
Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний інститут" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-РОЗРЯДНІ AVR RISC МІКРОКОНТРОЛЕРИ 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
до виконання лабораторних робіт 

по курсу "Мікропроцесори в засобах вимірювання" для студентів 

спеціальності 7.090901 "Прилади точної механіки", 

спеціалізації 7.090901.02 "Прилади і системи орієнтації,  

навігації та керування рухом у просторі" 

 

 
Затверджено  

Методичною радою НТУУ "КПІ" 

Протокол №__ від __.__.2005р. 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 

"Політехніка" 

2005 



  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт  по курсу 

"Мікропроцесори в засобах вимірювання" для студентів спеціальності 7.090901 

"Прилади точної механіки", спеціалізації 7.090901.02 "Прилади і системи орієнтації, 

навігації та керування рухом у просторі"/ Уклад. П.Г. Мережаний, С.В. Качан, 

Т.Ю.Таміліна, Лисенко О.М.-- К.: ІВЦ "Видавництво"Політехніка", 2005. -- 51 с. 

 

 

Н а в ч а л ь н е   в и д а н н я 

 

 

8-РОЗРЯДНІ AVR RISC МІКРОКОНТРОЛЕРИ 

 

 

 

Методичні вказівки 

до виконання лабораторних робіт 

по курсу "Мікропроцесори в засобах вимірювання" для студентів 

спеціальності 7.090901 "Прилади точної механіки", 

спеціалізації 7.090901.02 "Прилади і системи орієнтації,  

навігації та керування рухом у просторі" 

 

 

Укладачі: Мережаний Павло Григорович, інженер 2 кат. 

  Качан Сергій Вікторович, інженер 

  Таміліна Таісія Юріївна, студентка 

   Лисенко Олександр Миколайович, ст.наук.співр., к.т.н. 

 

Відповідальний  

редактор   ____________________________________ 

 

Рецензент   ____________________________________ 

 

 

 
    За редакцією укладачів 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

 
  Учбова дисципліна «Мікропроцесори в засобах вимірювання» є 

однією з дисциплін, що проводять підготовку бакалаврів спеціальності 

"Прилади точної механіки" спеціалізації "Прилади систем орієнтації, 

навігації та керування рухом у просторі" у напрямку проектування 

"інтелектуальних" цифрових систем, побудованих на основі 

мікропроцесорів (МП) різного типу з використанням сучасних 

інтегрованих середовищ проектування та оціночних модулів (Starter Kits). 

  Важливість дисципліни випливає із сучасного стану і напрямку 

приладобудування. Дисципліна базується на знаннях, одержаних 

студентами при вивченні курсів «Електроніка», «Інформатика» та 

«Електротехніка». 

  Знання основ МП використовуються у подальшому при вивченні 

насамперед, курсів Засоби обробки інформації , "Методи обробки 

інформації", Цифрові системи керування  тощо. 

  Особливість організації вивчення розглядуваної дисципліни 

полягає в тому, що вивчення принципів побудови МП систем та їх 

програмного забезпечення проводиться на базі відомих 8-розрядних RISС 

МП комплектів серій AT90, AT MEGA ф.Atmel та інтегрованого 

середовища проектування AVR Studio. При цьому, у якості типового 

представника зазначеного сімейства розглядається КМОП RISK 

мікроконтролер AT90S8535, а виконання лабораторних робіт здійснюється 

із використанням оціночних модулів типу STK200. 

 Мета вивчення дисципліни -- вивчити основи побудови та 

проектування цифрових МП систем та їх програмного забезпечення . 

  Після вивчення курсу студент повинен знати: сучасний стан та 

можливості елементної бази МП техніки, основи проектування цифрових 

засобів на інтегральних схемах, архітектуру МП, принципи побудови МП 

систем, структуру, склад програмного забезпечення МП систем, порядок їх 

розробки та впровадження. 

  На основі одержаних знань студент повинен вміти: вибрати 

необхідні МП засоби для проектуємої системи (вузла, комплексу) 

орієнтації, навігації та керування, розробити структуру та алгоритм 

цифрової МП системи, здійснювати розробку та налагодження робочих 

програм для них, експлуатувати обладнання та прилади з вмонтованими 

МП різного типу, кваліфіковано сформулювати технічне завдання на 

розробку цифрової МП системи. 

 

 

 



1. АРХІТЕКТУРА 

 

 Мікроконтролер AT90S8535 побудований на базі AVR RISC 

архітектури. Виконуючи команди за один тактовий цикл, МП забезпечує 

продуктивність, наближену до 1 MIPS/МГц. Архітектура ефективно 

підтримує, як мови високого рівня, так і програми на мовах Асемблеру. 

 Вбудована Flash пам'ять програм та пам'ять даних можуть бути 

перепрограмовані безпосередньо на платі за допомогою інтерфейсу SPI або 

програмуватися стандартними програматорами енергонезалежної пам'яті. 

Об'єднання на одному кристалі удосконаленого 8-розрядного RISC МП, та 

Flash ППЗУ, дозволило фірмі ATMEL створити мікроконтролер, що 

забезпечує високу гнучкість та економічність у використанні ресурсів. 

 У мікроконтролерах AVR використані принципи Гарвардської 

архітектури -- окремі пам'ять та шини для програм та даних. При роботі з 

пам'яттю програм використовується однорівневий конвеєр. Тобто, у той час 

як одна команда виконується, наступна команда вибирається з пам'яті 

програм. Такий прийом дозволяє виконувати команду в кожному 

тактовому циклі. Пам'яттю програм є Flash пам'ять, що програмується 

безпосередньо у системі. Більшість AVR команд мають формат одного 16-

розрядного слова. У зв'язку з цим кожна адреса пам'яті програм містить 

одну 16-розрядну команду. 

 Файл регістрів швидкого доступу містить 32 8-розрядних робочих 

регістри загального призначення, зв'язаних безпосередньо з арифметично 

логічним пристроєм (АЛП або ALU). За один тактовий цикл із файлу 

регістрів вибираються два операнди, виконується операція, а результат 

знову повертається у файл регістрів. Архітектура ALU підтримує 

арифметичні та логічні операції регістр-константа та регістр-регістр. 

 Крім операцій з регістрами, регістровий файл може 

використовуватись для звичайної адресації пам'яті, тому що файл регістрів 

розташовується у наймолодших адресах простору даних і до них можна 

звертатись як до звичайних комірок пам'яті. 

 Простір пам'яті вводу та виводу (I/O) містить адреси периферійних 

функцій CPU таких як: регістри керування, таймери/лічильники, аналого-

цифрові перетворювачі та інші. До пам'яті I/O можна звертатися 

безпосередньо як до комірок простору пам'яті з відповідними адресами 

0x20...0x5F. 

 У процесі обробки переривань та викликів підпрограм адреса 

повернення лічильника команд (PC) зберігається в стеку. Стек 

розміщується у оперативному запам'ятовуючому пристрої (ОЗП або SRAM) 

даних. Тому розмір стека обмежений тільки загальним розміром SRAM. 

 Загальній вигляд архітектури зображено на рис. 1. 

 



 
Рис. 1. Структурна схема МП AT90S8535 

 

1.1. Файл регістрів загального призначення 



 

 Усі регістрові команди звертаються безпосередньо до регістрів 

протягом одного тактового циклу. Виключенням є п'ять логічних і 

арифметичних команд з константами, команда ORI та команда 

безпосереднього завантаження константи LDI. Ці команди використовують 

другу половину регістрів регістрового файлу - R16..R31. 

Кожному регістру відповідає адреса пам'яті даних. Така організація 

пам'яті забезпечує гнучке звертання до регістрів. SRAM даних має обсяг 

4Кбайти та займає адресний простір від 0x0060 до 0x0FFF. 

 Шість регістрів (з R26 по R31) регістрового файлу, крім звичайної 

для інших регістрів функцій, виконують також функцію 16-розрядних 

регістрів покажчиків адреси при непрямій адресації SRAM. Ці три регістри 

непрямої адресації називаються регістрами X, Y та Z. У різних режимах 

адресації ці регістри виконують функції фіксованого зміщення, та 

автоматичного інкременту або декременту. 

 

1.2. Пам'ять вводу/виводу (I/O) 

 

 Усі службові регістри пристроїв вводу/виводу даних та периферії 

мікроконтролера розміщені у просторі пам'яті I/O. Так як регістри I/O 

знаходяться в адресному просторі SRAM, то до них можна звертатись як до 

звичайних комірок пам'яті SRAM. У табл.1. наведено перелік основних 

регістрів, що знаходяться у пам'яті I/O. Адреса SRAM приведена у круглих 

дужках після безпосередньої адреси I/O. 

 

      Таблиця 1. Скорочений  перелік регістрів простору І/О 

Адреса I/O 

(SRAM) 

Позна-

чення 
Функція 

1 2 3 

0x3F (0x5F) SREG Регістр статусу 

0x3E (0x5E) SPH Старший байт покажчика стека 

0x3D (0x5D) SPL Молодший байт покажчика стека 

0x1B (0x3B) PORTA Дані порту A  

0x1A (0x3A) DDRA Напрямок даних порту A  

0x19 (0x39) PINA Виводи входів порту A  

0x18 (0x38) PORTB Дані порту B 

0x17 (0x37) DDRB Напрямок даних порту B  

0x16 (0x36) PINB Виводи входів порту B  

0x15 (0x35) PORTC Дані порту C  

 

 



  Продовження табл. 1 

1 2 3 

0x12 (0x32) PORTD Дані порту D  

0x11 (0x31) DDRD Напрямок даних порту D 

0x10 (0x30) PIND Виводи входів порту D  

0x07 (0x27) ADMUX Мультиплексор АЦП 

0x06 (0x26) ADCSR Регістр статусу та керування АЦП 

0x05 (0x25) ADCH Старший байт даних АЦП 

0x04 (0x24) ADCL Молодший байт даних АЦП 

 

  Регістр статусу (SREG), що знаходиться у пам'яті I/O за адресою 

0x18 (0x38) містить усі прапори станів процесору. Кожен з прапорів має 

свою специфічну функцію. Наведемо найважливіші з них. 

  Прапор "С" (біт 0) встановлюється у 1, коли результат операції, яку 

виконав процесор, більший за розрядність регістру, де розміщується 

результат (8 біт). Та скидається в 0, коли це не так. 

  Прапор "Z" (біт 1) встановлюється в 1, коли результат операції 

дорівнює нулю та скидається в 0, коли це не так. 

  Прапор "N" (біт 2) встановлюється в 1, коли результат операції 

від'ємний та скидається в 0, коли результат додатній. 

  Регістри SPH та SPL вказують початок стека -- область пам'яті, в 

якій зберігаються адреси для повернення ходу програми після закінчення 

роботи підпрограм та переривань. Він починається зі старших адрес ОЗУ та 

працює за принципом "перший прийшов, останнім вийшов". Тобто слово 

(два байти), яке записали першим буде вилучено останнім. 

 

1.3. Аналогово-цифровий перетворювач 

 

 Основні характеристики аналого-цифрового перетворювача (АЦП 

або ADC): 

1. Роздільна здатність 10 розрядів; 

3. Час перетворення 65...260 мкс; 

4. 8 входів підключених до мультиплексору; 

5. Режими циклічного та однократного перетворення; 

6. Переривання по завершенню перетворення. 

 

  Мікроконтролер має 10-розрядний АЦП послідовного наближення. 

Він приєднаний до 8-канального аналогового мультиплексору, що дозволяє 

використовувати будь-які виводи порту А як входи АЦП. Зовнішня напруга 

порівняння подається на вивід AREF (рис. 1) та повинна знаходитись у 

діапазоні від 2,7 В до 5В (AVCC). 



