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SLOVO AUTORA
V sedmdesátých letech minulého století, kdy spatøil svìtlo svìta první mikroprocesor a kdy technologie výroby sloitých integrovaných obvodù byla v plenkách,
byli návrháøi touto technologií omezeni a také jim scházely zkuenosti z pouití tìchto
nových prvkù. Spolu se zlepující se technologií a zkuenostmi z nasazení prvních
mikroprocesorù se návrháøùm daøilo navrhovat stále dokonalejí obvody.
Koncem sedmdesátých let se pak vývoj tìchto obvodù rozdìlil do dvou smìrù.
První smìr vedl k stále se zvyujícímu výkonu mikroprocesorù, vìtích kapacit
i rychlostí pamìtí, lepích obvodù I/O apod. Objevovaly se 16, 32 a 64bitové mikroprocesory s architekturou RISC i CISC. Pøíkladem mùe být intelovská øada pouívaná v osobních poèítaèích PC èi pracovních stanicích poèínajíc typem 8086, pøes
obvody 80286, 80386 a 80486 po procesory Pentium, , Pentium 4. Souèasnì
postupoval i vývoj software vyuívaný tìmito mikroprocesory a to jak operaèní systémy (DOS, UNIX, LINUX, Windows apod.), tak i nástroje pro tvorbu programù poèínajíc assemblerem (v tìchto poèítaèích dnes ji témìø nepouívaným), pøes vyí
programovací jazyky jako Pascal èi C umoòující psát strukturované programy, C++,
Java, C# atd. pro objektovì orientované programování, rovnì se zlepovalo prostøedí tìchto vývojáøských nástrojù, co vedlo k nástupu nástrojù RAD (Visual Basic, Delphi, C++ Builder, JBulder atd.). Objevily se i nástroje CASE. Velké mnoství
zpracovávaných dat vedlo ke vzniku SQL a jeho pouívání v databázích jako napø.
MS SQL server èi Oracle atd., nástup sítí pak k rozvoji distribuovaných aplikací,
koncepci klient/server a pozdìji i vícevrstvové architektuøe. Dalím fenoménem byl
rozvoj Internetu a intranetù, koncepce .NET èi .COM, e-bussiness atd.
Druhý smìr vedl k integraci celého poèítaèe na jeden èip. Na tomto èipu je integrován jak vlastní mikroprocesor, tak pamìti i obvody I/O. Vìtinou je pøitom oddìlena pamì programu od pamìti pro data (Harwardská architektura), na rozdíl od
spoleèné pamìti pro program i dat u poèítaèù prvního smìru (von Neumanovská
architektura). Tyto poèítaèe, umístìné na jednom èipu, je nìkdy moné rozíøit napø.
o dalí vnìjí pamì atd. Je to umonìno tím, e jejich vnitøní sbìrnice je vyvedena
na vývody integrovaného obvodu. Tìmto prvkùm pak obvykle øíkáme jednoèipové
mikropoèítaèe. V øadì pøípadù vak vystaèíme s jedním obvodem, není potøeba roziøovat jeho pamì atd. Vlastnosti tohoto poèítaèe k vytvoøení jednoduché aplikace
bohatì staèí, pøitom je potøeba, aby cena tohoto obvodu byla co nejmení. Toho lze
docílit mj. i tím, e se co nejvíce sníí poèet vývodù obvodu a není vyvedena sbìrnice. Potom obyèejnì mluvíme o jednoèipových øadièích (èi mikrokontrolérech MCU).
Hranice mezi jednoèipovými øadièi a jednoèipovými mikropoèítaèi, jak jsme si ji definovali, není ostrá a jednotlivé produkty ji pøekrývají. Jednoèipové mikropoèítaèe,
schopné vytváøet vnìjí sbìrnici, se mohou èasto omezit na vnitøní pamì programu
i dat a mohou tak být pouity (pøi vyí cenì prvku i spoje) ve funkci jednoèipového
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øadièe. Nìkteøí výrobci dokonce dodávají levné varianty jednoèipových mikropoèítaèù v pouzdrech s malým poètem vývodù, u kterých je vnìjí rozíøení vylouèeno.
