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PREDSLOV

Predslov
V školskom roku 2014/2015 vykonávali doktorandi z Katedry technickej kybernetiky
Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (ďalej iba FRI ŽU) v Žiline vzdelávanie
o vývoji MCU aplikácií Yrobota na pôde akciovej spoločnosti Volkswagen Slovakia. Jeho
hlavným koordinátorom bol Ing. Michal HODOŇ, PhD. Vzdelávania sa zúčastnili
pedagógovia z partnerských škôl tejto nadnárodnej automobilovej spoločnosti. Neskôr sa do
daného vzdelávania pripojili i žiaci, ktorí sa prihlásili do súťaže v ovládaní Yrobota.
Za realizáciu tohto projektu získala Katedra technickej kybernetiky FRI ŽU v Žiline
najvyššie ocenenie Nadáciou Volkswagen Slovakia. Vidíme ho na obr. 1:

Obr. 1 Ocenenie projektu Yrobot z 15. apríla 2015
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PREDSLOV
Snahou Katedry technickej kybernetiky FRI ŽU v Žiline je posunúť úroveň
vzdelávania žiakov. To si vyžaduje prechod od využívania už hotových programových
aplikácií k ich tvorbe. Tejto náročnejšej úlohy sa táto katedra úspešne zhostila práve vďaka
enormnej činnosti pána profesora Ing. Juraja MIČEKA, PhD. Na jeho adresu si dovolím
povedať len toľko, že ide o špičkového odborníka s bohatými skúsenosťami pri vytváraní
aplikácií v nízkoúrovňových programovacích jazykoch. Tie získal ešte v 80-tych rokoch
minulého storočia, kedy vytváral aplikácie aj v strojovom programovacom jazyku. Vďaka
tomu sa už vtedy začlenil medzi špičkových odborníkov v danej oblasti, ktorým sme vo
vtedajšej celoštátnej československej organizácií pre vývoj softvéru (DATASYSTÉM)
hovorili „Páni programátori“.
Zvýšiť úroveň vzdelávania na stredných školách Nadácia Volkswagen Slovakia
uvítala a finančne podporila vydanie materiálneho didaktického prostriedku pre žiakov
partnerských škôl. Za všetkých jeho autorov mi pripadla milá povinnosť, a to na tomto mieste
vyhlásiť, že za odbornú i didaktickú úroveň tejto publikácie stojí vložený um tohto pána
profesora. Vniesol ho tam z pozície hlavného recenzenta. Vysokú úroveň jeho umu
potvrdzuje i 3. miesto na medzinárodnej konferencií v Miláne, keď so svojim kolegom doc.
Ing. Ondrejom KARPIŠOM, PhD. pomohol dotvoriť rozširujúcu dosku (audiokomunikačný
systém) Yrobota doktorandovi Ing. Michalovi KOCHLÁŇOVI. Diplom z tejto konferencie
vidíme na obr. 2:

Obr. 2 Diplom z TI EDERC Miláno (Taliansko) z 12. septembra 2014
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Pochopiteľne, za uvedenými úspechmi katedry treba vidieť týchto jej zamestnancov.
Právom im patrí spoločenské uznanie i ocenenie. Za ich národným i medzinárodným
úspechom stojí veľké množstvo stráveného času aj v osobnom voľne.
Na tomto materiálnom didaktickom prostriedku (ďalej iba MDP) sa jeho autori
podieľali nasledovne: 1. kapitolu napísal prof. Ing. J. MIČEK, PhD. Autormi 2. a 4. kapitoly
sú Ing. M. HODOŇ, PhD., Ing. V. OLEŠNANÍKOVÁ, Ing. P. ŠARAFÍN a Ing. R.
ŽALMAN. 3. a 5. kapitolu napísal Ing. P. POTOCKÝ. Piatu na základe odvedenej
pedagogickej práce so žiakmi. Didaktické spracovanie všetkých kapitol vykonali prof. Ing. J.
MIČEK, PhD. a Ing. P. POTOCKÝ, ktorý touto cestou ďakuje najmä týmto dvom ľuďom.
Pánovi prof. Ing. Rudolfovi ŠLOSÁROVI, PhD. za odovzdané poznatky z odborovej
didaktiky v rámci

postgraduálneho

štúdia

a neskoršej

odbornej spolupráce v tejto

pedagogickej oblasti a pani Ing. Anne FURDOVEJ za vykonanú jazykovú úpravu tohto
MDP.
Peter POTOCKÝ
majiteľ vydavateľstva
V Bratislave dňa 25. júna 2015

Udelenie práv vydavateľa k šíreniu tohto MDP na internete
Predložený MDP je bezplatne prístupný. Ponúka žiakom stredných odborných škôl
elektrotechnických nevyhnutné poznatky z tematického celku základy z programovania
mikropočítačov. Vo svojej podstate predstavuje didaktické spracovanie tých najzákladnejších
poznatkov k vývoju programových aplikácií mikropočítača ATmega16A na doske plošných
spojov stavebnice Yrobot. MDP bol vytváraný takým spôsobom, aby záujemcom o danú
problematiku umožnil samostatne zvládnuť o čosi náročnejšiu i hodne podrobnejšiu odbornú
publikáciu Sprievodca po svete Yrobota, ktorá v rovnakom čase vznikala na Katedre
technickej kybertenity, Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pod
vedením prof. Ing. Juraja MIČEKA, PhD.
Peter POTOCKÝ
majiteľ vydavateľstva
V Bratislave dňa 9. januára 2016
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PRÍHOVOR K ŽIAKOM STREDNÝCH ŠKÔL

1

Príhovor k žiakom stredných škôl

MOTTO:
Ráno 23. decembra 1947 bol William Shockley veľmi rozrušený. Uháňal cez mrazivé
kopce západne od Newarku. Sotva si všimol niekoľko vozidiel na úzkej okresnej ceste, čo vedie
k Bellovým laboratóriám. Jeho myseľ bola zaujatá čímsi úplne iným.
Bolo tesne po siedmej, keď Shockley zaparkoval svoj MG na firemnom parkovisku
a ponáhľal sa opustenými chodbami do svojej kancelárie. Popoludní mal jeho výskumný tím
demonštrovať nové elektronické zariadenie. Musel byť pripravený. Uvedomoval si, že zosilňovač,
ktorého činnosť je založená na polovodiči, by mohol spôsobiť novú technickú revolúciu. Shockley
sníval o vynájdení takéhoto zariadenia už takmer desať rokov. Teraz sa jeho sen stával
skutočnosťou.
O hodinu neskôr sa John Bardeen a Walter Brattain zastavili v modernom výskumnom
areáli v Murray Hill, v New Jersey, dvadsať míľ od New York City. Obaja patrili do Shockleyho
výskumnej skupiny fyziky tuhých látok. Pred týždňom urobili vo svojej práci zásadný prielom.
Pomocou tenkej doštičky germánia, tenkého plastového klinu a lesklého pásika zlatej fólie zosilnili
elektrický signál takmer stonásobne...
MICHAEL RIORDAN and LILLIAN HODDESON:

Crystal Fire
The Birth of the Information Age

Dá sa povedať, že citovaný úryvok z knihy Crystal Fire (Kryštálový oheň)
zaznamenáva vznik nového – informačného veku. V dobe objavu polovodičovej súčiastky,
ktorá neskôr dostala názov tranzistor, ešte nikto netušil, aké dôsledky na ďalší vývoj celej
spoločnosti bude mať tento malý elektronický prvok. Od Shockleyho objavu sa z roka na rok
vývoj nových prvkov na báze polovodičov a ich aplikácií začína zrýchľovať.
1.1

Ekonomický prínos z využívania tranzistorov
V roku 1954 vzniká prvé plne tranzistorové rádio, ktoré na ďalších desať rokov

ovplyvnilo životný štýl celej generácie mladých ľudí. Potom prichádza spoločnosť Sony
s tranzistorovým televíznym prijímačom. Postupne sa otvára mnoho ďalších aplikačných
oblastí týchto nových polovodičových prvkov.
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1.2