 

1.3.1. Принцип роботи АЦП 

 

  Аналого-цифровий перетворювач (рис. 1) може працювати у двох 

режимах: режимі однократного та циклічного перетворення. В режимі 

однократного перетворення кожне перетворення ініціюється користувачем. 

У режимі циклічного перетворення АЦП здійснює вибірку та відновлення 

вмісту регістру даних АЦП безупинно. Вибір режиму робиться бітом 

ADFR регістру ADCSR (табл. 1). Робота АЦП дозволяється встановленням 

в 1 біта ADEN у регістрі ADCSR. Першому перетворенню, що починається 

після дозволу АЦП, передує порожнє ініціююче перетворення. 

Перетворення починається з встановлення в 1 біта початку перетворення 

ADSC. Цей біт знаходиться в 1 протягом усього циклу перетворення та 

апаратно скидається, після закінчення перетворення. Якщо у процесі 

перетворення буде змінено канал даних, то АЦП спочатку закінчить 

поточне перетворення і лише потім виконає перехід до іншого каналу. 

Оскільки АЦП формує 10-розрядний результат, то по завершенню 

перетворення результати розміщаються в двох регістрах даних ADCH та 

ADCL. Для забезпечення відповідності результуючих даних рівню, що 

зчитується, використовується спеціальна логіка захисту. Цей механізм 

працює  наступним чином: при зчитуванні даних першим повинен бути 

зчитаний регістр ADCL. Як тільки ADCL зчитаний, звертання АЦП до 

регістрів даних блокується. Таким чином, якщо після зчитування ADCL але 

до зчитування ADCH буде закінчено наступне перетворення то жоден з 

регістрів не буде перезаписано, доки результат не буде зчитано повністю. 

Звертання АЦП до регістрів ADCH та ADCL дозволяється після 

завершення зчитування регістра ADCH. 

 

1.3.2. Регістри АЦП 

 

  Керування роботою АЦП виконується за допомогою службових 

регістрів. 

  Регістр вибору мультиплексору АЦП - ADMUX (ADC Multiplexer 

Select Register): 

  Біти 7..3 - Ці біти зарезервовані і при зчитуванні завжди покажуть 

стан 0; 

  Біти 2..0 - Біти вибору аналогового каналу. Стан цих бітів 

визначає, який з восьми аналогових каналів (0 - 7) буде підключений до 

АЦП. 

 

  Регістр керування та стану АЦП - ADCSR - (ADC Control and 

Status Register): 



  Біт 7 - ADEN (ADC Enable) - Дозвіл роботи АЦП. Установка цього 

біта у 1 дозволяє роботу АЦП. Очищення біту забороняє роботу АЦП. 

Заборона АЦП у процесі перетворення припиняє перетворення. 

  Біт 6 - ADSC (ADC Start Conversion) - Запуск перетворення АЦП. 

У режимі однократного перетворення для запуску кожного циклу 

перетворення необхідно встановлювати біт ADSC у 1. У циклічному 

режимі біт ADSC встановлюється у 1 тільки на початку першого циклу 

перетворення. Щоразу після встановлення біту ADSC, виконаного після 

дозволу АЦП (або одночасно з ним), буде виконуватися порожнє 

перетворення, що передує ініціюючому перетворенню. Це порожнє 

перетворення активує АЦП. ADSC зберігає 1 протягом усього циклу 

перетворення та скидається по завершенню перетворення. При виконанні 

порожнього перетворення, що передує ініціюючому, біт ADSC залишається 

встановленим до завершення ініціюючого перетворення. Запис 0 у цей біт 

ефекту не має. 

  Біт 5 - ADFR (ADC Free Run Select) - Установка циклічного 

режиму роботи АЦП. При встановленому в 1 біті ADFR АЦП буде 

працювати у циклічному режимі. Тобто АЦП робить вибірки та звертання 

до регістрів безупинно. Очищення біту приводить до припинення 

циклічного режиму. 

  Біт 4 -ADIF (ADC Interrupt Flag) - Прапор переривання АЦП. Цей 

біт встановлюється у 1 по завершенню перетворення та відновлення 

регістрів даних. Переривання по завершенню перетворення АЦП 

виконується якщо у 1 установлений біт ADIE та прапор "І" регістру SREG. 

Біт ADIF скидається апаратно при виконанні підпрограми обробки 

відповідного вектора переривання. Крім того, біт ADIF може бути 

очищений записом у прапор 0. 

  Біт 3 - ADIE (ADC Interrupt Enable) - Дозвіл переривання АЦП. 

При встановлених у 1 біті ADIE та прапору "I" регістра SREG активується 

переривання по завершенню перетворення АЦП. 

  Біти 2..0 - ADPS2..ADPS0 (ADC Prescaler Select Bits) - Вибір 

коефіцієнта попереднього ділення. Дані біти визначають коефіцієнт 

ділення частоти XTAL для одержання необхідної тактової частоти АЦП. 

 

Приклад: 

ldi r16,0xE5 

ldi r17,0x07 

out ADMUX,r17  ;вибір каналу мультиплексору 

out ADCSR,r16  ;конфігурація регістра статусу та керування АЦП 

rep:  

in r20,ADCSR 

sbrs r20,4  ;очікуємо поки прапор не встановиться в 1 



rjmp rep 

in r18,ADCL  ;запис результатів вимірів у регістри R19:R18 

in r19,ADCH  ;теж саме 

 

1.4. Порти вводу/виводу 

 

 Для зв'язку із зовнішніми пристроями МП має периферійні модулі, 

що називаються портами. 

 Порт A (рис. 1) є 8-розрядним портом вводу/виводу даних (I/O). 

Взаємодія з портом A здійснюється за допомогою трьох регістрів, 

розташованих у просторі I/O пам'яті даних (табл. 1): регістром даних 

(PORTA), регістром напрямку даних (DDRA) та регістром виводів входу 

(PINA). Зауважимо, що на відміну від двох інших регістрів регістр виводів 

входу порту працює тільки на зчитування. 

 Регістр PINA не є регістром у повному значенні цього слова, він 

забезпечує зчитування фізичного стану кожного виводу порту. При 

зчитуванні PORTA зчитується стан фіксаторів даних порту A, а при 

зчитуванні PINA зчитуються безпосередньо логічні стани виводів. 

 Біти DDAn регістра DDRA визначають напрямок роботи 

відповідного виводу. При встановленому в 1 біті DDAn вивід PAn 

конфігурується як вивід виходу. При очищеному біті DDAn (скинутому в 

0) вивід PAn конфігурується як вивід входу. 

 Інші три порти побудовані подібним чином. 

 

Приклад: 

out DDRB,R16  ;Записати керуюче слово у порт 

in r18,PIND  ;Зчитування з порту 

out PORTB,r18  ;Запис у порт 

 

2.СКОРОЧЕНИЙ ПЕРЕЛІК КОМАНД 

 

  ADC - Add with Carry - Скласти з переносом 

Опис: додавання двох регістрів та прапора переносу (С), розміщення 

результату в регістрі призначення Rd. 

Синтаксис: ADC Rd,Rr 

Операція: Rd<-Rd + Rr + C 

Приклад: 

  ; Скласти r1 : r0 з r3 : r2 

add r2, r0 ; Скласти молодший байт 

adc r3, r1 ; Скласти старший байт з переносом 

 

  ADD - Add without Carry - Скласти без переносу 



Опис: додавання двох регістрів та розміщення результату в регістрі 

призначення Rd. 

Синтаксис: ADD Rd,Rr  

Операція: Rd<-Rd + Rr 

Приклад: 

add r1,r2 ; Скласти r2 з r1 (r1=r1+r2) 

adc r28,r28 ; Скласти r28 із самим собою (r28=r28+r28) 

 

  ADIW - Add Immediate to Word - Скласти безпосереднє значення зі 

словом 

Опис: додавання безпосереднього значення до пари регістрів та розміщення 

результату у парі регістрів. Команда працює з чотирма верхніми парами 

регістрів, тому її зручно використовувати для роботи з регістрами 

покажчиками X, Y та Z. 

Синтаксис: ADIW Rdl,K  

Операція: Rdh:Rdl<-Rdh:Rdl + K 

Приклад: 

adiw r24, 1 ; Скласти 1 з r25:r24 

adiw r30, 63 ; Скласти 63 з Z покажчиком (r31 : r30) 

 

 AND - Logical AND - Виконати логічне І 

Опис: логічне множення регістрів Rd та Rr, розміщення результату в 

регістрі призначення Rd. 

Синтаксис: AND Rd,Rr  

Операція: Rd<-Rd Rr 

Приклад: 

and r2, r3 ; Логічно помножити r2 та r3, результат у r2 

ldi r16, 1 ; Встановити маску 0000 0001 у r16 

and r2, r16 ; Виділити біт 0 у r2 

 

  ANDI - Logical AND with Immediate - Виконати логічне І із 

безпосереднім значенням 

Опис: логічне множення регістра Rd та константи, переміщення результату 

в регістр призначення Rd. 

Синтаксис: ANDI Rd,K  

Операція: Rd<-Rd K 

Приклад: 

andi r17, 0x0F ; Очистити старший напівбайт r17 

andi r18, 0x10 ; Виділити біт 4 у r18,інші скинути 

andi r19, 0xAA ; Очистити непарні біти r19 

 

  ASR - Arithmetic Shift Right - Арифметично змістити вправо 



Опис: виконання зміщення усіх бітів регістра Rd на одне місце вправо. 

Стан біта 7 не змінюється. Біт 0 завантажується в прапор переносу (С) 

регістра стану (SREG). Ця команда ефективно ділить значення доповнення 

до двох на два, без зміни знака. Прапор переносу може бути використаний 

для округлення результату. 

Синтаксис: ASR Rd 

Операція: b7->b7......b0->C 

Приклад: 

ldi r16, 0x10 ; Завантажити десяткове значення 16 у r16 

asr r16  ; r16=r16/2 

ldi r17, 0xFC ; Завантажити -4 у r17 

asr r17  ; r17=r17/2 

 

  BLD - Bit Load from the T Flag in SREG to a bit in Register - 

Переписати із прапора Т у біт регістра 

Опис: Копіювання вмісту прапора Т регістра SREG у біт b регістра 

призначення Rd. 

Синтаксис: BLD Rd,b 

Операція: Rd(b)<- T 

Приклад: 

bst r1,0   ;Зберегти біт 0 регістра r1 у прапорі Т 

bld r0,4   ;Переписати Т у біт 4 регістру r0 

 

  BREQ - Branch if Equal - Перейти якщо дорівнює 

Опис: умовний відносний перехід. Перевіряється стан біта прапору 

нульового значення (Z) регістра статусу і, якщо біт встановлений, 

виконується перехід по стану лічильника програм. Якщо команда 

виконується безпосередньо після команд CP, CPI, SUB або SUBI перехід 

відбудеться тоді, коли Rd еквівалентно Rr. 

Синтаксис: BREQ k 

Операція: If Rd = Rr (Z = 1) then PC<-PC + k + 1, else PC<-PC + 1 

Приклад: 

cp r1, r0  ; Порівняти регістри r1 і r0 

breq equal ; Перейти якщо регістри однакові 

. . . 

equal: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  BRGE - Branch if Greater or Equal (Signed) - Перейти якщо більше 

або дорівнює (з урахуванням знака) 

Опис: умовний відносний перехід. Перевіряється стан біта прапору знака 

(S) регістра статусу і, якщо біт очищений, виконується перехід по стану 



лічильника програм. Якщо команда виконується після команд CP, CPI, SUB 

або SUBI перехід відбудеться тоді, коли Rd більше за Rr. 