Jako pøíklad si mùeme uvést jednoèipový øadiè Philips 83C752 (87C572) v pouzdøe
DIL28 (PLCC28), který je modifikací jednoèipového mikropoèítaèe Philips 83C552.
Na druhou stranu, øady jednoèipových øadièù jsou roziøovány o prvky dovolující
vytvoøit vnìjí sbìrnici. Takové modifikace podstatnì zjednoduují vývoj programového vybavení, které se jinak musí opírat pouze o programové simulátory a opakované programování vnitøní pamìti EPROM èi EEPROM, pøípadnì o drahé emulaèní
èipy. Jako pøíklad rozíøení øady jednoèipových øadièù smìrem k jednoèipovým mikropoèítaèùm si mùeme uvést prvek Microchip 16C71, který roziøuje øadu øadièù Microchip 16C5x. Pøipojení vnìjí pamìti umoòuje i øada AVR mikrokontrolérù
ATMEL, jimi se budeme dále zabývat v této knize.
Doménou jednoèipových øadièù jsou hromadnì vyrábìné øídicí obvody pro domácí spotøebièe, domácí audio-vizuální techniku, zabezpeèovací zaøízení, telefonní
pøístroje. Typickými aplikacemi je i obsluha vstupních zaøízení poèítaèù (klávesnice,
myi), modemy, øízení zobrazovacích panelù v automobilech, zpracování signálù
v inteligentních senzorech a jednoúèelové øízení motorù pro prùmyslovou automatizaci. Vzhledem k nízké cenì jsou i vhodnou alternativou k logickým obvodùm tam,
kde není vyadována vysoká rychlost (vhodnou alternativou k logickým obvodùm
v pøípadech, kdy poadujeme vysokou rychlost a souèasnì i monost jejich naprogramování/pøeprogramování jsou napø. obvody FPGA; ostatnì firma ATMEL má
v rodinì AVR, o které pojednává tato kniha, i mikroprocesor s programovatelným
polem FPGA. Tato kombinace, umoòuje jednak uivateli naprosto volnou definici
periferií dle potøeby konstruktéra, jednak redukuje mnoství rùzných variant, které
musí výrobce vyrábìt, aby uspokojil rùznorodé poadavky zákazníkù). Zatímco jetì pøed pár lety byly jednoèipové øadièe typicky 4bitové a jejich aplikaèní pouití se
omezovalo na logické øízení, dnes se setkáváme pøevánì s mikrokontroléry 8bitovými. Pro nároènìjí aplikace (øízení automobilových motorù, ABS systémy) lze
poèítat s pøíchodem jednoèipových øadièù 16bitových.
Bìné jednoèipové mikropoèítaèe jsou 8bitové, jejich výkon je vak nedostateèný pro øadu zajímavých aplikací. Typickým pøíkladem je øízení vstøikování paliva
a øízení zapalování spalovacích motorù nebo ochrana brzdového systému proti zablokování (systémy ABS). V tìchto aplikacích je nepostaèující i schopnost èasovaèù mìøit èasové parametry vstupních signálù a generovat výstupní signály
s poadovanou pøesností. Poadavky, kladené na tyto aplikace vedly k rozvoji 16bitových jednoèipových mikropoèítaèù, jejich typickými pøedstaviteli jsou mikropoèítaèe øady Intel 8096/80C196.
