR/io.h> 

#include <stdint.h> 

#include <util/delay.h> 

// Основна програма 

int main(void) 

{ 

unsigned int lineA; 

unsigned int lineB; 

unsigned int lineC; 

unsigned int lineD; 

short i; 

// Налаштовуємо порти вводу / виводу 

DDRA = 0xFF; 

DDRB = 0xFF; 

DDRC = 0xFF; 

DDRD = 0xFF; 

// Вічний цикл 

while (1) 

{ 

// Формуємо вихідну картину 

lineA = 0b1100000000000000; 

lineB = 0b0110000000000000; 

lineC = 0b0110000000000000; 

lineD = 0b1100000000000000; 

// Виводимо її на екран 

for (i = 0; i < 20; i++) 

{ 

// Виведення на світлодіоди 

PORTA = lineA; 
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PORTB = lineB; 

PORTC = lineC; 

PORTD = lineD; 

// Зсув зображення 

lineA = lineA >> 1; 

lineB = lineB >> 1; 

lineC = lineC >> 1; 

lineD = lineD >> 1; 

// Затримка 

_delay_ms(300); 

} 

} 

} 
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Додаток В. Лістинг програми для програмування каналу аналого-

цифрового перетворювача мікроконтролера AVR ATmega16 

Файл Pr_3.prj 

; ************************************** 

; Analog to digital converter demo 

; ************************************** 

.MICRO "ATmega16" 

.PROGRAM "Pr3.asm" 

.TRACE 

.POWER VDD=5 VSS=0 ; Power nodes 

; Використовується вхід  PA5 мікроконтролера 

V1 PA5 VSS SIN(2.5 2.5 1) 

.PLOT V(PA5) 

Файл Pr3.asm 

;********************************************** 

;* 10 bits A/D converter 

;********************************************** 

.include "c:\vmlab\include\m16def.inc" 

.def temp = r16 

;********************************************** 

; Reset and interrupt vectors 

; 

.cseg 

.org $00 

rjmp start ; Go to Reset handler 

.org $1C 

rjmp ad_vector ; ADC conversion vector 

;*********************************************** 

; ADC complete interrupt service 

; 

ad_vector: 

in temp, ADCH 
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reti 

;*********************************************** 

; Reset handler 

72 

; 

start: 

ldi temp, high(RAMEND) ; Ініціалізація пам’яті стека 

out SPH, temp 

ldi temp, low(RAMEND) 

out SPL, temp ; закінчення ініціалізація пам’яті стека  

ldi temp, $45 ; Power on ADC; select prescaler (/8); free running 

out ADMUX,temp 

ldi temp, $BB 

out ADCSR,temp ; and enable end of conversion interrupt 

sbi ADMUX, ADLAR 

nop 

nop 

nop ; Leave some time to stabilize before starting 

nop 

sbi ADCSR, ADSC 

sei 

forever: 

rjmp forever ; Infinite loop, interrupted by ADC conversions 
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Додаток  Г. Лістинг програми для програмування аналогового 

компоратора мікроконтролера AVR ATmega16 

Файл Pr_4.prj 

.MICRO "ATmega16" 

.PROGRAM "Pr4.asm" ; Atmel application note 

.TRACE ; Activate micro trace 

.clock 1meg 

; підключені два генератора синуса незначно відмінні 

; по частоті (V1, and V2) к PB2 и PB3. 

; Сигнала «AC0» (Analog Compator Out) реально немає  

; на контактах мікроконтролера AVR, але його стан 

; можно переглянути на моніторі інструменту «Scope» 

V1 PB2 VSS SIN(2.5 2.5 10K) 

V2 PB3 VSS SIN(2.5 2.5 11K) 

.plot v(pb2) v(pb3) v(aco) 

Файл Pr4.asm 

;* Програма використовує аналоговий компаратор мікроконтролера 

;* – очікування по позитивному перепаду виходу компаратора 

;* – очікування по позитивному перепаду прапора переривання 

;* – Enable interrupt on comparator output toggle. The interrupt routine 

;* – інкремент 16-розрядного лічильника ter counter each time it is executed 

.include "C:\vmlab\include\m16def.inc" 

.def temp =r16 ;temporary storage register 

.def cntL =r17 ; регістр рахунку молодшого байта 

.def cntH =r18 ; регістр рахунку старшого байта 

;* Ініціалізація векторів переривань 

rjmp RESET ;В початок програми 

.org ACIaddr 

rjmp ANA_COMP ; У підпрограму обробки переривання від AC 

;******** Підпрограма обробки переривання від AC ********************* 

;* Ця підпрограма збільшує вміст 16-розрядного лічильника 

;* всякий раз, коли виникає переривання по аналоговому компараторі 
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;******************************************************************* 

.def ac_tmp =r0 ; тимчасовий регістр зберігання для SREG 

ANA_COMP: 

in ac_tmp,SREG ; запам'ятовування SREG 

subi cntL,low(–1) 

sbci cntH,high(–1) ; інкремент 16-розрядного лічильника cnt(H,L)=cnt(H,L)–(–1) 

out SREG,ac_tmp ; відновлення SREG 

reti ; повернення з переривань 

;******************* Основна програма ***************************** 

RESET: 

;***** ініціалізація стека 

ldi temp,low(RAMEND) 

out SPL,temp 

ldi temp,high(RAMEND) 

out SPH,temp 

;***************** «очікування_edge1» 

;* Ця частина здійснює очікування (затримку), поки вихід компаратора 

;* (ACO–bit в ACSR) не стане рівним 1. 

;* extremely short pulses can be missed, since the program runs three clock 

;* cycles between each time the comparator is checked. Another disadvantage 

;* is that the program has to wait for the output to be come negative first, 

;* in case the output is positive when polling starts. 