Синтаксис: BRGE k 

Операція: If Rd  Rr (N  V = 0) then PC<-PC + k + 1, else PC<-PC + 1 

Приклад: 

cp r11, r12 ; Порівняти регістри r11 та r12 

brge greateq ; Перейти якщо r11 >= r12 (зі знаком) 

. . . 

greateq: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  BRLO - Branch if Lower (Unsigned) - Перейти якщо менше (без 

урахування знака) 

Опис: умовний відносний перехід. Перевіряється стан біта прапору 

переносу (C) регістра статусу, і якщо біт встановлено, виконується перехід 

по стану лічильника програм. Якщо команда виконується безпосередньо 

після команд CP, CPI, SUB або SUBI перехід відбудеться тоді коли Rd 

менше ніж Rr. 

Синтаксис : BRLO k 

Операція: If Rd < Rr (C = 1) then PC<-PC + k + 1, else PC<-PC + 1 

Приклад: 

eor r19, r19 ; Очистити r19 

loop: inc r19 ; Збільшити на 1 r19 

. . . 

cpi r19, 0x10 ; Порівняти r19 з 0x10 

brlo loop ; Перейти якщо r19 < 0x10 

nop   ; Вийти з петлі (порожня операція) 

 

  BRLT - Branch if Less Then (Signed) - Перейти якщо менше (з 

урахуванням знака) 

Опис: умовний відносний перехід. Перевіряється біт прапора знака (S) 

регістра статусу і, якщо біт встановлений, виконується перехід по стану 

лічильника програм. Якщо команда виконується безпосередньо після 

команд CP, CPI, SUB або SUBI перехід відбудеться тоді, коли Rd менше 

ніж Rr. 

Синтаксис: BRLT k 

Операція: If Rd < Rr (N  V = 1) then PC<-PC + k + 1, else PC<-PC + 1 

Приклад: 

cp r16, r1 ; Порівняти r16 з r1 

brlt less  ; Перейти якщо r16 < r1 (зі знаком) 

. . . 

less nop  ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 



  BRMI - Branch if Minus - Перейти якщо мінус 

Опис: умовний відносний перехід. Перевіряється стан біта прапору 

негативного значення (N) регістра статусу і, якщо біт встановлений, 

виконується перехід по стану лічильника програм. 

Синтаксис: BRMI k  

Операція: If N = 1 then PC<-PC + k + 1, else PC<-PC + 1 

Приклад: 

subi r18, 4 ; Відняти 4 з r18 

brmi negative ; Перейти, якщо результат негативний 

. . . 

negative: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  BRNE - Branch if Not Equal - Перейти якщо не дорівнює 

Опис: умовний відносний перехід. Перевіряється стан біта прапору 

нульового значення (Z) регістра статусу і, якщо біт очищений, виконується 

перехід по стану лічильника програм. Якщо команда виконується 

безпосередньо після команд CP, CPI, SUB або SUBI перехід відбудеться 

тоді, коли Rd, не дорівнює Rr. 

Синтаксис: BRNE k 

Операція: If Rd  Rr (Z = 0) then PC<-PC + k + 1, else PC<-PC + 1 

Приклад: 

eor r27, r27 ; Очистити r27 

loop: inc r27 ; Збільшити на 1 r27 

. . . 

cpi r27, 5 ; Порівняти r27 з 5 

brne loop ; Перейти якщо r27 <> 5 

nop  ; Вийти з циклу (порожня операція) 

 

  BRPL - Branch if Plus - Перейти якщо плюс 

Опис: умовний відносний перехід. Перевіряється стан біта прапору 

негативного значення (N) регістра статусу і, якщо біт очищений, 

виконується перехід по стану лічильника програм. 

Синтаксис: BRPL k  

Операція: If N = 0 then PC<-PC + k +1, else PC<-PC +1 

Приклад: 

subi r26, 0x50 ; Відняти 0x50 від r26 

brpl positive ; Перейти якщо r26 позитивний 

. . . 

positive: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  BRSH - Branch if Same or Higher (Unsigned) - Перейти якщо 

дорівнює або більше (без урахування знака) 



Опис: умовний відносний перехід. Перевіряється стан біта прапора 

переходу (C) регістра статусу і, якщо біт очищений, виконується перехід по 

стану лічильника програм. Якщо команда виконується безпосередньо після 

команд CP, CPI, SUB або SUBI перехід відбудеться тоді, коли Rd більше за 

Rr. 

Синтаксис: BRSH k 

Операція: If Rd  Rr (C = 0) then PC<-PC + k +1, else PC<-PC +1 

Приклад: 

subi r19, 4 ; Відняти 4 від r19 

brsh highsm ; Перейти якщо r2 >= 4 

. . . 

highsm: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  BST - Bit Store from Bit in Register to T flag in SREG - Переписати 

біт із регістра у прапор Т регістру SREG 

Опис: переписати вміст біта b регістра Rd у прапор Т регістра статусу. 

Синтаксис: BST Rd,b 

Операція: T<- Rd(b) 

Приклад: 

bst r1,0   ;Зберегти біт 0 регістра r1 у прапорі Т 

bld r0,4   ;Переписати Т у біт 4 регістру r0 

 

  CALL - Long Call to a Subroutine - Виконати виклик підпрограми 

Опис: виклик підпрограми з пам'яті програм. Адреса повернення (до 

команди наступної після CALL) зберігається у стеку. 

Синтаксис: CALL k 

Операція: PC<-k 

Приклад: 

mov r16, r0  ; Копіювати r0 у r16 

call check  ; Викликати підпрограму 

nop   ; Продовжувати (порожня операція) 

. . . 

check: cpi r16, 0x42 ; Перевірити, чи містить r16 задане значення 

breq error  ; Перейти якщо містить 

ret   ; Повернутися з підпрограми 

. . . 

error: rjmp error  ; Нескінченний  цикл 

 

  CBI - Clear Bit in I/O Register - Очистити біт у регістрі I/O 

Опис: очищення вказаного біту у регістрі вводу/виводу. Команда працює з 

молодшими 32 регістрами вводу/виводу (адреси з 0 по 31). 

Синтаксис: CBI P,b 



Операція: I/O(P,b)<-0 

Приклад: 

cbi 0x12,7 ; Очистити біт 7 у Порті D 

 

  CBR - Clear Bits in Register - Очистити біти у регістрі 

Опис: очищення вказаних бітів регістра призначення Rd. Виконується 

логічне множення регістра Rd та "доповнення до 1" постійної K. 

Синтаксис: CBR Rd,K  

Операція: Rd<-Rd*(0xFF - K) 

Приклад: 

cbr r16, 0xF0 ; Очистити старший напівбайт регістра r16 

cbr r18, 1 ; Очистити біт у r18 

 

  CLR - Clear Register - Очистити регістр 

Опис: очищення регістра. Команда виконує логічне складання "по модулю 

2" регістра  Rd із самим собою. Це скидає усі біти регістра. 

Синтаксис: CLR Rd 

Операція: Rd<-Rd  Rd 

Приклад: 

clr r18  ; Очистити r18 

loop: inc r18 ; Збільшити на 1 r18 

. . . 

cpi r18, 0x50 ; Порівняти r18 з 0x50 

brne loop 

 

  COM - One's Complement - Виконати доповнення до одиниці 

Опис: команда виконує доповнення до одиниці (реалізує обернений код) 

регістра Rd. Аналог логічної операції НІ. 

Синтаксис: COM Rd 

Операція: Rd<-0xFF - Rd 

Приклад: 

com r4  ; Виконати доповнення до одиниці r4 

breq zero ; Перейти якщо нуль 

. . . 

zero: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  CP - Compare - Порівняти 

Опис: команда виконує порівняння двох регістрів Rd та Rr. Вміст регістрів 

не змінюється. Після цієї команди можна виконувати будь-які умовні 

переходи. 

Синтаксис: CP Rd,Rr 

Операція: Rd - Rr 



Приклад: 

cp r4, r19 ; Порівняти r4 з r19 

brne noteq ; Перейти якщо r4 <> r19 

. . . 

noteq: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  CPC - Compare with Carry - Порівняти з урахуванням переносу 

Опис: команда виконує порівняння регістрів Rd, Rr та прапору переносу 

(С) регістра статусу (SREG). Вміст регістрів не змінюється. Після цієї 

команди можна виконувати будь-які умовні переходи. 

Синтаксис: CPC Rd,Rr 

Операція: Rd - Rr - C 

Приклад:  

  ; Порівняти r3 : r2 з r1 : r0 

cp r2, r0  ; Порівняти старший байт 

cpc r3, r1 ; Порівняти молодший байт 

brne noteq ; Перейти якщо не дорівнює 

. . . 

noteq: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  CPI - Compare with Immediate - Порівняти c константою 

Опис: команда виконує порівняння регістра Rd з константою. Вміст 

регістру не змінюється. Після цієї команди можна виконувати будь-які 

умовні переходи. 

Синтаксис: CPI Rd,K 

Операція: Rd - K 

Приклад: 

cpi r19, 3 ; Порівняти r19 з 3 

brne error ; Перейти якщо r4 <> 3 

. . . 

error: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  CPSE - Compare Skip if Equal - Порівняти та пропустити якщо 

дорівнює 

Опис: команда виконує порівняння регістрів Rd і Rr та пропускає наступну 

команду якщо Rd = Rr. 

Синтаксис: CPSE Rd,Rr 

Операція: If Rd = Rr then PC<-PC + 2, else PC<-PC +1 

Приклад: 

inc r4  ; Збільшити на 1 r4 

cpse r4, r0 ; Порівняти r4 з r0 

neg r4  ; Виконати якщо r4 <> r0 



nop  ; Продовжувати (порожня операція) 

 

  DEC - Decrement - Декрементувати 

Опис: віднімання одиниці від регістра Rd та розміщення результату в 

регістрі призначення Rd. Стан прапора переносу (С) регістра статусу не 

змінюється. 

Синтаксис: DEC Rd 

Операція: Rd<-Rd - 1 

Приклад: 

ldi r17, 0x10  ; Завантажити константу в r17 

loop: add r1, r2  ; Скласти r2 з r1 

dec r17   ; Зменшити r17 на 1 

brne loop  ; Перейти якщо r17 <> 0 

nop   ; Продовжувати (порожня операція) 

 

  EOR - Exclusive OR - Виконати виключаючє АБО 

Опис: логічне складання "по модулю 2" регістрів Rd та Rr, розміщення 

результату в регістр призначення Rd. 

Синтаксис: EOR Rd,Rr 

Операція: Rd < Rd  Rr 

Приклад: 

eor r4, r4 ; Очистити r4 

eor r0, r22 ; Порозрядно виконати виключаюче АБО між r0 та r22 

 

  ICALL - Indirect Call to Subroutine - Викликати підпрограму 

опосередковано 

Опис: непрямий виклик підпрограми зазначеної регістром-покажчиком Z 

(16 розрядів). 

Синтаксис: ICALL 

Операція: PC<-Z 

Приклад: 

mov r30, r0 ; Встановити зміщення у таблицю викликів 

icall  ; Викликати підпрограму зазначену r31 : r30 

 

  IJMP - Indirect Jump - Перейти опосередковано 

Опис: виконується непрямий перехід за адресою зазначеною регістром-

покажчиком Z. 

Синтаксис: IJMP 

Операція: PC<-Z 

Приклад: 

mov r30, r0 ; Встановити зміщення у таблицю переходів 

ijmp  ; Перейти до підпрограми зазначеної r31 : r30 



 

  IN - Load I/O to Register - Завантажити дані з регістру I/O у регістр 

Опис: команда завантажує дані із регістру розташованому у просторі 

вводу/виводу (порти, таймери, регістри конфігурації і т.п.) у регістр Rd 

регістрового файлу. 