estnáctibitové jednoèipové mikropoèítaèe pokrývají souèasné potøeby øízení
v reálném èase. Oblast aplikací, na které ji nestaèí jednak výpoèetní kapacitou,
jednak rozsahem pouitelné pamìti, je zpracování zvukového a obrazového signálu (pøípadnì signálù ultrazvukových a rentgenových snímaèù ve zdravotnictví èi prùmyslu, radarových systémù v dopravì a vojenství). Øada tìchto aplikací je doménou
signálových procesorù vybavenou výkonnou aritmetickou jednotkou. Jiné vyadují
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provést mnoství operací nad rozsáhlými daty a to je typická doména 32bitových
mikroprocesorù a mikropoèítaèù. Omezujícím faktorem pøi výbìru souèasných 32bitových mikroprocesorù pro vestavìné (Embedded) aplikace je nutnost vytvoøení
velmi rychlé a dosti komplikované sbìrnice a pamìového subsystému. K tomu,
abychom mohli mluvit o skuteèných jednoèipových mikropoèítaèích také chybí efektivní obvody rozhraní, které jsme mohli poznat u 8bitových a 16bitových mikropoèítaèù (èítaèe a èasovaèe, moderní pøevodníky A/D).
Pokud jde o 8bitové jednoèipové mikropoèítaèe a mikrokontroléry patøí u nás mezi
nejpouívanìjí dvì øady. Jednou z nich je mikropoèítaè 8051, který pochází z roku
1980 a je vývojovì relativnì starým. U návrháøù vak dosáhl takové obliby, e
i v souèasné dobì se øada výrobcù, vèetnì firmy Atmel, orientuje na výrobu procesorù
s jádrem 8051, které je rozíøené o dalí periferie. Je to procesor s architekturou jádra
CISC.
Druhou øadou jsou mikrokontroléry PIC firmy Microchip s architekturou jádra mající
silné prvky architektury RISC. Jsou vhodné hlavnì pro jednoduché aplikace. Kromì
nízké ceny jsou výhodné i tím, e firma Microchip k nim poskytuje zdarma vývojový
software a to jak assembler, tak i jazyk C. Kromì øady x51 a PIC se u nás obèas
jetì pouívá napø. Zilog Z8 èi Motorola 68HC11, popø. dalí. O jejich hw i vývoji
jejich sw vylo v nakladatelství BEN  technická literatura dosti publikací, v èasopisech
jako Amatérské rádio, Praktická elektronika èi Rádio plus KTE byla publikována
øada konstrukcí zejména s procesory PIC èi x51. V poslední dobì se i u nás
v maloobchodním prodeji a v konstrukcích objevují MCU AVR firmy ATMEL. Protoe zatím v èetinì nejsou AVR pøíli popsány, napsal jsem tento text pro potøebu
výuky pøedmìtu Elektronické poèítaèe na støední prùmyslové kole elektrotechnické s touto specializací. MCU AVR firmy Atmel jsou toti mj. i dalím, moderním
prvkem pro vytváøení tzv. embedded aplikací. Je pøedpovídán velký rozvoj tìchto
aplikací, zejména v souvislosti s mobilními komunikacemi, propojení s Internetem
(jistì jste èetli napø. úvahy o tom, jak kdejaká lednièka bude mít vlastní IP adresu,
bude automaticky doobjednávat svùj obsah atd., èi o tom, e prvním takto realizovaným zaøízením je nìjaký topinkovaè). Svou pøíleitost zde nalézají i velké firmy,
tvoøící pùvodnì jen software pro poèítaèe PC a vìtí. Je to mj. i Microsoft se svými
eMbedded Visual Tools èi embedded doplòkem k VisualStudio.NET, nebo SUN se
svou Javou J2ME.

Mikroprocesory rodiny AVR
Kdy firma Atmel vidìla, jaký úspìch na trhu zaznamenal Intel se svojí rodinou
80C5x, uvedla kolem roku 1993 svoji inovaci tohoto oblíbeného mikroprocesoru.