Nástup integrovaných obvodov
Spoločenské využitie tranzistorov malo pozitívny ekonomický vplyv na národné

hospodárstvo. Nastáva vkladanie ďalších investícií do ich vývoja. A výsledky?
V roku 1958 Jack St. Claire Kilby pracuje v laboratóriách spoločnosti Texas
Instruments na vývoji prototypu integrovaného obvodu. Integrovaný obvod je len ďalšie
prirodzené pokračovanie vývoja polovodičovej techniky. Na jeden substrát sa začiatkom roku
1959 podarilo integrovať jeden tranzistor, jeden kondenzátor a tri rezistory. Z dnešného
pohľadu sa zdá, že to nie je nič prevratné, iba malá detská hračka. V skutočnosti však táto
„hračka“ znamenala začiatok cesty, ktorá nás dnes doviedla k návrhu zložitých obvodových
štruktúr integrovaných na jeden čip s hustotou integrácie až 10 000 000 000 krát vyššou.
Integrácia predstavuje nový smer v zlepšovaní funkčných vlastností elektronických
prvkov. Integrovanie veľkého počtu prvkov do jedného puzdra:
umožňuje zvyšovať spoľahlivosť elektronických komponentov,
zvyšuje ich energetickú efektívnosť,
znižuje nároky na priestor a pracovné podmienky
a umožňuje vývoj nových aplikácií.
Celkom logicky sa vynára myšlienka: „Prečo neintegrovať do jedného obvodu celý
funkčný blok? Celú centrálnu jednotku počítača? A prečo nie celý počítač?“ Veď obmedzenia
počtu

integrovaných

elementárnych

prvkov

(hustota

integrácie)

sú

tvorené

len

technologickými možnosťami – veľkosť substrátu a rozmery integrovaných prvkov a spojov
medzi nimi1.
1

Vývoj hustoty integrácie je dokumentovaný nasledujúcou tabuľkou 1. Tabuľka obsahuje údaje, ktoré
charakterizujú vývoj integrácie mikroprocesorov. Poznamenajme, že v segmente polovodičových pamätí je
stupeň integrácie približne trikrát vyšší.
Tabuľka 1
Označenie
Rok uvedenia na trh
Proces (raster)
Počet tranzistorov
Plocha substrátu
Intel 8008
1972
10 µm
3 500 kusov
14 mm²
Intel 8080
1974
6 µm
4 500 kusov
20 mm²
Intel 8085
1976
3 µm
6 500 kusov
20 mm²
Intel 8088
1979
3 µm
29 000 kusov
33 mm²
Intel 80486
1989
1 µm
1 180 235 kusov
173 mm²
Pentium II Mobile
1999
180 nm
27 400 000 kusov
180 mm²
Dixon
Six-core Opt.2400
2009
45 nm
904 000 000 kusov
346 mm²
18-core Xeon
2014
22 nm
5 560 000 000 kusov
661 mm²
Haswell E5
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NÁSTUP MIKROPROCESOROV – VSTAVANÉ SYSTÉMY
1.3

Nástup mikroprocesorov – vstavané systémy
Od vzniku prvého integrovaného obvodu stačilo necelých 12 rokov (od roku 1959 po

rok 1971) na to, aby sa technológia výroby integrovaných obvodov zdokonalila až natoľko, že
umožnila výrobu komerčne úspešného mikroprocesora2. Od tohto okamžiku môžeme
sledovať nepretržitú snahu o zlepšovanie funkčných vlastností mikroprocesorov, ktorá dnes
vyústila do návrhu výkonných viacjadrových mikroprocesorov s neuveriteľnými výpočtovými
schopnosťami. Tieto mikroprocesory sú určené do výkonných pracovných staníc a všetkých
aplikácií, ktoré vyžadujú veľký výpočtový výkon.
Je zrejmé, že existuje obrovská trieda aplikácií, kde je efektívnejšie využiť
jednoduchší výpočtový prostriedok, a nevyžaduje sa tak vysoký výpočtový výkon, aký
ponúkajú moderné mikroprocesory. Táto oblasť je reprezentovaná riadiacimi systémami
a pomocnými elektronickými obvodmi v autách, v práčkach, v hračkách, v meracích a testovacích prístrojoch, v perifériách počítačov, v komunikačných systémoch a v mnohých ďalších
prístrojoch a zariadeniach. V týchto zariadeniach sa vyžaduje najmä nízka spotreba,
jednoduchá realizácia systému bez podstatného zvýšenia ceny finálneho výrobku. Počet
týchto aplikácií je v dnešnom svete prakticky neobmedzený.
Elektronické systémy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť moderných produktov
nazývame vstavané systémy (embedded systems)3. Práve vďaka vstavaným systémom
získavajú moderné výrobky schopnosť lepšie konkurovať na dnešných svetových trhoch.
Poznamenajme, že vstavané systémy boli vybrané ako jedna zo silných stránok európskeho
priemyslu. Tvorí ich technické a programové vybavenie.
Vývoj programového vybavenia sa práve z hľadiska skrátenia času, ktorý je potrebný
na vývoj celého zariadenia, stáva jedným z najvážnejších obmedzení. Túto skutočnosť si
uvedomujú i producenti integrovaných obvodov a preto sa stretávame s mohutnou vývojovou
podporou elektronických obvodov. (Vývojové prostredia, aplikačné poznámky, sieťová
podpora a pod.)
2

V roku 1971 uviedla firma Intel prvý 4-bitový mikroprocesor s označením I4004. Pod pojmom mikroprocesor
rozumieme integrovaný obvod, ktorý obsahuje všetky základné časti centrálnej počítačovej jednotky. (Riadiacu
jednotku, aritmeticko-logickú jednotku, pracovné registre, obvody adresovania a ďalšie pomocné podsystémy.)
3
Vstavané systémy sú elektronické podsystémy zabudované do konečného zariadenia a vďaka ich schopnostiam
je možné zvýšiť celkové úžitkové vlastnosti výsledného zariadenia. (Zvyšujú užívateľský komfort, spoľahlivosť,
energetickú efektívnosť, bezpečnosť a ďalšie vlastnosti výrobku). Na Slovensku sa na označenie vstavaných
systémov často používa aj termín „vnorené systémy“ alebo „zabudované systémy“.
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1.4

Monolitické mikropočítače – základ vstavaných systémov
Pre oblasť vstavaných systémov sa vyrábajú obvody, ktoré v jednom puzdre integrujú

základné funkčné bloky celého počítača.4 Nazývame ich monolitické mikropočítače,
mikrokontroléry, často tiež mikroradiče, (microcontroller, MCU).
Na konci 60-tych a začiatkom 70-tych rokov sa dvaja inžinieri spoločnosti Texas
Instruments Gary Boon a Michael Cochran usilovne venovali vývoju integrovaného obvodu,
ktorý mal vykonávať všetky funkcie počítača. V septembri 1971 ich úsilie vyústilo do návrhu
prvého monolitického mikropočítača s označením TMS1005. Spoločnosť Intel rýchlo
reagovala na vznik prvého mikrokontroléra a už v roku 1976 uviedla na trh 8-bitový
mikrokontrolér

s označením

I80486,

ktorý

bol

priamym

predchodcom

známeho

mikrokontroléra I8051. Tento sa stal na celé desaťročia akýmsi priemyselným štandardom
a používa sa až dodnes.
Od tohto počiatočného štádia mikrokontrolérov prešlo už štyridsať rokov, počas
ktorých sa mikrokontroléry vyvinuli do výkonných multijadrových 32-bitových štruktúr
s neuveriteľnými výpočtovými a komunikačnými schopnosťami. Pripomeňme však, že nie
všetky aplikácie vyžadujú použitie najvýkonnejších mikrokontrolérov. Bolo by neefektívne,
ak by sme na riešenie jednoduchých problémov používali neprimerane výkonné technické
prostriedky, preto sa stretávame s produkciou 4, 8, 16 a 32-bitových mikrokontrolérov.
Každá z uvedených tried (máme na mysli 4, 8, 16 a 32 bitové monolitické
mikropočítače) má svoju špecifickú aplikačnú oblasť. Je úlohou návrhára, aby vybral také
technické prostriedky, ktoré dokážu vykonať požadované funkcie pri minimálnej cene
a spotrebe energie zariadenia.