Синтаксис: IN Rd,P 

Операція: Rd<-P 

Приклад: 

in r25, 0x16 ; Зчитати з Порту B 

cpi r25, r4 ; Порівняти зчитане значення з константою 

breq exit  ; Перейти якщо r25=4 

. . . 

exit: nop  ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  INC - Increment - Інкрементувати 

Опис: додавання одиниці до регістра Rd та розміщення у ньому результату. 

Прапор переносу (С) регістра статусу (SREG) не змінюється. 

Синтаксис: INC Rd 

Операція: Rd<-Rd + 1 

Приклад: 

clr r22  ; Очистити r22 

loop: inc r22 ; Збільшити r22 на 1  

. . . 

cpi r22, 0x4F ; Порівняти r22 з 0x4F 

brne loop ; Перейти якщо не дорівнює 

nop  ; Продовжувати (порожня операція) 

 

  JMP - Jump - Перейти 

Опис: виконується перехід за вказаною адресою у всьому обсязі пам'яті 

програм. 

Синтаксис: JMP k 

Операція: PC<-k 

Приклад: 

mov r1, r0 ; Копіювати r0 у r1 

jmp farplc ; Безумовний перехід 

. . . 

farplc: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  LD - Load Indirect from SRAM to Register using Index X - 

Завантажити опосередковано із СОЗП (статичний оперативний 

запам'ятовуючий пристрій) у регістр із використанням індексу X 



Опис: завантажує опосередковано один байт із комірки СОЗП у регістр Rd. 

Положення байту у СОЗП вказується 16-розрядним регістром-покажчиком 

Х . Звертання до пам'яті обмежено поточною сторінкою обсягом 64 Кбайта. 

Для звертання до іншої сторінки треба змінити регістр RAMPX у I/O 

області. Після виконання команди регістр-покажчик X може залишитись 

незмінним але може бути інкрементований або декрементований. 

Синтаксис: 

1) LD Rd,X  (Х незмінний) 

2) LD Rd,X+   (Х постінкрементується) 

3) LDD Rd,-X  (Х попередньо декрементується) 

Операція: 

1) Rd<-(X) 

2) Rd<-(X), X<-X + 1 

3) X<-X - 1, Rd<-(X) 

Приклад: 

clr r27   ;Очистити старший байт X 

ldi r26, 0x20  ;Встановити 0x20 у молодший байт X 

ld r0, X+  ;Завантажити в r0 вміст SRAM за адресою 0x20  

  ;(X постінкрементується) 

ld r1, X   ;Завантажити в r1 вміст SRAM за адресою 0x21 

ldi r26, 0x23  ;Встановити 0x23 у молодший байт X 

ld r2, X   ;Завантажити в r2 вміст SRAM за адресою 0x23 

ld r3, -X  ;Завантажити в r3 вміст SRAM за адресою 0x22  

  ;(X  попередньо декрементується) 

 

  LD (LDD) - Load Indirect from SRAM to Register using Index Y - 

Завантажити опосередковано із СОЗП у регістр із використанням індексу Y 

Опис: завантажує зі зміщенням q або без нього, один байт із комірки СОЗП 

у регістр Rd. Положення байту у СОЗП вказується 16-розрядним регістром-

покажчиком Y. Звертання до пам'яті обмежено поточною сторінкою 

обсягом 64 Кбайта. Для звертання до іншої сторінки треба змінити регістр 

RAMPY у I/O області. Регістр-покажчик Y може залишитися незмінним 

після виконання команди але може бути інкрементований або 

декрементований. 

Синтаксис: 

1) LD Rd, Y      (Y незмінний) 

2) LD Rd, Y+      (Y постінкрементований) 

3) LD Rd,-Y      (Y попередньо декрементований) 

4) LDD Rd, Y + q,  (0 < q < 63) 

Операція: 

1) Rd<-(Y) 

2) Rd<-(Y), Y<-Y + 1 



3) Y<-Y + 1, Rd<-(Y) 

4) Rd<-(Y + q)  

Приклад: 

clr r29   ;Очистити старший байт Y 

ldi r28, 0x20 ;Встановити 0x20 у молодший байт Y 

ld r0, Y+ ;Завантажити в r0 вміст SRAM за адресою 0x20  

  ;(Y постінкрементується) 

ld r1, Y  ;Завантажити в r1 вміст SRAM за адресою 0x21 

ldi r28, 0x23 ;Встановити 0x23 у молодший байт Y 

ld r2, Y  ;Завантажити в r2 вміст SRAM за адресою 0x23 

ld r3, -Y  ;Завантажити в r3 вміст SRAM за адресою 0x22  

  ;(Y попередньо декрементується) 

ldd r4, Y+2 ;Завантажити в r4 вміст SRAM за адресою 0x24 

 

  LD (LDD) - Load Indirect from SRAM to Register using Index Z - 

Завантажити опосередковано із СОЗП у регістр з використанням індексу Z 

Опис: завантажує зі зміщенням q або без нього, один байт із комірки СОЗП 

у регістр Rd. Положення байту у СОЗП вказується 16-розрядним регістром-

покажчиком Z. Звертання до пам'яті обмежено поточною сторінкою 

обсягом 64 Кбайта. Для звертання до іншої сторінки треба змінити регістр 

RAMPZ у I/O області. Регістр-покажчик Z може залишитися незмінним 

після виконання команди але може бути інкрементований або 

декрементований. 

Синтаксис: 

1) LD Rd, Z     (Z незмінний) 

2) LD Rd, Z+     (Z постінкрементований) 

3) LD Rd,-Z     (Z попередньо декрементований) 

4) LDD Rd, Z + q   (0 < q < 63) 

Операція: 

1) Rd<-(Z) 

2) Rd<-(Z), Z< Z + 1 

3) Z<-Z - 1, Rd < (Z) 

4) Rd<-(Z + q) 

Приклад: 

clr r31   ;Очистити старший байт Z 

ldi r30, 0x20  ;Встановити 0x20 у молодший байт Z 

ld r0, Z+  ;Завантажити в r0 вміст SRAM за адресою 0x20  

  ;(Z постінкрементується) 

ld r1, Z  ;Завантажити в r1 вміст SRAM за адресою 0x21 

ldi r30, 0x23 ;Встановити 0x23 у молодший байт Z 

ld r2, Z  ;Завантажити в r2 вміст SRAM за адресою 0x23 

ld r3, -Z  ;Завантажити в r3 вміст SRAM за адресою 0x22  



  ;(Z попередньо декрементується) 

ldd r4, Z+2 ;Завантажити в r4 вміст SRAM за адресою 0x24 

 

  LDI - Load Immediate - Завантажити безпосереднє значення 

Опис: завантажується 8-розрядна константа у регістр Rd. Команда працює  

з регістрами від R16 до R31. 

Синтаксис: LDI Rd, K 

Операція: Rd<-K 

Приклад: 

clr r31  ; Очистити старший байт Z 

ldi r30, 0xF0 ; Встановити 0xF0 у молодший байт Z 

lpm  ; Завантажити константу з програми 

 

  LDS - Load Direct from SRAM - Завантажити безпосередньо із 

СОЗП 

Опис: завантажується один байт із комірки СОЗП у регістр Rd. Можна 

використовувати 16-розрядну адресу. Звертання до пам'яті обмежено 

поточною сторінкою СОЗП обсягом 64 Кбайта. Для звертання до пам'яті 

вище 64 Кбайти застосовується регістр RAMPZ. 

Синтаксис: LDS Rd,k 

Операція: Rd<-(k) 

Приклад: 

lds r2, 0xFF00 ; Завантажити r2 вмістом SRAM за адресою 0xFF00 

add r2, r1 ; Скласти r1 з r2 

sts 0xFF00, r2 ; Записати назад 

 

 LPM - Load Program Memory - Завантажити байт пам'яті програм 

Опис: завантажує один байт, вказаний регістром Z, у регістр 0 (R0). 

Команда забезпечує ефективне завантаження констант або вибірку 

постійних даних. Пам'ять програм організована з 16-розрядних слів, тому 

наймолодший розряд (LSB) 16-розрядного покажчика Z вказує або на 

молодший (0), або на старший (1) байт комірки пам'яті програм. 

Синтаксис: LPM 

Операція: R0<-(Z) 

Приклад: 

clr r31  ; Очистити старший байт Z 

ldi r30, 0xF0 ; Встановити молодший байт Z 

lpm  ; Завантажити константу з пам'яті програм  

  ; вказану Z (r31 : r30) 

 

  LSL - Logical Shift Left - Логічно змістити вліво 



Опис: зміщення усіх бітів регістра Rd на одне місце (біт) вліво. Біт 0 

Очищається. Біт 7 завантажується у прапор переносу (С) регістра стану 

(SREG). Ця команда ефективно множить на два аргумент, без урахування 

знака. 

Синтаксис: LSL Rd 

Операція: C<-b7...<-...b0<-0 

Приклад: 

add r0, r4 ; Скласти r4 з r0 

lsl r0  ; Помножити r0 на 2 

 

  LSR - Logical Shift Right - Логічно змістити вправо 

Опис: зміщення всіх бітів регістра Rd на одне місце (біт) вправо. Біт 7 

очищається. Біт 0 завантажується у прапор переносу (С) регістра стану 

(SREG). Ця команда ефективно ділить аргумент на два, без урахування 

знака. Прапор переносу може бути використаний для округлення 

результату. 

Синтаксис: LSR Rd 

Операція: 0->b7...->...b0->C 

Приклад: 

add r0, r4 ; Скласти r4 з r0 

lsr r0  ; Розділити r0 на 2 

 

  MOV - Copy Register - Скопіювати регістр 

Опис: команда створює копію одного регістра у іншому. Вихідний регістр 

Rr залишається незмінним, у регістр призначення Rd завантажується копія 

регістра Rr. 

Синтаксис: MOV Rd,Rr 

Операція: Rd<-Rr 

Приклад: 

mov r16, r0  ; Копіювати r0 у r16 

call check  ; Викликати підпрограму 

. . . 

check cpi r16, 0x11 ; Порівняти r16 з 0x11 

ret   ; Повернутися з підпрограми 

 

  NOP - No Operation - Виконати холосту команду 

Опис: команда виконується за один цикл без жодної операції. 

Синтаксис: NOP 

Операція: відсутня 

Приклад: 

clr r16  ; Очистити r16 

ser r17  ; Встановити r17 



out 0x18, r16 ; Записати нуль у порт B 

nop  ; Очікувати (порожня операція) 

out 0x18, r17 ; Записати 1 у порт B 

 

  OR - Logical OR - Виконати логічне АБО 

Опис: логічне складання регістрів Rd та Rr, розміщення результату у 

регістрі призначення Rd. 

Синтаксис: OR Rd,Rr 

Операція: Rd<-Rd v Rr 

Приклад: 

or r15, r16 ; Виконати порозрядне АБО між регістрами 

bst r15, 6  ; Зберегти біт 6 регістра 15 у прапорі T 

brst ok  ; Перейти якщо прапор T встановлений 

. . . 

ok: nop  ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  ORI - Logical OR with Immediate - Виконати логічне АБО з 

безпосереднім значенням 

Опис: логічне складання регістра Rd та константи, розміщення результату у 

регістрі призначення Rd. 

Синтаксис: ORI Rd,K 

Операція: Rd<-Rd v K 

Приклад: 

ori r16, 0xF0 ;Встановити старший напівбайт r16 

ori r17, 1 ;Встановити 0 регістра r17 

 

  OUT - Store Register to I/O - Записати дані із регістра у регістр I/O 

Опис: команда зберігає дані із регістра Rr регістрового файлу у регістрі 

простору I/O (порти, таймери, регістри конфігурації). 