;* Number of words :4 

;* Number of cycles :4 per loop. Response time: 3 – 5 clock cycles 

;* Low registers used :None 

;* High registers used :None 

wait_edge1: 

sbic ACSR,ACO ;if output is high 

rjmp wait_edge1 ; wait 

we1_1: 

sbis ACSR,ACO ;if output is low 

rjmp we1_1 ; wait 

;********************* «очікування_edge2» ************************** 
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;* This piece of code waits until the output of the comparator (the ACO–bit 

;* in ACSR) goes high. This is a more secure solution, since the interrupt 

;* flag is polled. This allows the user to insert code within the wait loop 

;* because hardware «remembers» pulses of shorter duration than the polling 

;* interval. Another positive feature is that there is no need to wait for 

;* a preceeding negative edge. 

;* Number of words :5 

;* Number of cycles :Inital setup :2 

;* Flag clearing:1 

;* Loop :4 

;* Response time:3 – 5 

;* Low registers used :None 

;* High registers used :None 

wait_edge2: 

;***** Ініціалізація режиму переривання, при сиданні (reset) ACIE = 0 

sbi ACSR,ACIS0 

sbi ACSR,ACIS1 ;установка режима переривання з 0 в 1 

;***** Очікування 

sbi ACSR,ACI ;запис «1» в ACI 

we2_1: 

sbis ACSR,ACI ;if ACI is low 

rjmp we2_1 

;****************** «ana_init» **************************************** 

;* This code segment enables Analog Comparator Interrupt on output toggle. 

;* The program then enters an infinite loop. 

;* The 16–bit counter is cleared prior to enabling the interrupt. 

;* Performance figures apply to interrupt initialization only. 

;* Number of words :4 

;* Number of cycles :5 

;* Low registers used :None 

;* High registers used :1 (temp) 

;******************************************************************** 

* 
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ana_init: 

;***** Обнулення 16-розрядного лічильника 

clr cntL 

clr cntH 

;***** Дозвіл  переривань, оскільки ACIE = 0 після пуску 

ldi temp,(ACI<<1) ; очистити прапор переривань і ACIS1/ACIS0... 

out ACSR,temp ;... вибрати переривання при любій змінні. сигналу на виході 

компоратора 

sei ; дозволити глобальні переривання 

sbi ACSR,ACIE ; дозвіл переривання від AC 

forever:rjmp forever 
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Додаток Д. Лістинг програми для програмування переривань 

таймерів 0 та 2 мікроконтролера ATmega 8 

/* 

--------------------------------------------------------------- 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 

--------------------------------------------------------------- 

Програма призначена для створення світлових ефектів за допомогою 

світлодіодів, розташованих на платі. У роботі використовуються таймери 

мікроконтролера . 

------------------------------------- 

Опис роботи програми 

------------------------------------- 

На PORTA і PORTD створюються ефекти "бігучого світлодіода". 

(Переміщаються в протифазі). 

------------------------------------- 

Попередні налаштування на платі 

------------------------------------- 

Налаштування індикації стану портів (світлодіоди) .. 

Ключ SW6 = 11110000 

Відключаємо підтягуючі резистори ... 

SW1, SW2, SW3, SW4 = 00000000 

Відключаємо периферійні модулі (USART, LCD & other)... 

SW7, SW8, SW9 = 00000000 

------------------------------------- 

Налаштування в AVRStudio 

------------------------------------- 

Project -> Configuration Options 

Frequency - 1 Mhz 

*/ 

// 

// Підключаємо стандартні бібліотеки 

// 
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#include <AVR/io.h> 

#include <AVR/interrupt.h> 

// 

// Константи 

// 

#define StepCount 14 // Число кадрів 

// 

// Глобальні змінні 

// 

// Переміщення світлодіода для PORTA 

// ("Розкадрування" руху) 

unsigned char PORTA_Data[StepCount] = { 

0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 

0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 

0x40, 0x20, 0x10, 

0x08, 0x04, 0x02 

}; 

// Переміщення світлодіода для PORTD 

// ("Розкадрування" руху) 

unsigned char PORTD_Data[StepCount] = { 

0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 

0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 

0x02, 0x04, 0x08, 

0x10, 0x20, 0x40 

}; 

// ------------------------ 

// Обробка переривання за переповненням для таймера0 

// ------------------------ 

ISR(TIMER0_OVF_vect) 

{ 

// Змінна зберігає індекс поточного "кадра" картинки 

static unsigned char PictureIndex = 0; 

// Виводимо поточний "кадр" на екран 
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PORTA = PORTA_Data[PictureIndex]; 

PORTD = PORTD_Data[PictureIndex]; 

// Переходимо до наступного кадру 

PictureIndex++; 

// Перевіряємо переповнення індексу 

if (PictureIndex > StepCount - 1) PictureIndex = 0; 

} 

// ------------------------ 

// Основна програма 

// ------------------------ 

int main(void) 

{ 

// Налаштування портів вводу / виводу 

DDRA = 0xFF; // Всі виходи налаштовуємо як виходи 

DDRB = 0xFF; 

DDRC = 0xFF; 

DDRD = 0xFF; 

// 

// Налаштування таймера0 

// 

// Частота імпульсів, що подаються на таймер0 

TCCR0 = 0b00000101; 

// Дозволяємо переривання за переповненням лічильника0 

TIMSK = 0b00000001; 

// Дозвіл переривань 

їsei(); 

// Вічний цикл основної програми 

while (1) 

{ 

// Основна програма пуста! 

// Вся обробка виконується в перериванні таймера! 

} 

} 