4

Číslicový počítač má nasledujúce tri základné funkčné celky:
Centrálna procesorová jednotka (CPU) – spracováva dáta na základe postupnosti inštrukcií.
Pamäťový podsystém – slúži na uchovanie programu a dát.
Vstupno-výstupný podsystém – slúži na komunikáciu s okolím (používateľom).
Ak tieto tri základné funkčné celky integrujeme do jedného integrovaného obvodu, dostaneme monolitický
mikropočítač.
5
Z mikropočítača TMS100 vychádza celý rad úspešných mikrokontrolérov TMS1000, ktoré sú určené pre
aplikácie v hračkách, kopírovacích zariadeniach, perifériách počítačov a pod. Rodina TMS1000 predstavuje rad
4-bitových mikrokontrolérov, ktoré obsahujú centrálnu procesorovú jednotku, pamäte ROM a RAM a obvody
zabezpečujúce vstupno-výstupné funkcie. Bol vyrobený technológiou PMOS. Jeho maximálna hodinová
frekvencia bola 0,25 MHz.
6
Mikrokontrolér I8048 obsahoval 1 kB pamäte ROM, 64 B RAM, CPU a jednoduché vstupno-výstupné obvody.
Pôvodná technológia výroby bola NMOS.
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MONOLITICKÉ MIKROPOČÍTAČE – ZÁKLAD VSTAVANÝCH SYSTÉMOV
Ako bolo uvedené, dnes sa mikrokontroléry vyrábajú s rôznou dĺžkou paralelne
spracovávaného slova, od 4-bitových až po 32-bitové. Medzi najpočetnejšie triedy patria 8, 16
a 32-bitové. 8-bitové mikrokontroléry sa vďaka nízkej cene a dostupným vývojovým
prostriedkom uplatňujú i v aplikáciách, v ktorých sa donedávna uplatňovali 4-bitové MCU.
V jednoduchých riadiacich aplikáciách budú mať 8-bitové MCU ešte dlhú dobu svoje
nezastupiteľné miesto. Pre aplikácie na rozhraní 8 a 32-bitových MCU sú určené 16-bitové
mikrokontroléry. Napriek názorom, že znižovaním ceny 32-bitových MCU sa aplikačný
priestor pre 16-bitové MCU bude redukovať, sa stále stretávame so zaujímavými aplikáciami
16-bitových MCU. Ako príklad úspešných 16-bitových MCU môžeme uviesť radu
mikrokontrolérov MSP430, ktoré majú nízky príkon a dnes sú mimoriadne populárne.
32-bitové mikrokontroléry sú určené pre náročnejšie aplikácie. V tejto triede najrozšírenejšie
MCU sú navrhnuté na báze jadra architektúry ARM.
1.5

Perspektíva monolitických mikropočítačov
Postupne sme sa dostali od objavenia prvého tranzistora až po súčasnosť. Dnešná doba

je charakterizovaná vysokým stupňom integrácie polovodičových obvodov, obrovským
počtom stále nových aplikácií z oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré sú
schopné absorbovať svetovú produkciu polovodičových prvkov.
Celosvetová produkcia polovodičového priemyslu dosiahne v roku 2015 hodnotu
311 mld. €7. Na základe odhadnutého medziročného rastu o 3,4% je možné predpokladať, že
rozširovanie aplikácií informačných technológií bude naďalej pokračovať. Aký postoj
k tomuto trendu zaujímajú stredoškoláci? Aké úlohy z toho vyplývajú pre naše školy? A ako
sa majú k týmto úlohám postaviť učitelia stredných škôl s daným odborným zameraním?
7

Z jarného zasadania WSTS (World Semiconductor Trade Statistic) v Los Angeles 2015. V tabuľke 2 sú
uvedené odhady objemu produkcie polovodičových súčiastok:
Tabuľka 2
Objem výroby v mld. USD
Druh
2014
2015
2016
2017
Diskrétne prvky
20,170
20,402
20,998
21,565
Optoelektronické prvky
29,868
32,360
33,526
34,655
Snímače
8,502
8,686
9,112
9,459
Integrované obvody
277,302
285,800
295,288
303,906
Analógové obvody
44,365
46,846
49,323
51,600
Mikro (MP, MCU, DSP)
62,072
62,539
64,277
65,830
Logické obvody
91,633
94,943
99,476
102,962
Pamäte
79,232
81,472
82,212
83,514
Celkom
335,843
347,248
358,924
369,587
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PRÍHOVOR K ŽIAKOM STREDNÝCH ŠKÔL
V kontraste

s uvedenými

očakávaniami

sa

v poslednom

období

stretávame

s postupným znižovaním záujmu mladých ľudí o štúdium technických disciplín. Tento pokles
záujmu sa už dnes prejavuje nedostatkom tvorivých, technicky vzdelaných pracovníkov. Je
našou úlohou pokúsiť sa tento trend zastaviť. Pokúsme sa zvýšiť záujem mladých ľudí
o štúdium na technických školách. Skúsme teoretické štúdium viac aplikovať a nájdime
primeranú

formu

zjednodušenia

teoretických

poznatkov.

Posilnime

profesionálne

sebavedomie študentov formou úspešne riešených úloh. Povzbuďme ich k ďalšej samostatnej
tvorivej práci. Dúfam, že aj tento materiálny didaktický prostriedok prispeje, aspoň malou
čiastkou k tomu, aby naše technicky orientované školstvo postupne získalo stratenú prestíž.

Juraj MIČEK
Katedra technickej kybernetiky FRI ŽU

¤
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Úvod do programovania mikropočítačov (MCU)
V príhovore pána profesora Ing. Juraja MIČEKA, PhD. z Katedry technickej

kybernetiky Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity sme získali veľa cenných
informácií o využití číslicovej a mikroprocesorovej techniky v praxi. Najmä o perspektívach,
ktoré vzdelaným ľuďom v tejto oblasti vývoja a programovania MCU ponúka trh práce.
Podľa osvedčených zásad vyučovania (didaktiky) sa budeme venovať iba tej časti
otvoreného hardvéru, ktorú budeme ovládať softvérom. Čím viac si budeme rozvíjať
programátorské schopnosti, tým viac budeme spoznávať aj ďalšie zložky daného hardvéru.
Plne sa stotožňujeme s názorom pána profesora Ing. Juraja MIČEKA, PhD., že „JSI už
dnes nepredstavuje vážny programovací nástroj. Je to ale dobrý prostriedok na vysvetlenie
a pochopenie základných obvodových štruktúr a ich funkcií, ktoré sú integrované
v moderných technických prostriedkoch“8. Z tohto dôvodu začíname prvý programový
produkt vytvárať v programovacom jazyku symbolických inštrukcií (ďalej iba JSI)9, ktorý má
nižšiu úroveň miery abstrakcie od hardvéru.
Tu je dôležité mať na zreteli aj tú skutočnosť, že vyššia úroveň vzdelávania v oblasti
digitálnych technológií nedovoľuje ochudobniť žiakov o prebrané základné poznatky
z programovania v JSI. Vyplýva to zo základnej požiadavky posledne vykonanej revízie
štátneho vzdelávacieho programu, ktorou je posunúť teoretickú rovinu výučby odborného
predmetu informatiky do roviny aplikácie (v revidovanej Bloomovej taxonómii ide o posun
náročnosti na 3. stupeň poznávacieho procesu10). Lebo „cieľom školskej informatiky je to, aby
žiaci spoznali nástroje informatiky na spracovanie informácií a naučili sa pomocou nich
riešiť problémy“11, vrátane tých, s ktorými súvisí programovanie MCU.
JSI využívame:
k poznávaniu a porozumeniu činnosti jednotlivých častí MCU;
k tvorbe jednoduchých programových aplikácií týmto jazykom, ktoré sú funkčné.
8

Z osobnej komunikácie Ing. P. POTOCKÉHO s pánom prof. Ing. J. MIČEKOM, PhD., dňa 9. apríla 2015.
V snahe zachovať spoločnú reč s odborníkmi na významných zahraničných univerzitách sme pristúpili
k danému pomenovaniu tohto strojovo orientovaného programovacieho jazyka (pozri IRVINE KIP R.:
Assembly language for X86 processors. Florida International University School of Computing and Information
Sciences. Sixth Edition Copyright © 2011 by Pearson Education, Inc. New Jersey, strana 181).
10
Spracované podľa: TUREK IVAN: Didaktika. Vydala Iura Edition. Prvé vydanie. Bratislava 2008, strana 52.
11
SALANCI ĽUBOMÍR: Analýza informatiky v novom štátnom vzdelávacom programe. In: DidInfo 2015.
Vydala Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici 2015, strana 134.
9
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V následnej téme tohto materiálneho didaktického prostriedku sa budeme venovať
programovaniu v štruktúrovanom programovacom jazyku C.
Materiálny didaktický prostriedok vznikal na pôde Volkswagen Slovakia, a. s.
Bratislava vďaka sponzorovaniu školení o programovaní Yrobota v jazyku C Nadáciou
Volkswagen Slovakia. Z jeho autorov školenie vykonávali: Ing. M. Hodoň, PhD., Ing. V.
Olešnaníková, Ing. P. Šarafín a Ing. R. Žalman pod vedením už spomínaného pána profesora
Ing. Juraja Mičeka, PhD. Školenia sa zúčastnilo týchto šesť partnerských škôl akciovej
spoločnosti Volkswagen Slovakia: Stredná odborná škola (ďalej iba SOŠ) elektrotechnická na
Rybničnej ulici v Bratislave, SOŠ automobilová na ulici J. Jonáša v Bratislave, SOŠ
informačných technológií na Hliníckej ulici v Bratislave, SOŠ elektrotechnická v Gbeloch,
SOŠ v Senici a Spojená škola v Martine. Pre tieto stredné školy a Žilinskú univerzitu Nadácia
Volkswagen Slovakia so sídlom v Bratislave sponzoruje vydanie tohto materiálneho
didaktického prostriedku. Ďakujeme!
Predložené