Синтаксис: OUT P,Rr 

Операція: P<-Rr 

Приклад: 

clr r16  ; Очистити r16 

ser r17  ; Встановити r17 

out 0x18, r16 ; Записати нулі в Порт B 

nop  ; Очікувати (порожня операція) 

out 0x18, r17 ; Записати одиниці в Порт B 

 

  POP - Pop Register from Stack - Завантажити у регістр зі стека 

Опис: команда завантажує останній байт зі стека у регістр призначення Rd. 

Синтаксис: POP Rd 

Операція: Rd<-STACK 



Приклад: 

call routine ; Викликати підпрограму 

. . . 

routine: push r14 ; Зберегти r14 у стеку 

push r13  ; Зберегти r13 у стеку 

pop r13  ; Відновити r13 

pop r14  ; Відновити r14 

ret  ; Повернутися з підпрограми 

 

  PUSH - Push Register on Stack - Перенести регістр у стек 

Опис: команда переміщає вміст регістра Rd у останню комірку стека. 

Синтаксис: PUSH Rr 

Операція: STACK<-Rr 

Приклад: 

call routine ; Викликати підпрограму 

. . . 

routine: push r14 ; Зберегти r14 у стеку 

push r13  ; Зберегти r13 у стеку 

pop r13  ; Відновити r13 

pop r14  ; Відновити r14 

ret  ; Повернутися з підпрограми 

 

  RCALL - Relative Call to Subroutine - Викликати підпрограму 

відносно 

Опис: команда викликає підпрограму в межах ±2 Кслова (4 Кбайти). У 

програмі замість відносних аргументів використовуються мітки. Адреса 

повернення (після виконання команди RCALL) зберігається у стеку. 

Синтаксис: RCALL k 

Операція: PC<-PC + k + 1  

Приклад: 

rcall routine ; Викликати підпрограму 

. . . 

routine: push r14 ; Зберегти r14 у стеці 

pop r14  ; Відновити r14 

ret  ; Повернутися з підпрограми 

 

  RET - Return from Subroutine - Повернутися з підпрограми 

Опис: команда повертає хід програми після закінчення роботи підпрограми. 

Адреса повернення завантажується зі стека. 

Синтаксис: RET 

Операція: PC<-STACK  

Приклад: 



call routine ; Викликати підпрограму 

. . . 

routine: push r14 ; Зберегти r14 у стеку 

pop r14  ; Відновити r14 

ret  ; Повернутися з підпрограми 

 

  RJMP - Relative Jump - Перейти відносно 

Опис: команда виконує відносний перехід в межах ±2 Кслова (4 Кбайти) 

поточного стану лічильника команд. У програмі замість відносних 

аргументів використовуються мітки. 

Синтаксис: RJMP k 

Операція: PC<-PC + k + 1 

Приклад: 

cpi r16, 0x42  ; Порівняти r16 з 0x42 

brne error  ; Перейти якщо r16 <> 0x42 

rjmp ok   ; Безумовний перехід 

error: add r16, r17 ; Скласти r17 з r16 

inc r16   ; Збільшити на 1 r16 

ok: nop   ; Призначення для rjmp (порожня операція) 

 

 ROL - Rotate Left trough Carry - Змістити вліво з використанням 

переносу 

Опис: зміщення усіх бітів регістра Rd на одне місце (біт) вліво. Прапор 

переносу (С) регістра стану (SREG) зміщається на місце біта 0 регістра Rd. 

Біт 7 зміщається у прапор переносу (С). 

Синтаксис: ROL Rd 

Операція: C<-b7...<-...b0<-C 

Приклад: 

rol r15  ; Змістити вліво 

brcs oneenc ; Перейти якщо встановлений перенос 

. . . 

oneenc: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

 ROR - Rotate Right trough Carry - Змістити вправо з використанням 

переносу 

Опис: зміщення усіх бітів регістра Rd на одне місце (біт) вправо. Прапор 

переносу (С) регістра стану (SREG) зміщається на місце біта 7 регістра Rd. 

Біт 0 зміщається у прапор переносу (C). 

Синтаксис: ROR Rd 

Операція: C-> b7...->...b0->C 

Приклад: 

ror r15  ; Змістити вправо 



brcc zeroenc ; Перейти якщо перенос очищений 

. . . 

zeroenc: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  SBC - Subtract with Carry - Відняти з урахуванням переносу 

Опис: віднімання регістра Rr та прапору переносу (С) від регістра Rd, 

розміщення результату у регістрі призначення Rd. 

Синтаксис: SBC Rd,Rr 

Операція: Rd<-Rd - Rr - C 

Приклад: 

  ; Відняти r1 : r0 від r3 : r2 

sub r2, r0 ; Відняти молодший байт 

sbc r3, r1 ; Відняти старший байт з урахуванням переносу 

 

  SBCI - Subtract Immediate with Carry - Відняти безпосереднє 

значення з урахуванням переносу 

Опис: віднімання константи та прапору переносу (С) від регістра Rd, 

розміщення результату у регістрі призначення Rd. 

Синтаксис: SBCI Rd,K 

Операція: Rd<-Rd - K - C 

Приклад: 

  ; Відняти 0x4F23 від r17:r16 

subi r16, r23 ; Відняти молодший байт 

sbci r17, 0x4F ; Відняти старший байт з урахуванням переносу 

 

  SBI - Set Біт to I/O Register - Встановити біт у регістрі I/O 

Опис: команда встановлює вказаний біт у регістрі I/O. Команда працює з 

молодшими 32 регістрами пам'яті I/O. 

Синтаксис: SBI P,b 

Операція: I/O(P,b)<-1 

Приклад: 

out 0x1E, r0 ; Записати адресу EEPROM 

sbi 0x1C, 0 ; Встановити біт читання у EECR 

in r1, 0x1D ; Зчитати дані з EEPROM 

 

  SBIW - Subtract Immediate from Word - Відняти безпосереднє 

значення від слова 

Опис: віднімання 6-бітної константи К від пари регістрів Rdl:Rdh та 

розміщення результату у парі регістрів. Команда працює з чотирма 

верхніми парами регістрів загального призначення. 

Синтаксис: SBIW Rdl,K 

Операція: Rdh:Rdl<-Rdh:Rdl - K 



Приклад: 

sbiw r24, 1  ; Відняти 1 від r25:r24 

sbiw r28, 63  ; Відняти 63 від Y покажчика (r29 : r28) 

 

  SBR- Set Bits in Register - Встановити біти у регістрі 

Опис: команда встановлює вказані маскою К біти у регістрі Rd. Команда 

логічно сумує регістр Rd та маску-константу K, розміщає результат у 

регістрі призначення Rd. 

Синтаксис: SBR Rd,K 

Операція: Rd<-Rd v K 

Приклад: 

sbr r16, 3F0 ; Встановити біти 0 та 1 у r16 

sbr r17, 0xF0 ; Встановити старші 4 бити в r17 

 

  SBRC - Skip if Bit in Register is Cleared - Пропустити якщо біт у 

регістрі очищений 

Опис: команда перевіряє стан біта b у регістрі Rd, і якщо цей біт очищений, 

пропускає наступну команду. 

Синтаксис: SBRC Rr,b 

Операція: If Rr (b) = 0 then PC<-PC + 2 else PC<-PC + 1 

Приклад: 

sub r0, r1 ; Відняти r1 від r0 

sbrc r0, 7 ; Пропустити якщо біт 7 у r0 очищений 

sub r0, r1 ; Виконується тільки якщо біт 7 у r0 не очищений 

nop  ; Продовжити (порожня операція) 

 

  SBRS - Skip if Bit in Register is Set - Пропустити якщо біт у регістрі 

встановлений 

Опис: команда перевіряє стан біта b у регістрі  Rd, і якщо цей біт 

встановлений, пропускає наступну команду. 

Синтаксис: SBRS Rr,b 

Операція: If Rr(b) = 1 then PC<-PC + 2 else PC<-PC + 1 

Приклад: 

sub r0, r1 ; Відняти r1 від r0 

sbrs r0, 7 ; Пропустити якщо біт 7 у r0 встановлений 

neg r0  ; Виконується тільки якщо біт 7 у r0 не встановлений 

nop  ; Продовжувати (порожня операція) 

 

  SER - Set all Bits in Register - Встановити усі біти у регістрі 

Опис: число 0xFF заноситься у регістр призначення Rd. 

Синтаксис: SER Rd 

Операція: Rd<-0xFF 



Приклад: 

clr r16  ; Очистити r16 

ser r17  ; Встановити r17 

out #18, r16 ; Записати нулі в Порт B 

nop  ; Затримка (порожня операція) 

out #18, r17 ; Записати одиниці в Порт B 

 

  ST - Store Indirect from Register to SRAM using Index X - Записати 

опосередковано із регістра у СОЗП з використанням індексу X 

Опис: записується опосередковано один байт із регістру Rd у комірку 

СОЗП. Положення байту у СОЗП вказується 16-розрядним регістром-

покажчиком X. Звертання до пам'яті обмежено поточною сторінкою 

обсягом 64 Кбайта. Для звертання до іншої сторінки треба змінити регістр 

RAMPX. Регістр-покажчик X може залишитися незмінним після виконання 

команди але може бути інкрементований або декрементований.  

Синтаксис: 

1) ST X,Rr (Х незмінний) 

2) ST X+,Rr (Х постінкрементований) 

3) ST -X,Rr (Х попередньо декрементований) 

Операція: 

1) (X)<-Rr  

2) (X)<-Rr, X< X + 1 

3) X<-X - 1, (X)<-Rr 

Приклад: 

clr r27  ; Очистити старший байт X 

ldi r26, 0x20 ; Записати 0x20 у молодший байт X 

st X+,r0  ; Зберегти у r0 вміст SRAM за адресою 0x20  

  ; (X постінкрементується) 

st X, r1  ; Зберегти у r1 вміст SRAM за адресою 0x21 

ldi r26, 0x23 ; Встановити 0x23 у молодший байт X 

st r2, X  ; Зберегти у r2 вміст SRAM за адресою 0x23 

st r3, -X  ; Зберегти у r3 вміст SRAM за адресою 0x22  

  ; (X попередньо декрементується) 

 

  ST (STD) - Store Indirect from Register to SRAM using Index Y – 

Записати опосередковано із регістра у СОЗП з використанням індексу Y 

Опис: записується опосередковано зі зміщенням q або без нього один байт з 

регістра Rd у комірку СОЗП. Положення байта у СОЗП вказується 16-

розрядним регістром-покажчиком Y. Звертання до пам'яті обмежено 

поточною сторінкою обсягом 64 Кбайта. Для звертання до іншої сторінки 

необхідно змінити регістр RAMPY. Регістр-покажчик Y може залишитись 



незмінним після виконання команди але може бути інкрементований або 

декрементований. 

Синтаксис: 

1) ST Y, Rr  (Y незмінний) 

2) ST Y+,Rr  (Y постінкрементований) 

3) ST -Y,Rr  (Y попередньо декрементований) 

4) STD Y+q,Rr (0 < q < 63) 

Операція: 

1) (Y)<-Rr  

2) (Y)<-Rr Y<-Y + 1 

3) Y<-Y - 1 (Y)<-Rr 

4) (Y + q)<-Rr  

Приклад: 

clr r29  ;Очистити старший байт Y 

ldi r28, 0x20 ;Встановити 0x20 у молодший байт Y 

st Y+, r0 ;Зберегти у r0 вміст SRAM за адресою 0x20 

  ;(Y постінкрементується) 

st Y, r1  ;Зберегти у r1 вміст SRAM за адресою 0x21 

ldi r28, 0x23 ;Встановити 0x23 у молодший байт Y 

st Y, r2  ;Зберегти у r2 вміст SRAM за адресою 0x23 

st -Y, r3  ;Зберегти у r3 вміст SRAM за адресою 0x22 

  ;(Y попередньо декрементується) 

std Y+2, r4 ;Зберегти у r4 вміст SRAM за адресою 0x24 

 

  ST (STD) - Store Indirect from Register to SRAM using Index Z - 

Записати опосередковано із регістра у СОЗП з використанням індексу Z 

Опис: записується опосередковано зі зміщенням q або без нього один байт 

із регістра Rd у комірку СОЗП. Положення байта у СОЗП вказується 16-

розрядним регістром-покажчиком Z. Звертання до пам'яті обмежено 

поточною сторінкою обсягом 64 Кбайта. Для звертання до іншої сторінки 

треба змінити регістр RAMPZ. Регістр-покажчик Z може залишитись 

незмінним після виконання команди, але може бути інкрементований або 

декрементований. 

