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ВСТУП 
 

Мікроконтролери (МК) можна зустріти практично в будь-якому тех-
нічному завданні, де потрібно вирішувати завдання вимірювання, оброб-
лення інформації та управління. Це може бути електропобутова техніка, 
вимірювальні прилади або засоби комунікації, а також такі складні об'єкти 
управління, як автомобілі або літаки. Коло таких завдань дуже широке, по-
чинаючи від увімкнення звукової або світлової сигналізації та закінчуючи 
складною математичною обробкою й аналізом інформації, що надходить 
від різних давачів, з подальшим формуванням керуючих впливів на об'єкт 
управління. 

Одним з найбільш популярних наборів мікроконтролерів, які застосо-
вуються в системах оброблення даних, контролю і управління, є пристрої, 
що випускаються фірмою Microchip та відомі під абревіатурою PIC. Однак, 
останнім часом корпорація Atmel (США) стала виробляти набір мікросхем 
на ядрі AVR, яке має більш досконалу архітектуру й забезпечує мікрокон-
тролерам цього набору високу швидкодію та низьке енергоспоживання, що 
дає їм відчутну перевагу, порівняно з контролерами PIC [15, 22, 24].  
До того ж, цінова політика корпорації Atmel є більш привабливою для роз-
робників таких систем. Порівняно з пристроями PIC, МК AVR мають 
більш розвинену систему команд, що налічує до 133 інструкцій, їхня про-
дуктивність наближається до 1 MIPS/МГц, а flash-пам'ять програм має  
можливість внутрішньосхемного програмування. Архітектура ядра AVR 
оптимізована так, що дозволяє використовувати мову високого рівня С.  
На відміну від пристроїв PIC, де одна операція виконується за 4 такти, МК 
AVR можуть виконувати команди в кожному такті, тобто в 4 рази швидше 
на тій же тактовій частоті. А що менша частота, то менше енергоспожи-
вання мікроконтролера. 

Серед великих виробників мікроконтролерів потрібно виокремити  
такі фірми, як: Texas Instruments, Dallas Semiconductor, Philips, 
STMicroelectronics, Mitsubishi Electronics та ін. Однак корпорація Atmel є 
нині одним з визнаних світових лідерів у виробництві виробів сучасної  
мікроелектроніки. Вона добре відома на світовому ринку електронних 
компонентів. Заснована в 1984 році фірма Atmel визначила для своєї про-
дукції такі сфери додатків: телекомунікації та мережі, обчислювальна тех-
ніка, вбудовані системи контролю та управління, побутова техніка та  
автомобільний транспорт [15, 22]. Тому методи та засоби програмування 
мікроконтролерів AVR є актуальними.  

У навчальному посібнику комплексно розглянуті та актуалізовані 
апаратно-програмні засоби підтримки мікроконтролерів AVR, що має ва-
гоме значення для розробників вбудованих систем. 
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ВИСНОВКИ 

Системи з мікроконтролерами належать до класу цифрових обчислю-
вальних систем, тому методологія їхнього проектування має містити еле-
менти апаратної та програмної підтримки. Увесь технологічний процес 
створення програмного продукту можна розбити на кілька етапів. Черго-
вість проектування полягає в складанні технічного завдання, розробці та 
деталізації алгоритму, наборі лістинга програми, компілюванні, моделю-
ванні, програмуванні та реальній роботі. За результатами моделювання або 
реальної роботи можуть бути змінені вихідні дані технічного завдання, 
відкоригований алгоритм функціонування.  

Набір тексту лістинга, компілювання, моделювання та програмування 
можуть здійснюватися як окремими комп'ютерними програмами, так і в 
комплексі. 

Компілятори 8-бітових МК є вузькоспеціалізовані комп'ютерні про-
грами. Вони можуть бути автономними або входити до складу пакетів, що 
мають власну графічну оболонку, редактор тексту, засоби моделювання та 
програмування. Переважна більшість таких комплексів комерційні, платні. 

При розробці програмного забезпечення мікроконтролерів необхідно 
звернути увагу на безкоштовні програмні засоби (AVR Studio, WinAVR) 
підтримки проектування та налагодження систем на мікроконтролерах 
AVR, робота з якими економить гроші та забезпечує ліцензовану чистоту 
кінцевого програмного продукту. 

Обираючи інструментальні засоби налагодження, доцільно брати до 
уваги: підтримка можливо більшої кількості мікроконтролерів; різноманіт-
ність вбудованих інтерфейсів (RS-232, IEEE1284/LPT, USB) та додаткових 
компонентів, що розширюють функціональні можливості; наявність на 
платі поля для макетування і контактів для безпосереднього підключення 
до виводів приладу; можливість підключення додаткових модулів; універ-
сальне живлення. 

МК AVR при програмуванні застосовують такі технології: низьково-
льтне послідовне програмування (ISP); низьковольтне шлейфове програ-
мування з можливістю відлагодження (JTAG); низьковольтне однопровід-
не програмування з можливістю відлагодження (debugWire); високовольт-
не паралельне програмування (HVPP), самопрограмування (BootLoader). 
Кількість виводів мікроконтролерів для їхнього програмування зводиться 
до мінімуму. Для програмування достатньо ліній синхронізації, однієї – 
двох ліній для передачі послідовним кодом команд, адрес й даних та лінії 
для подачі сигналу, який переводить мікроконтролер у режим програму-
вання. Тому для програмування мікроконтролерів AVR усе частіше вико-
ристовують інтерфейс USB та низьковольтне послідовне програмування. 
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