poznatky

o programovaní

Yrobota

sú

základnými

poznatkami

o programovaní MCU ATmega16A. Obsahujú nevyhnutné znalosti o jeho schéme a činnosti,
vrátane vykonaných meraní napätia jeho aktívnych vývodov (pinov) počas chodu vybranej
programovej aplikácie. Konkrétne sa jedná o piny na portoch A a B nami vytvorenou
programovou aplikáciou v jazyku C. Poznámka: Podľa pravopisu slovenského jazyka by bolo
vhodnejšie používať pojmy vývod a brána, ale vzhľadom na to, že sa v odbornej praxi
presadzujú pojmy pin a port, budeme ich v tomto texte používať.
Vývojový systém Yrobot vyvinuli „študenti a vyučujúci Katedry technickej
kybernetiky Žilinskej univerzity“12 (ďalej iba ŽU). Na ňom „si môžu študenti osvojiť základy
elektroniky, informatiky a počítačového inžinierstva. Yrobot má slúžiť ako základ pre vývoj
ďalších rozširujúcich aplikácií“13.
O niečo pokročilejšie znalosti o programovaní MCU v jazyku C môžeme nadobudnúť
z publikácie Programujeme AVR v jazyku C od Bc. O. Závodského14. Porozumenie
činnosti MCU si vyžaduje hlbšie vedomosti z elektroniky.
12

Unikátna učebná pomôcka: Roboty George a Yrobot lákajú našich žiakov na techniku. In:
http://zilina.dnes24.sk/unikatna-ucebna-pomocka-roboti-george-a-yrobot-lakaju-nasich-ziakov-na-techniku173717, prezerané dňa 17. apríla 2015
13
Yrobot, open-hardware platform. In: http://fribot.sk/yrobot/, prezerané 17. apríla 2015
14
Daná publikácia je sprístupnená na stránke http://www.svetelektro.com/Download/avr_kniha.pdf, prezerané
9. apríla 2015
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PRAKTICKÉ VYUŽITIE MONOLITICKÝCH MIKROPOČÍTAČOV - YROBOT
2.1

Praktické využitie monolitických mikropočítačov - Yrobot
Yrobot je v podstate zariadenie, ktoré je riadené integrovaným mikropočítačom,

umiestneným na doske plošných spojov. Hovoríme mu monolitický mikropočítač. Má tri
základné funkčné celky (CPU + pamäťový a vstupno-výstupný podsystém). V odbornej
literatúre sa uvedený mikropočítač označuje skratkou MCU. Má archaické označenie
jednočipový počítač.
Využívanie týchto mikropočítačov berieme ako samozrejmosť. Bežne sa s nimi
stretávame v domácnostiach. Napríklad:
v ovládačoch na riadenie TV, videokamery, videomagnetofónu a podobne, kde
zabezpečujú spracovanie vstupných signálov do týchto zariadení;
taktiež sú zabudované v CD prehrávačoch, rádioprijímačoch, mobilných
telefónoch, USB kľúčoch a podobne;
nachádzajú sa aj v práčkach, žehličkách, mikrovlných zariadeniach, mixéroch
a v iných pomocníkoch v kuchyni, ktorým sa hovorí roboty.
Rozsah využitia mikropočítačov je široký, najmä v automobilovom priemysle. Sú
zabudované v palubnej doske každého automobilu za účelom jeho bezpečného ovládania. Bez
MCU si už dnes nevieme predstaviť riadenie motora, ovládanie brzdových systémov, riadenie
trakcie a celý rad ďalších elektronických podsystémov automobilu. Mikropočítače
zabezpečujú aj optimálnu spotrebu pohonných hmôt v procese prípravy a vstrekovania
zápalných zmesí do motora. Ich široké uplatnenie môžeme nájsť aj pri výrobe automobilov.
2.2

Základné časti 8-bitového MCU
Opakovanie: Číslicová a mikroprocesorová technika oboznamuje čitateľa s dvomi

smermi vývoja procesorov. Prvý smer sa týka procesorov, ktoré sú srdcom i mozgom bežne
používaných (osobných) počítačov. Pri tvorbe aplikácií budeme tento počítač využívať na
programovanie integrovaného mikropočítača na doske plošných spojov Yrobota. Integrovaný
počítač predstavuje druhý smer vývoja procesorov a je základom vstavaných systémov.
Vývoj MCU aplikácií začína v nasledujúcej kapitole 3 ovládaním svetelného prvku
LED dióda15. V tejto časti sa oboznámime so schémou MCU. Je zobrazená na obr. 3.
15

Spracované podľa: MIČEK JURAJ: MCU ATmega8 – príklady a aplikácie. Vydala Žilinská univerzita,
Žilina 2006, strana 4. In: http://robotika.yweb.sk/skola/AVR/ATmega-aplikacie.pdf, prezerané dňa 9 apríla 2015
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8bitová dátová zbernica
Programová
flash
pamäť

Programový
čítač16

Stavový
register
pracovné
registre pre
všeobecné
použitie

Riadiace
signály

Nepriame adresovanie

Dekóder
inštrukcií

Priame adresovanie

Register
inštrukcií

ALU

Pamäť
SRAM
pre dáta

Obr. 3 Zjednodušené znázornenie súčasne používaných MCU
Daná schéma mikropočítača má slúžiť pre potreby porozumenia jeho činnosti počas
chodu programovej aplikácie.
2.3

Doska plošných spojov Yrobota17
Výučbu vývoja programových aplikácií mikropočítača ATmega16A je vhodné začínať

podrobnejšou schémou dosky plošných spojov Yrobota. Na tejto doske je umiestnený MCU
ATmega16A, ktorý tam ľahko nájdeme. Vďaka tejto schémy sa dozvieme, s ktorými vývodmi
(pinmi portov A, B, C a D) daného MCU sú pospájané jednotlivé komponenty. Veľmi nám to
pomôže pri vytváraní konkrétnych programových aplikácií k lepšiemu a ľahšiemu
porozumieme činnosti daných komponentov, najmä to, ako sa realizuje ich ovládanie
prostredníctvom uvedeného mikropočítača.
16

Podľa jazykovedcov je správne používať slovo „čítačka“. Nakoľko sa ale toto slovo vzťahuje na bežné
elektronické čítačky kníh, môže pôsobiť zavádzajúco. Z toho dôvodu považujeme za vhodnejšie použiť slovné
spojenie „počítadlo inštrukcií“, prípadne „programový čítač“. Toto druhé slovné spojenie, napriek tomu, že
nezodpovedá pravidlám slovenského pravopisu, priamo vystihuje slovenský ekvivalent anglického výrazu
„program counter“. Preto je dané slovné spojenie použité aj v danej schéme (pripomienka recenzenta prof.
Ing. Juraja MIČEKA, PhD.).
17
Celá táto časť bola spracovaná podľa rukopisu pripravovanej publikácie Sprievodca po svete Yrobota pod
vedením prof. Ing. Juraja MIČEKA, PhD. Obr. 4 je presná kópia obrázku z tohto rukopisu.
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Na obr. 4 sa nachádza podrobnejšia bloková schéma dosky plošných spojov Yrobota.
Komunikačný
konektor USART
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ON

Obr. 4 Podrobnejšia bloková schéma dosky plošných spojov Yrobota
Znázornenú schému dosky plošných spojov Yrobota, ktorú vidíme na obr. 4, budeme
využívať k názornému osvojovaniu potrebných poznatkov o nej. V tejto základnej časti
výučby začíname s portom A, ktorý si nastavíme na výstupný a končíme s portom B, ktorý si
nastavíme na vstupný.
2.4

Spojenie počítača s monolitickým mikropočítačom (MCU)
Základná otázka: „Prečo je potrebné spojiť osobný počítač s mikropočítačom?“