Синтаксис: 

1) ST Z,Rr (Z незмінний) 

2) ST Z+,Rr (Z постінкрементований) 

3) ST -Z,Rr (Z попередньо декрементований) 

4) STd Z + q,Rr (0 < q < 63) 

Операція: 

1) (Z)<-Rr 

2) (Z)<-Rr Z<-Z + 1 

3) Z<-Z - 1 (Z)<-Rr 



4) (Z + q)<-Rr 

Приклад: 

clr r31  ; Очистити старший байт Z 

ldi r30, 0x20 ; Встановити 0x20 у молодший байт Z 

st Z+,r0  ; Зберегти у r0 вміст SRAM за адресою 0x20 

  ; (Z постінкрементується) 

st Z, r1  ; Зберегти у r1 вміст SRAM за адресою 0x21 

ldi r30, 0x23 ; Встановити 0x23 у молодший байт Z 

st Z, r2  ; Зберегти у r2 вміст SRAM за адресою 0x23 

st -Z, r3  ; Зберегти у r3 вміст SRAM за адресою 0x22 

  ; (Z попередньо декрементується) 

std Z+2, r4 ; Зберегти у r4 вміст SRAM за адресою 0x24 

 

  STS - Store Direct to RAM - Завантажити безпосередньо у СОЗП 

Опис: виконується запис одного байту із регістра Rd у комірку СОЗП. 

Звертання до пам'яті обмежено поточною сторінкою СОЗП обсягом 64 

Кбайта. Для звертання до пам'яті, що знаходиться вище 64 Кбайти команда 

використовує регістр RAMPZ. 

Синтаксис: STS k,Rr 

Операція: (k)<-Rr 

Приклад: 

lds r2, 0xFF00 ; Завантажити у r2 вміст SRAM за адресою 0xFF00 

add r2, r1 ; Скласти r1 з r2 

sts 0xFF00, r2 ; Записати назад 

 

  SUB - Subtract without Carry - Відняти без урахування переносу 

Опис: віднімання регістрів Rr від Rd та розміщення результату у регістрі 

призначення Rd. 

Синтаксис: SUB Rd, Rr 

Операція: Rd<-Rd - Rr 

Приклад: 

sub r13, r12 ; Відняти r12 з r13 

brne noteq ; Перейти якщо r12 <> r13 

noteq: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  SUBI - Subtract Immediate - Відняти безпосереднє значення 

Опис: віднімання константи від регістра Rd та розміщення результату у 

регістрі призначення Rd. 

Синтаксис: SUBI Rd,K 

Операція: Rd<-Rd - K 

Приклад: 

subi r22, 0x11 ; Відняти 0x11 від r22 



brne noteq ; Перейти якщо r22 <> 0x11 

. . . 

noteq: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

  SWAP - Swap Nibbles - Поміняти напівбайти місцями 

Опис: команда міняє місцями старший та молодший напівбайти (ніббли) 

регістру Rd. 

Синтаксис: SWAP Rd 

Операція: R(7-4)<-Rd(3-0), R(3-0)<-Rd(7-4) 

Приклад: 

inc r1  ; Збільшити на 1 r1 

swap r1  ; Поміняти місцями ніббли r1 

inc r1  ; Збільшити на 1 старший нібл r1 

swap r1  ; Снову поміняти місцями ніббли r1 

 

  TST - Test for Zero or Minus - Перевірити на нуль або на мінус 

Опис: регістр Rd перевіряється на нульовий або негативний стан. Регістр 

множиться сам на себе. Вміст регістра не змінюється. 

Синтаксис: TST Rd 

Операція: Rd  Rd 

Приклад: 

tst r0  ; Перевірити r0 

breq zero ; Перейти якщо r0 = 0 

. . . 

zero: nop ; Перейти по призначенню (порожня операція) 

 

3. СКОРОЧЕНИЙ ПЕРЕЛІК 

ДИРЕКТИВ АСЕМБЛЕРУ 

 

 Директиви, на відміну від команд, не транслюються безпосередньо 

у код програми. Замість цього вони дають користувачу додаткові 

можливості по керуванню програмою. Перед усіма директивами ставиться 

крапка. 

 

  BYTE - Зарезервувати байти в ОЗП 

Опис: Директива BYTE резервує байти в ОЗП. Якщо Ви хочете мати 

можливість посилатися на виділену область пам'яті, то директива BYTE 

повинна бути випереджена міткою. Директива приймає один обов'язковий 

параметр, що вказує кількість виділених байт. Ця директива може 

використовуватися тільки у сегменті даних (див. CSEG та DSEG). Виділені 

байти не ініціюються. 

Синтаксис: МІТКА: .BYTE вираз 
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Приклад:  

.DSEG  

var1: .BYTE 1  ; резервує 1 байт для var1  

table: .BYTE tab_size ; резервує tab_size байт  

.CSEG  

 ldi r30,low(var1) ; Завантажує молодший байт регістра Z  

 ldi r31,high(var1) ; Завантажує старший байт регістра Z  

 ld r1,Z   ; Завантажує VAR1 у регістр 1  

 

  DEF - Призначити регістру символічне ім'я 

Опис: Директива DEF дозволяє посилатися на регістр через деяке 

символічне ім'я. Призначене ім'я може використовуватись у всій 

послідуючій частині програми для звертань до даного регістру. Регістр 

може мати кілька різних імен. Символічне ім'я може бути перепризначене 

пізніше у програмі.  

Синтаксис: .DEF Символічне_ім'я = Регістр  

Приклад:  

.DEF temp=R16  

.DEF ior=R0  

.CSEG  

ldi temp,0xf0 ; Завантажити 0xf0 у регістр temp (R16) 

in ior,0x3f ; Прочитати SREG у регістр ior (R0)  

eor temp,ior ; Регістри temp і ior складаються виключаючим або 

 

  DEVICE - Визначити пристрій для якого компілюється програма 

Опис: Директива DEVICE дозволяє вказати пристрій, для якого 

компілюється програма. При використанні даної директиви компілятор 

видасть попередження, якщо буде знайдена інструкція, яку не підтримує 

даний мікроконтролер. Також буде видане попередження, якщо 

програмний сегмент, або сегмент EEPROM перевищать розмір допустимий 

пристроєм. Якщо ж директива не використовується то всі інструкції 

вважаються припустимими та відсутні обмеження на розмір сегментів.  

Синтаксис: .DEVICE AT90S1200 | AT90S2313 | AT90S2323 | AT90S2333 | 

AT90S2343 | AT90S4414 | AT90S4433 | AT90S4434 | AT90S8515 | 

AT90S8534 | AT90S8535 | ATtiny11 | ATtiny12 | ATtiny22 | ATmega603 | 

ATmega103  

Приклад:  

.DEVICE AT90S1200 ; Використовується AT90S1200  

.CSEG  

 push r30  ; Ця інструкція викликає попередження  

   ; оскільки AT90S1200 її не має 

 



  EQU - Встановити постійний вираз 

Опис: Директива EQU закріплює за міткою символьне значення. Ця мітка 

може пізніше використовуватися у виразах. Мітка якій привласнене 

значення даною директивою не може бути перепризначена та її значення не 

можна змінити. 

Синтаксис: .EQU мітка = вираз 

Приклад:  

.EQU io_offset = 0x23  

.EQU porta = io_offset + 2  

.CSEG   ; Початок сегменту даних 

 clr r2   ; Очистити регістр r2  

 out porta,r2  ; Записати в порт A  

 

  EXIT - Вийти з файлу 

Опис: Зустрівши директиву EXIT компілятор припиняє компіляцію даного 

файлу. Якщо директива використовується у вкладеному файлі (див. 

директиву INCLUDE), то компіляція продовжується з рядка наступного 

після директиви INCLUDE. Якщо ж файл не є вкладеним, то компіляція 

припиняється.  

Синтаксис: .EXIT  

Приклад:  

.EXIT  ; Вийти з даного файлу 

 

  INCLUDE - Вкласти інший файл 

Опис: Зустрівши директиву INCLUDE компілятор відкриває зазначений у 

ній файл, компілює його до директиви EXIT, після чого продовжує 

компіляцію початкового файлу з рядка наступного за директивою 

INCLUDE. Вкладений файл може також містити директиви INCLUDE.  

Синтаксис: .INCLUDE "ім'я_файлу"  

Приклад:  

Файл iodefs.asm:  

.EQU sreg = 0x3f  ; Регістр статусу  

.EQU sphigh = 0x3e  ; Старший байт покажчика стека 

.EQU splow = 0x3d  ; Молодший байт покажчика стека 

Файл incdemo.asm  

.INCLUDE iodefs.asm  ; Підключити визначення портів 

 in r0,sreg   ; Прочитати регістр статусу 

 

  ORG - Встановити положення у сегменті 

Опис: Директива ORG встановлює лічильник положення рівним вказаній 

величині, що передається як параметр. Для сегмента даних вона 

встановлює лічильник положення у SRAM (ОЗП), для сегмента програм - 
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програмний лічильник, а для сегмента EEPROM - положення у EEPROM. 

Якщо директиві передує мітка, вона розміщується за адресою зазначеною у 

параметрі директиви. Перед початком компіляції програмний лічильник та 

лічильник EEPROM дорівнюють нулю, а лічильник ОЗП - 32 (оскільки 

адреси 0-31 зайняті регістрами). Зверніть увагу, що для ОЗП та EEPROM 

використовуються побайтові лічильники, а для програмного сегмента - 

послівний (два байти). 

Синтаксис: .ORG вираз  

Приклад:  

.DSEG   ; Начало сегмента даних 

.ORG 0x37  ; Встановити адресу SRAM рівною 0x37  

variable: .BYTE 1 ; Зарезервувати байт за адресою 0x37H  

.CSEG  

.ORG 0x10  ; Встановити програмний лічильник рівним 0x10  

 mov r0,r1  ; Дана команда буде розміщена за адресою 0x10 

 

  SET - Встановити змінний символічний еквівалент виразу 

Опис: Директива SET присвоює імені деяке значення. Це ім'я пізніше може 

бути використане у виразах. Причому, на відміну від директиви EQU, 

значення імені може бути замінено іншою директивою SET. 

Синтаксис: .SET ім'я = вираз 

Приклад: 

.SET io_offset = 0x23  

.SET porta = io_offset + 2  

.CSEG  ; Початок кодового сегменту 

 clr r2  ; Очистити регістр 2  

 out porta,r2 ; Записати в порт A  

 

4. ПАКЕТ ПРОГРАМ AVR STUDIO 

 

 Пакет програм (ПП) AVR Studio (рис. 2) призначений для розробки 

програмного забезпечення для мікроконтролерів всього сімейства AVR. 
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Рис.2. Основне вікно AVR Studio 

 

 У пакет входять наступні додатки: 

 -текстовий редактор для редагування текстів програм; 

 -компілятор з транслятором для мови Atmel AVR Assembler. 

 -відладчик для перевірки працездатності програм. 