Tou inovací bylo pouití pamìti flash jako programové pamìti, namísto do té doby
pouívané pamìti EPROM. Byl to velmi dobrý tah, nebo do té doby, aby bylo moné do mikroprocesoru nahrát (pøeprogramovat) nové programové vybavení, musel
být zapouzdøen do velmi drahého keramického pouzdra s okénkem. Po odladìní

A

ATMEL AVR  POPIS PROCESORU A INSTRUKÈNÍ SOUBOR

9

programového vybavení bylo pak pro vìtí série moné pouít ten samý procesor
v laciném plastovém pouzdru, který vak nemìl monost pøeprogramování, nebo
pouzdro nemohlo mít okénko nutné pro vymazání pamìti EPROM pomocí UV záøení. Díky velmi dobøe zvládnuté technologii flash slavila firma Atmel velké úspìchy
s tímto mikroprocesorem. To vedlo firmu k uvedení vlastních odvozených typù. Na
jedné stranì nìkteré aplikace nepotøebují tolik vstupù/výstupù jako má mikroprocesor v pouzdøe DIL40, take se objevil napø. v pouzdøe DIL20 typ AT89C2051, na
druhé stranì nárùst sloitosti aplikací spolu s èastìjím pouíváním vyích programovacích jazykù donutily výrobce implementovat do mikroprocesoru stále vìtí
pamì programu a v mení míøe i vìtí program dat. Sloitìjí aplikace takté vyadovaly nové a nové periferie. Proto v této øadì mikroprocesorù s jádrem 8051 najdeme obvody s integrovaným obvodem Watchdog, analogovým komparátorem,
pamìtí EEPROM pro konfiguraèní èi kalibraèní data, pamìtí programu a 32 kB,
rozhraní SPI, dvojitým data pointerem. I kdy tyto inovace spolu se zlepující se
technologií pøinesly zvýení hodinového kmitoètu procesoru a na 33 MHz a tím
zvýení výpoèetního výkonu a na 2,75 Mips, pøece jen potøebám nìkterých aplikací pøestaly tyto procesory staèit. Proto se v norském vývojovém centru Nordic VLSI
v Trondheimu zaèátkem devadesátých let minulého století skupina návrháøù hw spolu
s programátory rozhodla navrhnout novou strukturu mikrokontroléru tak, aby struktura tohoto mikrokontroléru vyhovovala pøekladaèùm vyích programovacích jazykù, zejména iroce pouívaného jazyka C. Výsledkem práce této skupiny bylo
optimalizované jádro nové øady mikroprocesorù s Harwardskou architekturou nesoucí hlavní charakteristiky mikroprocesorù s redukovanou instrukèní sadou (RISC
 Reduced Instruction Set Controlers). Pøed nìkolika lety koupila firma Atmel od
norských vývojáøù tuto koncepci, na které je zaloena rodina AVR, kterou také uvedla v druhé polovinì devadesátých let na trh.
Pøes zdánlivou podobnost s jádrem mikroprocesoru 8051 najdeme zde podstatné odchylky. Pøedevím je to íøe instrukèního slova zvìtená na 16 bitù. Zvìtení
íøky instrukèního slova na jednu stranu zvìtilo poadavky na velikost pamìti, na
druhou stranu vak umonilo zrychlit naètení mnoha instrukcí, nebo kromì nìkolika výjimek vystaèí instrukce s jedním slovem, tj. mikroprocesor je dokáe naèíst
bìhem jednoho hodinového cyklu. Druhým velkým rozdílem je propojení ALU s polem
32 pracovních registrù. To umonilo sníit poèet hodinových taktù potøebných na
provedení témìø vech instrukcí na pouhé dva takty, naètení + dekódování a vykonání. To, e instrukce vystaèí s jedním slovem, umonilo implementaci jednoduchého pøekrývání instrukcí (pipelining). Poèet hodinových taktù potøebných na vykonání
instrukce typu registr-registr se tímto sníil na pouhý 1 hodinový takt, tj. na 1 MHz
hodinového kmitoètu pøipadá výkon 1 Mips. Srovnáme-li toto se základním instrukèním cyklem øady 8051, vidíme, e jádro nové øady mikroprocesorù AVR dokáe
poskytnout a 12× vìtí výpoèetní výkon pøi shodném hodinovém kmitoètu.
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