Odpoveď: „Lebo pomocou osobného počítača programujeme MCU.
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Zadaná úloha: Presuňte dáta reprezentujúce strojový kód programu do pamäte
aplikačného mikrokontroléra ATmega16A Yrobota. Prenosovú rýchlosť pri prenose dát
zvoľte 375 kHz.
K riešeniu zadanej úlohy využite schému na obr. 5:
Počítač

USB

Mikropočítač (MCU) na doske Yrobota

CPU

MCU

Programátor

USB

375 kb/s

Obr. 5 Prenos dát programu z osobného počítača do pamäte programu MCU
Ako riešime zadanú úlohu? Na bezpečný presun strojového kódu z personálneho
počítača do flash pamäte MCU ATmega16A je z hľadiska spoľahlivosti vhodné zvoliť nižšiu
prenosovú rýchlosť, napr. 375 kb/s.
Na obr. 5 vidíme, že cez programátor prechádzajú dáta z osobného počítača do MCU.
Programátor je realizovaný pomocou MCU ATmega8, ktorý na doske plošných spojov
Yrobota nájdeme v blízkosti USB konektora.
Samotnému prenosu dát predchádza zostavenie súboru so strojovým kódom
programu. Dané činnosti budeme realizovať vo vývojovom prostredí Atmel Studio 6.2. To je
obsahom nasledujúcich kapitol.

¤
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Výklad činnosti MCU na základe programovania v JSI
V tejto kapitole využijeme programovací JSI ako prostriedok na vysvetlenie

a pochopenie činnosti základných častí monolitického mikropočítača, ktorý znázorňuje obr. 3.
Práve vďaka tomuto programovaciemu jazyku jasne vidíme, čo sa v jednotlivých častiach
blokovej schémy MCU odohráva počas chodu programu.
Napriek tomu, že dnes už JSI nepatrí k dôležitým programovacím nástrojom,
v názornej výučbe hardvéru ho nie je možné nahradiť žiadnym programovacím jazykom
strednej či vyššej úrovne. Toho sú si vedomí nielen vysokoškolskí pedagógovia v oblasti
číslicovej a mikroprocesorovej techniky, ale aj tvorcovia vývojového prostredia Atmel Studio.
Preto je v každej jeho verzii umožnené pracovať aj s programovacím JSI, čo využívame.
3.1

Prehľad pamätí MCU – základné členenie
Monolitické mikropočítače Atmel AVR sú vybudované na harvardskej architektúre.

Ako vidíme na obr. 3, táto architektúra používa dve samostatné pamäte:
programovú flash pamäť, do ktorej sa nahráva strojový kód programu.
dátovú pamäť, ktorá pozostáva:
– z rýchlych univerzálnych pracovných registrov,
– z SRAM, do ktorej sa ukladajú dáta18.
3.1.1 Prístupné a neprístupné registre MCU
Venujeme sa tým registrom CPU (funkčného celku MCU), ktoré priamo využívame
pri vytvorených programových aplikáciách JSI. Sú to:
register inštrukcií. Je neprístupnou pamäťou pre používateľa. Výrobca MCU ju
natrvalo uzamkol pred akýmkoľvek zápisom, lebo obsahuje inštrukcie MCU, ktoré
sú takto chránené pred ich poškodením (pozri obrázok 3);
pracovné registre pre všeobecné použitie. Sú prístupnou pamäťou pre
používateľa. Ich počet je 32 a sú členené na dve časti. Jedna časť je tvorená
registrami R0 až R15 a druhá R16 až R31, ako to vidíme na obr. 619:

18

Spracované podľa: Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-07/2014. © 2014 Atmel Corporation.
1600 Technology Drive, San Jose, CA 95110 USA, strana 8. In: www.atmel.com, prezerané dňa 30. apríla 2015.
19
Uvádzame kompletnú schému týchto registrov podľa: Tamže, strana 11, prezerané dňa 30. apríla 2015.
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7

0 Adresa
R0

$00

R1

$01

R2

$02

...
R13

$0D

Pracovné

R14

$0E

registre

R15

$0F

pre všeobecné

R16

$10

použitie

R17

$11

...
R26

$1A

- register X, dolný bajt

R27

$1B

- register X, horný bajt

R28

$1C

- register Y, dolný bajt

R29

$1D

- register Y, horný bajt

R30

$1E

- register Z, dolný bajt

R31

$1F

- register Z, horný bajt

Obr. 6 Podrobné zobrazenie pracovných registrov pre všeobecné použitie v MCU
3.1.2 Využitie všeobecných pracovných registrov MCU programovacím JSI
Predpokladáme ukončené štúdium Číslicovej a mikroprocesorovej techniky
základnými poznatkami z programovania v JSI na osobnom počítači. K ním patrí práca so
segmentovaným pamäťovým modelom FLAT, ktorý využíva aj operačný systém Windows.
Pripomeňme si, že až po otvorení kódového segmentu pamäťového modelu FLAT20 nastupuje
práca s inštrukciami CPU procesora. Pred otvorením kódového segmentu pamäťového
modelu FLAT v zdrojovom kóde JSI, pracujeme iba s príkazmi preprocesora JSI, ktorým
hovoríme direktívy. Toto pravidlo platí pri programovaní počítača i mikropočítača. Rozdiel
je v tom, že pri programovaní mikropočítača sa nepracuje s pamäťovým modelom FLAT.
Tvorbu zdrojového kódu JSI vo vývojovom prostredí Atmel Studio 6.2 začíname
definovaním symbolického mena Tmp registra R16 direktívou .DEF. Register R16, ktorý
vidíme na obr. 6, sa na obr. 3 nachádza nad aritmeticko-logickou jednotkou (ALU) MCU
Atmel AVR. V zdrojovom kóde JSI dané meno registra R16 predstavuje 8-bitovú premennú.
20

Podrobnejší popis nájdeme: POTOCKÝ PETER: Číslicová a mikroprocesorová technika pre stredné
priemyselné a odborné školy elektrotechnické. Bratislava. Vydavateľstvo Andrea 2015, strana 33.
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Na základe uvedeného bude mať direktíva na symbolické pomenovanie pracovného
registra pre všeobecné použitie R16 tvar:
.DEF Tmp

=

R16

Pri tvorbe programu na zasvietenie jednej svetelnej diódy LED vystačíme s prácou
tohto jedného pracovného univerzálneho registra R16. Po zadaní tohto príkazu pristúpime
k otvoreniu kódového segmentu direktívou .CSEG21. Úvodné príkazy (direktívy) pre
zasvietenie jednej svetelnej diódy LED budú v zdrojovom kóde JSI vyzerať takto:
.DEF Tmp
.CSEG

=

R16

3.1.3 Pohľad na prácu programovej flash pamäte MCU cez zdrojový kód JSI
Popíšeme si prácu programovej flash pamäte MCU počas opakovaného štartu (resetu).
Opakovaný štart vykonáva vektor reset, ktorý je uložený v priestore programovej pamäti
MCU. Ide o jedno z predvolených nastavení. Predvolené nastavenia „sú definované ako reset
a vektory prerušenia“ 22. Majú najnižšie adresy v programovej flash pamäti.
Adresy vektorov programovej flash pamäte MCU pre predvolené nastavenie boli
vytvorené podľa pravidla: „Čím nižšia je ich adresa, tým vyššia je úroveň ich priority. RESET
má najvyššiu prioritu“23, čo znamená, že adresa jeho vektora bude mať v programovej pamäti
hodnotu $0000.
Poznámka: Nultá adresa pracovného registra pre všeobecné použitie má hodnotu $00,
no hodnotu nultej adresy programovej flash pamäte píšeme v tvare štyroch núl ($0000). Daná
zmena zápisov ich adries je spôsobená rozdielnou veľkosťou týchto pamätí. Na obr. 6 vidíme
zoradený pamäťový priestor pracovných registrov pre všeobecné použitie podľa ich adries
($00 - $1F). Zoradený pamäťový priestor programovej flash pamäte MCU podľa ich adries sa
pohybuje od $0000 po $1FFF, čo je znázornené na obr. 7.
21