 

4.1. Створення нового проекту 

 

 Розглянемо весь цикл розробки програми на прикладі проекту 

"Sample". Насамперед треба створити папку з ім'ям "Sample" у вашій 

робочій директорії. У неї треба помістити файл з конфігурацію МП 

AT90S8535, він має ім'я "8535def.inc". 

  Після запуску AVR Studio ви побачите головне вікно програми. У 

верхній частині вікна розташовано функціональне меню, з якого можна 

отримати доступ до усіх функцій пакету. Нижче на інструментальній 

панелі знаходяться іконки для швидкого доступу до функцій, що 

найчастіше використовуються у роботі. 

  Для створення нового проекту треба у меню “Project” вибрати 

пункт “New”. З'явиться діалогове вікно "Select New Project", у якому треба 

заповнити кілька граф. У графі "Project Name" напишіть ім'я проекту 

"Sample" (без кавичок). Наступний пункт "Location" вказує, де буде 

розміщено усі файли, зв'язані з проектом. Вкажіть шлях до тієї папки, яку 

ви створили раніше. Якщо папка не існує, AVR Studio автоматично 

створить її. Останній пункт "Project Type" вказує тип створюваного 

проекту: 

  AVR Assembler -- цей тип проекту повідомляє AVR Studio, що ми 

використовуємо вбудований компілятор для мови Atmel AVR Assembler. 



  Generic 3rd party C compiler -- цей тип проекту потребує 

використання зовнішнього компілятора для мови AVR С.  

  Виберіть AVR Assembler  і натисніть кнопку "OK".  

  З'явиться вікно проекту. У цьому вікні ви зможете побачити усі 

файли, що зв'язані з проектом. Перед створенням безпосередньо самої 

програми необхідно створити файл, у якому вона буде знаходитись. Це 

можна зробити двома шляхами, додаючи вже існуючий файл (він повинен 

мати розширення .asm) або створюючи новий файл. Так як ніяких файлів 

ми ще не створювали, то підемо другим шляхом (створимо новий файл). Це 

можна зробити таким чином: викликавши контекстне меню (правою 

клавішею миші на полі вікна проекту) та вибравши пункт "Create New File" 

або натиснувши кнопку "New" на інструментальній панелі або через 

функціональне меню (пункт "New Text File" у меню "File" ) або за 

допомогою комбінації клавіш "Ctrl+N" (при активному вікні проекту). 

 Отже створіть новий файл з ім'ям "sample.asm". Після цього 

необхідно записати код асемблеру у вікні, що з'явилось на екрані. 

Перепишіть у нього наступний код: 

 

.include "8515def.inc" ;підключення специфікації МП 

.def x =r16  ;присвоїти регістрам імена 

.def y =r17 

.def q =r25 

ldi x,0x02  ;X=02H 

ldi y,0x04  ;Y=04H 

mov q,x   ;Q=X=02H 

add q,y   ;Q=Q+Y, отже Q=(X+Y) 

ldi r16,0xFF 

out DDRB,r16  ;Записати керуюче слово у порт B 

out PORTB,q  ;Записати Q у порт B 

end: rjmp end  ;кінець програми (зациклення) 

 

  Наступний крок -- компіляція файлу. Ця операція дасть нам змогу 

перевірити працездатність програми. Для її виконання необхідно, 

насамперед, перевірити чи помічений пункт "Assemble Entry File" у меню 

"Project". Якщо це не так, то його потрібно помітити. Після цього можна 

почати процес компіляції вибравши у меню "Project" пункт "Assemple", або 

натиснувши "F7". З'явиться вікно "Project Output", у якому компілятор 

видасть звіт по результатам компіляції. Якщо у процесі роботи буде 

знайдено помилки, то компілятор вкаже на них і не закінчить компіляцію 

доти, поки їх не виправлять. Якщо ж компіляція закінчиться без помилок, 

то вікно "Project Output" можна закрити і перейти до запуску програми у 

режимі симулятора. 



 

4.2. Симуляція програми 

 

 Для перевірки працездатності програми виберіть пункт "Trace Into" 

у меню "Debug" або натисніть "F11". AVR Studio на це відреагує появою 

вікна "Simulator Options". У графі "Device" потрібно вказати тип процесору, 

для якого ми створюємо програму. Виберіть AT90S8535 та натисніть "ОК". 

ПП перейде у режим відлагодження (трасування). Для подальшої роботи 

нам знадобляться команди з меню "Debug" (налагодження): 

  -Reset. Команда "Скидання" призначена для зупинки процесу 

трасування та переміщення покажчика програми (жовта стрілка) на початок 

коду; 

  -Break. Команда "Перервати" призначена для зупинки процесу 

виконання програми. Ця команда доступна, тільки якщо програма 

запущена на виконання командою "Auto Step"; 

  -Trace into. Команда "Трасування" виконує одну інструкцію, на яку 

вказує покажчик програми; 

   -Auto Step. Команда "Автотрасування" виконує трасування у 

автоматичному (безупинному) режимі доки її не буде зупинено командою 

"Break". 

 Зверніть увагу на жовту стрілку у лівій стороні вікна напроти коду 

програми. Ця стрілка показує позицію програмного лічильника (регістр 

Programm Counter) і рядок програми, який буде виконаний наступним. 

 Для того, щоб побачити що відбувається з регістрами у процесі 

виконання програми необхідно познайомитись із вмістом меню "View": 

 -Registers -- у цьому вікні знаходяться значення усіх загальних 

регістрів (R0..R31) із регістрового файлу процесору; 

 -Processor -- містить відомості про службові регістри, та час 

виконання програми; 

 -New Memory View -- вікно для перегляду усіх блоків пам'яті 

процесору; 

 -New IO View -- дозволяє ознайомитись із вмістом службових 

регістрів (блок пам'яті I/O) у зручному, ієрархічному вигляді. 

  Також для зручності відлагодження програми під час виконання 

автотрасування можна виставляти необмежену кількість крапок зупинки 

виконання програми, кожна з яких може бути включена або виключена. 

Крапки зупинки зберігаються між сесіями роботи. 

 Для того щоб отриману програму можна було записати у пам'ять 

реального процесору програма повинна бути скомпільована у форматі 

"Intel Hex". Це робиться у вікні "AVR Assembler Options", що відкривається 

пунктом "Project Settings" меню "Project". У графі "Output file format" 

необхідно вказати пункт "Intel Intellec 8/MDS (Intel Hex)" та 



перекомпілювати проект ще раз. У робочій директорії проекту з'явиться 

файл, що має таку ж назву, як і файл з програмою, але буде мати 

розширення .hex. 

 Після перевірки програми необхідно закінчити роботу в AVR 

Studio. Але перед виходом з ПП треба записати проект, що робиться 

пунктом "Save" у меню "Project". 

 

5. ПРОГРАМА AVR ISP 

 

  Програма AVR ISP (In-System Programming) призначена для 

програмування мікроконтролерів ATMEL AVR через інтерфейс ISP (рис. 

3). 

 

 
Рис.3. Основне вікно AVR ISP 

 

 Це дає можливість перепрограмувати мікроконтролер 

безпосередньо на платі без використання додаткового програматора. 

 Перед початком роботи необхідно створити новий проект за 

допомогою меню "Project" та пункту "New" або натиснути іконку "New 

Project" на інструментальній панелі. 

 З'явиться вікно "Device supported" і програма попросить вас 

вибрати найменування процесора, який буде запрограмовано. Виберіть 

"AT90S\LS8535". 

 З'являться нові вікна: "Project Manager", "Program Memory" та "Data 

EEPROM Memory". Зробіть активним вікно "Program Memory", клацнувши 

на ньому лівою клавішею мишки. Це вікно відповідає за вміст пам'яті 



програм. У нього необхідно завантажити бінарний файл із програмою (він 

має розширення .hex). Для цього потрібно відкрити меню "File", "Load" і у 

вікні, що з'явилося, знайти та відкрити необхідний файл. Слід зазначити, 

що для більш швидкого та зручного пошуку можна використовувати 

маскування файлів. Для цього у полі "Типи файлів:" необхідно вказати тип 

"Intel hex file". Уміст файлу буде перенесено у вікно "Program Memory". 

 Перед тим як записати програму у пам'ять процесора останню 

необхідно очистити. Це робиться за допомогою меню "Program", "Erase 

Device". Після завершення процесу очищення пам'яті процесора можна її 

програмувати за допомогою меню "Program", "Program Device". Після цього 

процесор починає виконання програми. 

 

6. УЧБОВИЙ МОДУЛЬ STK200 

 

 Модуль STK200 (Starter Kit) є налагоджувальним засобом, 

призначеним для оцінки ефективності рішень на базі МП AVR AT90S8515 

та AT90S8535. Зовнішній вигляд модуля представлений на рис. 4. 

 

 
Рис.4. Зовнішній вигляд модуля STK200 

 

 Модуль побудований з використанням кристалy AT90S8535. МП 

має вихід на декілька периферійних пристроїв. Лінійка кнопок PD.0..PD.7 

підключена до входів порту D; лінійка світлодіодів PB.0..PB.7 -- до порту 

B. Слід зазначити, що ця периферія працює у оберненому режимі, тобто 

коли на вхід світлодіоду з виходу порта В поступає 1, він гасне, а якщо 0  -- 

спалахує. Так само працює і клавіатура, при натисканні клавіші на вхід 

порта D поступає 0, при відпусканні -- 1. 



  Окрім цього кожен з портів має прямий вихід до однойменних 

контактних планок: Port A, Port B, Port C, Port D. Контактна планка 

"Analog" використовується тоді, коли МП знаходиться у панелі "A/D Parts". 

У цьому випадку можна працювати в "аналоговому" режимі (робота з 

АЦП). В якості тактового генератора використовується розміщений на 

платі кварцовий резонатор із частотою імпульсів 4 Мгц. Також модуль має 

роз'єм RS232, для зв'язку із зовнішніми пристроями в тому числі з ПЕОМ. 

Для програмування використовується LPT-кабель, що підключається до 

контактів "Programming Interface". 

 

7. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 

7.1. Лабораторна робота №1. 

Пакет програм AVR Studio та AVR ISP 

 

Тема роботи: вивчення пакетів програм (ПП) AVR Studio та AVR ISP. 

Мета роботи: навчитися працювати у ПП AVR Studio та AVR ISP. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити керівництво користувача AVR Studio та AVR ISP(див. пп.4, 5); 

2. Відкрити AVR Studio; 

3. Створити новий проект; 

4. Створити новий файл sample.asm; 

5. Підключити файл sample.asm до проекту; 

6. Виконати компіляцію файлу; 

7. Вивчити керівництво користувача для AVR ISP; 

8. Відкрити AVR ISP; 

9. Створити новий проект; 

10. Відкрити файл sample.hex; 

11. Запрограмувати модуль Starter Kit; 

12. Перевірити правильність виконання завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Лабораторна робота №2 

Арифметичні команди 

 

Тема роботи: вивчення арифметичних операцій. 

Мета роботи: вивчити способи організації програм виконання 

арифметичних операцій складання та віднімання. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити операції складання та віднімання (команди ADD, SUB, LDI, 

MOV, див. п.2); 

2. Розробити алгоритм та програму, що виконують завдання; 

3. Відкрити пакет AVR Studio; 

4. Записати програму у AVR Studio; 

5. Виконати компіляцію програми; 

6. Перевірити вірність результатів виконання програми у симуляторі AVR 

Studio. 