Pri štruktúrovane riešených úlohách zdrojovým kódom JSI na osobnom počítači sa bez otvorenia dátového
segmentu pamäťového modelu FLAT nezaobídeme (pozri POTOCKÝ PETER: Číslicová a mikroprocesorová
technika pre stredné priemyselné a odborné školy elektrotechnické. Bratislava. Vydavateľstvo Andrea 2015,
strany 29 – 30 a 33). Pri práci s MCU je v jednoduchých úlohách absolútne zbytočné otvárať dátový segment
pamäte direktívou .DSEG. Z tohto dôvodu nebudeme v zdrojovom kóde JSI túto direktívu uvádzať (poznámka
recenzenta prof. Ing. Juraja MIČEKA, PhD.).
22
Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-07/2014. © 2014 Atmel Corporation. 1600 Technology
Drive, San Jose, CA 95110 USA, strana 13. In: www.atmel.com, prezerané dňa 2. mája 2015.
23
Tamže, strana 13.
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Rozdelenie 16 bitovej programovej flash pamäte z obr. 3 na sekciu pre aplikácie
a sekciu pre bootovanie (zavedenie) vidíme na obr. 724:
$0000

Sekcia flash pamäte
pre aplikácie

Sekcia flash pamäte
pre bootovanie

$1FFF

Obr. 7 Členenie programovej pamäte MCU podľa sekcií
K porozumeniu naprogramovania aplikácie RESET v programovacom JSI je potrebné
vedieť, že vektor reset je uložený v 16-bitovej konštante RAMEND na adrese $0000
programovej flash pamäte. Z toho je zrejmé, že pred otvorením kódového segmentu je
potrebné zabezpečiť, aby sa zostavená programová aplikácia začala realizovať v programovej
flash pamäti od nultej adresy. Preto nastavíme začiatok činnosti programovej aplikácie na
nultú adresu programovej flash pamäte. Dané nastavenie sa realizuje direktívou .ORG
s adresou nula, ktorú zapíšeme v 16-kovej číselnej sústave. Zápis direktívy .ORG:
.ORG

0x0000

Uvedeným štvormiestnym zápisom nuly v 16-kovej číselnej sústave si pripomíname,
že direktíva .ORG sa vzťahuje na 16-bitovú programovú flash pamäť.
24

Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-07/2014. © 2014 Atmel Corporation. 1600 Technology
Drive, San Jose, CA 95110 USA, strana 16. In: www.atmel.com, prezerané dňa 2. mája 2015.
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3.1.4 Pohľad na prácu so 16-bitovým ukazovateľom zásobníka SP v MCU
Register ukazovateľa na zásobník SP má 16 bitov. Člení sa na dolný (SPL) a horný
(SPH) ukazovateľ, ako to vidíme na obr. 8:
bit

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

SPH

4

3

2

1

0

SPL

Obr. 8 Členenie 16-bitového ukazovateľa na zásobník SP
Ukazovateľ zásobníka SP je 16-bitový register, ktorý „vždy ukazuje na vrchol
zásobníka“25. Počas napĺňania ukazovateľa zásobníka SP obsahom 16-bitovej konštanty
RAMEND budeme využívať toto jeho členenie, ktoré vidíme na obr. 8.
Začneme s presunom hodnôt dolných osem bitov konštanty RAMEND do pracovného
registra R16, ktorý sme pomenovali Tmp. K realizovaniu daného presunu najskôr využijeme
inštrukciu MCU pre presun konštanty do registra, ktorú v zdrojovom kóde JSI používame pod
skratkou LDI (Load Immediate – priame naplnenie).
Inštrukcia MCU Load immediate (LDI) je určená na „presun konštanty do registra.
Presúva 8-bitovú konštantu priamo do registra 16 až 31“26. Jej syntax je:
LDI

Rd, K, kde:
K

je konštanta, ktorá v našom prípade pozostáva z dolných (low) 8 bitov
konštanty RAMEND. V príkaze bude mať tvar low(RAMEND).

Rd

je 8 bitový pracovný register, v našom prípade ide o register R16,
ktorému sme priradili symbolické meno Tmp.

Po nahradení symbolických operandov K a Rd reálnymi bude mať inštrukcia tvar:
LDI

Tmp,

low(RAMEND)

Ostáva nám ešte presunúť obsah pracovného registra R16 do dolnej časti ukazovateľa
na zásobník (SPL). V podstate sa jedná o zápis dolných 8 bitov konštanty RAMEND do
dolnej časti ukazovateľa na zásobník (SPL). Ktorá inštrukcia MCU ho vykoná?
25

Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-07/2014. © 2014 Atmel Corporation. 1600 Technology
Drive, San Jose, CA 95110 USA, strana 11. In: www.atmel.com, prezerané dňa 2. mája 2015.
26
VÁŇA VLADIMÍR: Mikrokontroléry ATMEL AVR. Popis procesorů a instrukční soubor. Praha. Vydalo
nakladatelství BEN – technická literatura 2003, strana 220.
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K nájdeniu potrebnej inštrukcie pre presun obsahu 8-bitového registra R16 do dolnej
časti 16-bitového registra SP (táto časť má podľa obr. 8 označenie SPL a zvykne sa jej
hovoriť dolný bajt SP) treba vedieť, že register SP „je dostupný vo vstupno-výstupnom
priestore“27. Z neho je možné čítať, no taktiež môžeme do neho aj zapisovať.
Inštrukcia MCU pre prenos dát, ktorá presúva obsah registra do vstupno-výstupného
priestoru, má skratku OUT („STORE REGISTER TO I/O LOCATION“28 – Ukladanie registra
do vstupno-výstupného pamäťového miesta). Pod touto skratkou sa táto inštrukcia využíva
v zdrojovom kóde JSI. Jej syntax:
OUT A, Rr, kde:
A

je vstupno-výstupné pamäťové miesto, ktoré bude v našom prípade
pozostávať z dolného bajtu registra SP (dolný ukazovateľ na zásobník).

Rr

je 8 bitový pracovný register, v našom prípade je to register R16, ktorý
má symbolické meno Tmp a obsahuje 8 dolných bitov 16-bitovej
konštanty RAMEND.

Opäť doplníme symbolické operandy A, Rr reálnymi. Daná inštrukcia bude mať tvar:
OUT

SPL,

Tmp

Rovnaký postup vykonáme s ôsmimi hornými (high) bitmi 16-bitovej konštanty
RAMEND, ktorých hodnoty presunieme do horného bajtu ukazovateľa na zásobník SP.
Týmto krokom ukončíme zdrojový kód JSI pre vykonanie opakovaného štartu (resetu).
3.1.5 Členenie všeobecnej dátovej SRAM pamäte MCU
Danému naplneniu ukazovateľa na zásobník SP (Stack Pointer) konštantou RAMEND
hovoríme „inicializácia SP v rutine reset“29. Aby sme si mohli utvoriť predstavu o význame
tejto inicializácie v MCU zdrojovým kódom JSI, pozrieme sa na obr. 9, ktorý znázorňuje
spojenie 16-bitového registra SP so všeobecnou dátovou SRAM pamäťou, presnejšie so
zásobníkom, ktorý „je vytvorený vo všeobecnej dátovej SRAM“30 pamäti.
27

Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-07/2014. © 2014 Atmel Corporation. 1600 Technology
Drive, San Jose, CA 95110 USA, strana 9. In: www.atmel.com, prezerané dňa 2. mája 2015.
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VÁŇA VLADIMÍR: Mikrokontroléry ATMEL AVR. Popis procesorů a instrukční soubor. Praha. Vydalo
nakladatelství BEN – technická literatura 2003, strana 248.
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Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-07/2014. © 2014 Atmel Corporation. 1600 Technology
Drive, San Jose, CA 95110 USA, strana 9. In: www.atmel.com, prezerané dňa 2. mája 2015.
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Tamže, strana 9. In: www.atmel.com, prezerané dňa 2. mája 2015.
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8bitová dátová zbernica

Programová
flash pamä
Register
inštrukcií

16-bitový register SP
(ukazovate zásobníka)

Priame adresovanie

Programový
íta

Pamä SRAM
pre dáta
8-bitové registre
pre všeobecné
použitie (R0 – R25)
X (R26 a R27)
Y (R28 a R29)
Z (R30 a R31)

Dekóder
inštrukcií
Nepriame adresovanie

ALU

Ovládanie liniek
riadiacimi signálmi

Stavový
register
Obr. 9 ýasĢ blokovej schémy MCU ATmega16A31
Dôležité upozornenie: Keć si z uvedeného obr. 9 odmyslíme programovú flash pamäĢ
a všeobecnú dátovú SRAM pamäĢ, budeme maĢ blokovú schému centrálnej jednotky
procesora (AVR CPU) MCU.
Schéma na obr. 9 je východisková k celkovému porozumeniu þlenenia všeobecnej
dátovej SRAM pamäte32. Zameriame sa na vyþlenený priestor adries tejto pamäte pre:
¾pracovné registre pre všeobecné použitie (R0 – R31),
¾vstupno-výstupné registre ($00 - $3F).
Posledná adresa všeobecnej dátovej SRAM pamäte sa týka dna (spodku) zásobníka.