 

Варіанти завдань 
1. (x + y) + (y - z) - (x - y) = q;  x = 0x20,   y = 0x05,   z = 0x04; 

2. (x + y + z)-(y - z) + x = q;  x = 0x03,   y = 0x10,   z = 0x04; 

3. (y + z) + x - (y - x) + 0x05  = q;  x = 0x04,   y = 0x35,   z = 0x08;  

4. ((x + y) - z - (z + 0x02)) - x= q;  x = 0x15,   y = 0x35,   z = 0x04; 

5. x + (y + x) + (z - y) + z = q;  x = 0x26,   y = 0x06,   z = 0x09; 

6. x – (y + z) – ( z – y) – 0x04 = q;  x = 0x48,   y = 0x05,   z = 0x09; 

7. (x + z – y) + x – y + z = q;  х = 0x53,   y = 0x34,   z = 0x05. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Лабораторна робота №3 

Логічні команди 

 

Тема роботи: вивчення логічних операцій. 

Мета роботи: вивчення способів організації та дослідження програм 

виконання логічних операцій. 

 

Порядок виконання роботи 
1. Вивчити логічні операції (команди AND, EOR, OR, COM, див. п.2); 

2. Розробити алгоритм та програму, що виконують завдання; 

3. Відкрити пакет AVR Studio; 

4. Записати програму у AVR Studio; 

5. Виконати компіляцію програми; 

6. Перевірити вірність результатів виконання програми у симуляторі AVR 

Studio. 

 

Варіанти завдань 

1. )( ACCDBCBAQ , 

де A=0x50, B=0x01, C=0x33, D=0xE2. 

2. )(0 CBDBBCxAAQ , 

де A=0x17, B=0xB0, C=0x11, D=0xE0. 

3. ACDBCDCBAQ , 

де A=0x10, B=0x16, C=0x05, D=0x31. 

4. )170()( xDCBDCBAQ , 

де A=0x14, B=0x72, C=0x10, D=0x11. 

5. CDADBCAxQ )340( , 

де A=0x44, B=0x12, C=0x13, D=0xC1. 

6. CDBADCBAQ )()( , 



де A=0x93, B=0x13, C=0x7E, D=0xB3. 

7. )()13( BAOxBDACQ , 

де A=0x55, B=0x30, C=0x21, D=0xE0. 

 

 

 

 

 

 

7.4. Лабораторна робота №4 

Команди вводу/виводу 
 

Тема роботи: вивчення команд вводу та виводу даних. 

Мета роботи: вивчення способів організації та дослідження групи команд 

вводу/виводу даних. 

 

Порядок виконання роботи 
1. Вивчити команди вводу/виводу та принцип роботи портів (команди IN, 

OUT, BST, BLD, RJMP, див. пп. 1.4, 2); 

2. Розробити алгоритм та програму, що у нескінченому циклі буде 

виконувати завдання, наведене нище; 

3. Відкрити пакет AVR Studio; 

4. Записати програму у AVR Studio; 

5. Виконати компіляцію програми; 

6. Відкрити пакет AVR ISP; 

7. Записати програму у AVR ISP; 

8. Запрограмувати пам'ять програм процесора; 

9. Перевірити вірність результатів виконання програми на модулі STK200 

(див. п.6). 

 

Варіанти завдань 

1. Інвертувати число, отримане від клавіатури (порт D) та вивести 

результат на світлодіодну лінійку (порт В); 

2. Віддзеркалити число, отримане від клавіатури (порт D) та вивести 

результат на світлодіодну лінійку (порт В); 

3. Інвертувати та віддзеркалити число, отримане від клавіатури (порт D) та 

вивести результат на світлодіодну лінійку (порт В); 

4. При натисканні будь-якої клавіші (порт D), значення лічильника, 

виведеного на світлодіодну лінійку (порт В), повинне інкрементуватись; 

5. При натисканні будь-якої клавіші (порт D), значення лічильника, 

виведеного на світлодіодну лінійку (порт В), повинне декрементуватись; 



6. Вивести  на світлодіодну лінійку (порт В) номер натиснутої клавіші 

(порт D); 

7. Вивести  на світлодіодну лінійку (порт В) номер натиснутої клавіші 

(порт D) у інвертованому вигляді. 

 

 

 

 

 

 

7.5. Лабораторна робота №5 

Команди переходів 
 

Тема роботи: вивчення команд переходів. 

Мета роботи: вивчення способів організації і дослідження команд 

переходів, розгалуження та роботи підпрограм. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити команди переходів (команди CMP, BREQ, RCALL, RJMP, RET, 

див. п. 2) та принцип роботи стека (див. п. 1.9); 

2. Розробити алгоритм та програму, що у нескінченому циклі буде 

виводити на світлодіодну лінійку (порт В) зображення вказане у завданні; 

3. Відкрити пакет AVR Studio; 

4. Записати програму у AVR Studio; 

5. Виконати компіляцію програми; 

6. Відкрити пакет AVR ISP; 

7. Записати програму у AVR ISP; 

8. Запрограмувати пам'ять програм процесора; 

9. Перевірити вірність результатів виконання програми на модулі STK200. 

 

Варіанти завдань 

1. Погашений світлодіод, що переміщається вздовж лінійки; 

2. Включений світлодіод, що переміщається вздовж лінійки; 

3. Погашена пара світлодіодів, що переміщаються вздовж лінійки назустріч 

один одному; 

4. Включена пара світлодіодів, що переміщаються вздовж лінійки назустріч 

один одному; 

5. Погашений світлодіод, що переміщається вздовж лінійки в одному 

напрямку та повертається у зворотному; 

6. Включений світлодіод, що переміщається вздовж лінійки в одному 

напрямку та повертається у зворотному; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.6. Лабораторна робота №6 

Операції множення та ділення 
 

Тема роботи: ознайомлення з операціями множення та ділення. 
Мета роботи: вивчення способів організації та дослідження програм 
виконання арифметичних операцій множення та ділення. 
 

Теоретичні відомості 

Множення 

 Алгоритм операції множення використовує тільки чотири регістри 

(табл.2), причому один з них (другий) використовується як вхідна, так і як 

вихідна змінна. Такий прийом дозволяє зменшити час виконання програми, 

довжину коду та кількість регістрів. Алгоритм розраховано на 

використання цілих беззнакових 8-розрядних чисел. 

 

       Таблиця 2. Регістри програми множення 

№ 

регістру 

Призначення регістру на 

вході програми 

Призначення регістру на 

виході програми 

1 множене  

2 множник молодший байт результату 

3  старший байт результату 

4 лічильник циклу 

 

  Алгоритм множення реалізується наступною послідовністю дій: 

1. Очистити старший байт результату. 

2. Завантажити у лічильник циклу кількість повторень 0х08. 

3. Множник змістити на один розряд вправо з використанням біта переносу 

“С” (команда ROR, див. п.2). 

4. Якщо перенос встановлений (дорівнює 1), додати множене до старшого 

байту результату та записати у старший байт результату. 

    Інакше -- пропустити цей крок. 

5. Старший байт результату змістити вправо з використанням "С". 



6. Молодший байт результату змістити вправо з використанням "С". 

7. Зменшити на одиницю лічильник циклу (команда DEC). 

8. Якщо лічильник циклу не дорівнює нулю, то перейти до кроку 4. 

    Інакше -- завершити програму. 

 

Ділення 

  Запропонований варіант підходить для ділення цілих беззнакових 

8-розрядних чисел. Він базується на відомому алгоритмі “ділення в 

стовпчик”. Видно, що для збереження результату ділення використовується 

той же регістр, що і для дільника (табл. 3). Так само, як і у алгоритмі 

множення, такий прийом дозволяє зменшити час виконання програми, 

довжину коду та кількість регістрів. 

 

       Таблиця 3. Регістри програми ділення 

№ 

регістру 

Призначення регістру 

на вході програми 

Призначення регістру 

на виході програми 

1  залишок ділення 

2 ділене результат ділення 

3 дільник  

4 лічильник циклу 

 

  Алгоритм підпрограми ділення цілих беззнакових чисел можна 

представити у вигляді послідовності наступних кроків: 

1. Очистити залишок та біт переносу ”С” (команди CLR та CBI, див. п. 2.). 

2. Завантажити у лічильник циклу число 0х09. 

3. Ділене змістити вліво з використанням біту переносу (команда ROL). 

4. Зменшити на одиницю лічильник циклу (команда DEC). 

5. Якщо лічильник циклу дорівнює нулю, то закінчити програму. 

    Інакше -- залишок змістити вліво з використанням переносу. 

7. Відняти дільник від залишку та записати у залишок. 

8. Якщо залишок негативний (команда BRLO), то додати дільник до 

залишку, результат запам'ятати у залишку, скинути біт переносу та перейти 

до п.3. 

     Інакше, якщо залишок позитивний або нульовий -- встановити біт 

переносу (команда SBI), та перейти до п.3. 

 
Порядок виконання роботи 

1. Вивчити алгоритми операцій множення та ділення; 
2. Розробити програму, що виконує завдання; 
3. Відкрити пакет AVR Studio; 
4. Записати програму у AVR Studio; 
5. Виконати компіляцію програми; 



6. Перевірити вірність результатів виконання програми у симуляторі AVR 
Studio. 
 

Варіанти завдань 
1. (a*b)/(b+c)=q;  a=0x09, b=0x02, c=0x01; 
2. (a+b)*b*c=q;  a=0x05, b=0x05, c=0x02; 
3. a*c-b/c=q;  a=0x05, b=0x04, c=0x02; 
4. a*(b+c)/b=q;  a=0x02, b=0x02, c=0x05; 
5. (a*b+c)/(a-b-c)=q; a=0x05, b=0x02, c=0x01; 
6. (a+b)/(b*c)=q;  a=0x06, b=0x02, c=0x02; 
7. a*(b+c)=q;  a=0x03, b=0x02, c=0x01. 

7.7. Лабораторна робота №7 

АЦП 

Тема роботи: вивчення аналогово-цифрового перетворювача (АЦП). 

Мета роботи: вивчення роботи АЦП вбудованого у AT90S8535, способів 

організації програм та дослідження команд керування. 

 

Порядок виконання роботи 
1. Вивчити роботу АЦП (див. п. 1.3); 

2. Розробити алгоритм та програму, що виконують завдання. Причому, 

якщо вказана умова не виконується -- вивести на світлодіодну лінійку 0x01; 

4. Відкрити пакет AVR Studio; 

5. Записати програму у AVR Studio; 

6. Виконати компіляцію програми; 

7. Відкрити пакет AVR ISP; 

8. Записати програму у AVR ISP; 

9. Запрограмувати пам'ять програм процесора; 

10. За допомогою блока живлення подати на вказаний у завданні вхід 

модуля STK200 задану напругу та перевірити працездатність програми. 

 

Варіанти завдань 
1. При напрузі живлення на 1му аналоговому каналі АЦП менше 4В, 

подати на лінійку світлодіодних  індикаторів (порт В) код 0xFF. 

2. При напрузі живлення на 2му аналоговому каналі АЦП більше 3.7В, 

подати на лінійку світлодіодних індикаторів (порт В) код 0x0A. 

3. При напрузі живлення на 3му аналоговому каналі АЦП менше 3.4В, 

подати на лінійку світлодіодних індикаторів (порт В) код 0x10. 

4. При напрузі живлення на 4му аналоговому каналі АЦП більше 3.1В, 

подати на лінійку світлодіодних індикаторів (порт В) код 0x2B. 

5. При напрузі живлення на 5му аналоговому каналі АЦП менше 2.8В, 

подати на лінійку світлодіодних індикаторів (порт В) код 0xC3. 

6. При напрузі живлення на 6му аналоговому каналі АЦП більше 2.5В, 

подати на лінійку світлодіодних індикаторів (порт В) код 0xF0. 



7. При напрузі живлення на 7му аналоговому каналі АЦП менше 2.2В, 

подати на лінійку світлодіодних індикаторів (порт В) код 0xF8. 
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