31

Spracované podĐa: Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-07/2014. © 2014 Atmel Corporation.
1600 Technology Drive, San Jose, CA 95110 USA, strana 4. In: www.atmel.com, prezerané dĖa 3. mája 2015.
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Následná þasĢ bola spracovaná na základe osobnej konzultácie s recenzentom prof. Ing. J. MIýEKOM, PhD.
v pondelok 27. júla 2015. Obsahuje cenné poznatky tohto pána profesora, ktoré mi umožnili takto presne
a ucelene ukázaĢ i popísaĢ, ako je organizovaná všeobecná dátová SRAM pamäĢ MCU Atmage16A. S takto
uceleným spracovaním dátovej SRAM pamäte som sa doposiaĐ nestretol ani v zahraniþnej odbornej literatúre.
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Zmapovanie všeobecnej dátovej SRAM pamäte je zachytené na obr. 10:
Pracovné registre

Priestor pre označenie adries

R0

$0000

R1

$0001

...

…

R30

$001E

R31

$001F

Vstupno-výstupné registre
$00

$0020

$01

$0021

...

…

$3E

$005E

$3F

$005F
Adresy vnútornej časti SRAM
$0060

Dané adresy sú určené pre vnútornú časť dátovej
SRAM pamäte. Posledná adresa $045F označuje
dno (spodok) zásobníka.

$0061
...
$045E
$045F

Obr. 10 Zmapovaná všeobecná dátová SRAM pamäť podľa adries33
Na schéme obr. 10 vidíme, že 32 pracovných registrov pre všeobecné použitie je
priradených prvým tridsiatim dvom adresám všeobecnej dátovej SRAM pamäti, od nultej
($0000) po tridsiatu prvú ($001F) adresu. Ďalších 64 vstupno-výstupných registrov je
priradených ďalším šesťdesiatim štyrom adresám všeobecnej dátovej SRAM pamäti, od
tridsiatej druhej ($0020) po deväťdesiatu piatu ($005F) adresu. Preto vnútorná časť
všeobecnej dátovej SRAM pamäti začína na deväťdesiatej šiestej ($0060) adrese a obsahuje
1024 adries. Dno zásobníka je vo všeobecnej dátovej SRAM pamäti vytvorené na
tisícstodevätnástej ($045F) adrese, ktorá predstavuje jej koncovú (poslednú) adresu.
33

Spracované podľa: Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-07/2014. © 2014 Atmel Corporation.
1600 Technology Drive, San Jose, CA 95110 USA, strana 17. In: www.atmel.com, prezerané dňa 9. augusta
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Na základe zmapovanej všeobecnej dátovej SRAM pamäte podľa adries ľahko
porozumieme organizovaniu jej vnútornej časti, ktoré je zaznamenané na obr. 11:
16-bitový register SP
(ukazovateľ zásobníka)
Vnútorná časť SRAM pamäte

Zásobník

Vrchol zásobníka
...
Spodok zásobníka

$0060
$0061
.
.
.
$0...
...
$045F

Obr. 11 Organizácia vnútornej časti všeobecnej dátovej SRAM pamäte
Činnosť zásobníka radíme k LIFO štruktúre (posledný dnu „Last-In“ a prvý von
„First-Out“), „pretože hodnota, ktorá vstúpi do zásobníka ako posledná sa vždy bude zo
zásobníka vyberať ako prvá“34. Veľkosť zásobníka vo vnútornej časti všeobecnej dátovej
SRAM pamäte je závislá na:
celkovej veľkosti vnútornej časti všeobecnej dátovej SRAM pamäte;
celkovom využití vnútornej časti všeobecnej dátovej SRAM pamäte, ktoré sa
realizuje od adresy $0060. Ak by sme využívali vnútornú časť všeobecnej dátovej
SRAM pamäte až po dno zásobníka, čiže po adresu $045E vrátane, v tejto pamäti
by sme už nemohli zväčšiť veľkosť zásobníka, pretože v takomto prípade by takto
vytvorená programová aplikácia nemohla správne fungovať.
Predložené poznatky o pamätiach MCU s ich využívaním pri tvorbe zdrojového kódu
v JSI umožňujú spojiť teoretickú výučbu s praktickou činnosťou. Zámerom takto orientovanej
pedagogickej práce je zvýšiť „stupeň nadobúdania vedomostí zo strany žiakov“35.

34

IRVINE KIP R.: Assembly language for X86 processors. Florida International University School of
Computing and Information Sciences. Sixth Edition Copyright © 2011 by Pearson Education, Inc. New Jersey,
strana 157.
35
ŠLOSÁR RUDOLF, NOVÁK JAROMÍR: Odborová didaktika. Bratislava. Vydavateľstvo Ekonóm 2015,
strana 87.
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Pri využívaní jednotlivých pamätí MCU počas tvorby tejto zložky zdrojového kódu
v JSI sme sa podrobnejšie oboznámili aj s týmito pamäťami. Dané spojenie teoretickej
výučby s praktickou činnosťou nám umožnilo podrobnejšie nazrieť do útrob mikroprocesora.
Nasleduje zápis jednotlivých príkazov úvodnej zložky zdrojového kódu v JSI:
.DEF Tmp =
.CSEG
.ORG
RESET:
LDI
OUT
LDI
OUT

R16
0x0000
Tmp,
SPL,
Tmp,
SPH,

low(RAMEND)
Tmp
high(RAMEND)
Tmp

; (1)
; (2)
; (3)
; (4)
; (5)
; (6)
; (7)
; (8)

Činnosť jednotlivých riadkov (príkazov) zdrojového kódu v JSI je nasledovná:
Riadok (1): 8-bitovému pracovnému registru pre všeobecné použitie R16 dáme symbolické
meno Tmp. V zdrojovom kóde JSI bude vystupovať ako 8-bitová premenná,
ktorá má vyhradenú veľkosť ôsmich bitov v registri R16.
Pamäť MCU: Pracovné registre pre všeobecné použitie.
Riadok (2): Otvoríme kódový segment, v ktorom sa pracuje s inštrukciami MCU.
Pamäť MCU: Využívanie obsahu neprístupnej pamäte – registra inštrukcií.
Riadok (3): Zabezpečíme, aby súbor .hex, ktorý predstavuje strojový kód programovej
aplikácie MCU, začínal na nultej adrese programovej flash pamäte.
Pamäť MCU: Programová flash pamäť.
Riadok (4): Návestím RESET si označíme začiatok inicializácie registra SP.
Riadok (5): Presunieme dolných 8 bitov konštanty RAMEND do registra R16, ktorému sme
dali symbolické meno Tmp.
Pamäte MCU: Programová flash pamäť.
Pracovné registre pre všeobecné použitie.
Riadok (6): Naplnený register R16 dolnými bitmi konštanty RAMEND presunieme do
dolného bajtu 16-bitového registra SP.
Pamäte MCU: Pracovné registre pre všeobecné použitie.
Register ukazovateľa na zásobník.
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Riadok (7): Presunieme horných 8 bitov konštanty RAMEND do registra R16.
Pamäte MCU: Ako v riadku (5).
Riadok (8): Presunieme naplnený registra R16 hornými bitmi konštanty RAMEND do
horného bajtu 16-bitového ukazovateľa na zásobník SP. Tým dôjde k nastaveniu
tohto ukazovateľa na koniec pamäte SRAM, ktorý predstavuje vrchol zásobníka.
Pamäte MCU: Pracovné registre pre všeobecné použitie.
Register ukazovateľa na zásobník.
Vnútorná časť všeobecnej dátovej SRAM pamäte.
Po vytvorení tejto úvodnej zložky zdrojového kódu v JSI pristúpime k jeho výkonnej
zložke. Nezabúdame na dôležitú podmienku pre vytváranie funkčných programov, s ktorou sa
oboznámime v nasledujúcej časti.
3.2

Základná podmienka pre vytváranie funkčných programov
Pri vytváraní akéhokoľvek funkčného programu sa musíme vyvarovať zápisu jednotky

do 2. bitu vstupno-výstupného registra špeciálnych funkcií SFIOR. Začneme s popisom tohto
bitu, ktorý je na obr. 12 zvýraznený v tomto registri.
bit

Prístup
Začiatočná
hodnota

7

6

5

4

3

2

1

0

ADTS2

ADTS1

ADTS0

–

ACME

PUD

PSR2

PSR10

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Čítanie

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

0

0

0

0

0

0

0

0

SFIOR

Legenda: písmeno Č znamená čítanie obsahu registra, jeho konkrétneho bitu.
písmeno Z znamená zápis do registra, do jeho konkrétneho bitu.
Obr. 12 Popis 8-bitového registra SFIOR
Na obr. 12 vidíme, že druhý bit registra SFIOR má označenie PUD (Pull-up disable).
Skratka PUD znamená zakázať pull-up rezistory. „Ak tento bit obsahuje logickú jednotku,
použitie vstupno-výstupných portov je zakázané aj v prípade, že registre DDxn a PORTxn sú
nastavené tak, aby bolo umožnené ich použitie ([DDxn, PORTxn] = 0b01)“36.

36

Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-07/2014. © 2014 Atmel Corporation. 1600 Technology
Drive, San Jose, CA 95110 USA, strana 64. In: www.atmel.com, prezerané dňa 4. mája 2015.
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Pamätajme si, že nastavením 2. bitu v registri SFIOR na logickú jednotku zakážeme
„pull-up rezistory pre všetky vývody každého portu (brány)“37. V prípade nášho mikropočítača
ATmega16A si týmto nastavením zakážeme používanie všetkých jeho vývodov (pinov), ktoré
patria vstupno-výstupným portom A, B, C a D.
Označenie registrov DDxn a PORTxn má všeobecnú formu, kde:
malé písmeno „x“ predstavuje označenie poradového písmena pre port (bránu);
malé písmeno „n“ sa týka čísla bitu38.
Podrobnému popisu týchto registrov sa budeme podrobne venovať v nasledujúcej časti
tejto kapitoly.
3.3

Vytvorenie programu na rozsvietenie diódy LED7 v JSI
K vykonaniu tejto činnosti potrebujeme vedieť, s ktorým pinom MCU je na základnej

doske Yrobota spojená dióda LED7 a ktorému portu i pinu náleží. Lebo s týmto pinom
daného portu budeme pracovať pri vytváraní zdrojového kódu JSI pre danú aplikáciu.
3.3.1 Spojenie MCU s diódou LED7 na základnej doske Yrobota
Znázorníme si spojenie MCU s diódou LED7, aby sme mohli pristúpiť k tvorbe
zdrojového kódu JSI na rozsvietenie diódy LED7, ktorej budeme rozumieť.
Na obr. 13 je znázornené pripojenie svetelnej diódy LED7 k vývodu MCU39:
40
39

R51

38

MCU

37
36

ADC5

35
.
.

V+ (napätie zo zdroja)

PA0

LED7 (zelená)

PA5

.

Obr. 13 Pripojenie 35. vývodu MCU k dióde LED7

37

MIČEK JURAJ: Mikrokontroler ATmega8 – popis systému. Vydala Žilinská univerzita, Žilina, strana 48.
In: http://fribot.sk/yrobot/wp-content/uploads/2015/04/ATmega8.pdf, prezerané dňa 15. augusta 2015.
38
Spracované podľa: Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-07/2014. © 2014 Atmel Corporation.
1600 Technology Drive, San Jose, CA 95110 USA, strana 49. In: www.atmel.com, prezerané dňa 4. mája 2015.
39
Spracované podľa: Tamže, strana 3. In: www.atmel.com, prezerané dňa 4. mája 2015.
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3.3.2 Pripojenie portu A k dvom 8-bitovým registrom
Pre port A je vyhradených 8 vývodov MCU s poradovými číslami 33 – 40.
Označujeme ich od 40. pinu na MCU v poradí PA0 - PA7 tak, ako je znázornené na obr. 13.
Port A (PA7:PA0) slúži aj ako analógový vstup do A/D prevodníka. V tom prípade je
nastavený ako jednosmerný 8-bitový vstupný port. Ak port A nepoužíva A/D prevodník,
potom môže slúžiť ako 8-bitový obojsmerný vstupno-výstupný port, napríklad na ovládanie
svetelných LED diód40.
Vo všeobecnosti platí, že ku každému portu sú pridelené dva registre a jeden takzvaný
„pseudoregister“, ktorý je reprezentovaný vývodmi (pinmi) príslušného portu (brány) a má
všeobecné označenie PINx, v prípade portu A má označenie PINA. Prístup ku každému jeho
vývodu (pinu) je označený písmenom Č (vysvetlenie tohto označenia nájdeme pod obr. 12).
Z praktického hľadiska to znamená, že pri tvorbe zdrojového kódu príslušného
programovacieho jazyka je možné s týmito vývodmi (pinmi) pracovať len vtedy, ak pôjde
o vstupný port, pretože z PINx je možné iba čítať.
Portu A sú pridelené nasledovné dva registre:
Údajový register – označenie: PORTA.
Register smeru – označenie: DDRA.41
Na obr. 14 vidíme pridelený 8-bitový údajový register k portu A (PORTA), ktorý
zodpovedá všeobecnému označeniu42:
Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

PORTA7 PORTA6 PORTA5 PORTA4 PORTA3 PORTA2 PORTA1 PORTA0 PORTA
Prístup

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Začiatočná
hodnota

0

0

0

0

0

0

0

0

Obr. 14 PORTA – pridelený údajový register k portu A

40

Spracované podľa: Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-07/2014. © 2014 Atmel Corporation.
1600 Technology Drive, San Jose, CA 95110 USA, strana 6. In: www.atmel.com, prezerané dňa 5. mája 2015.
41
Pojmy k týmto obrázkom sú prevzaté: MIČEK JURAJ: Mikrokontroler ATmega8 – popis systému. Vydala
Žilinská univerzita, Žilina, strana 48. In: http://fribot.sk/yrobot/wp-content/uploads/2015/04/ATmega8.pdf,
prezerané dňa 15. augusta 2015.
42
Obr. 12 a 13 boli spracované podľa: Atmel-8154C-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-07/2014. © 2014
Atmel Corporation. 1600 Technology Drive, San Jose, CA 95110 USA, strana 64. In: www.atmel.com,
prezerané dňa 5. mája 2015.
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d

Na obr. 14 vidíme, že začiatočná hodnota je u prideleného údajového (datového)
registra k portu A (PORTA) nastavená na nulu. Zápis danej hodnoty v 16-kovej číselnej
sústave ma tvar: 0x00.
Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

DDA7

DDA6

DDA5

DDA4

DDA3

DDA2

DDA1

DDA0

Prístup

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Začiatočná
hodnota

0

0

0

0

0

0

0

0

DDRA

Obr. 15 DDRA – pridelený register smeru k portu A
Vo všeobecnosti platí: „Bity DDxn v DDRx registri definujú smer vstupno-výstupných
vývodov (pinov). Ak v bite DDxn je zapísaná logická 1, potom je zodpovedajúci vstupno-výstupný
pin konfigurovaný ako výstup. V prípade logickej 0 je príslušný vstupno-výstupný pin
konfigurovaný ako vstup.“43

Význam malých písmen „x“ a „n“ v priradenom registri smeru k príslušnému portu si
ľahko osvojíme podľa nasledujúcej tabuľky 3:
Tabuľka 3
Všeobecný tvar
registra
smeru

DDRx

Bitu
n

Jednotlivý tvar

Portu
x

registra
smeru DDRx

bitu registra
smeru DDxn

0

DDA0

1

DDA1

2

DDA2

3
4

A

DDRA

DDA3
DDA4

5

DDA5

6

DDA6

7

DDA7

Ak porovnáme tabuľku 3 s obr. 15, tak uvidíme zhodu v názvoch bitov registra smeru
DDRA.
43

MIČEK JURAJ: Mikrokontroler ATmega8 – popis systému. Vydala Žilinská univerzita, Žilina, strana 48.
In: http://fribot.sk/yrobot/wp-content/uploads/2015/04/ATmega8.pdf, prezerané dňa 15. augusta 2015.
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Pre bity údajového registra PORTx platí: „Ak bit registra PORTxn obsahuje logickú
jednotku a súčasne je príslušný vstupno-výstupný pin tohto portu konfigurovaný ako výstupný,
potom je aktivovaný pull-up rezistor. Ak chcem odpojiť pull-up rezistor, potom je potrebné do
príslušného bitu PORTxn zapísať logickú nulu.“44 Pamätáme si, že každý vývod (pin) MCU
má pridelený jeden pull-up rezistor.
Rovnako ľahkým spôsobom si osvojíme aj význam malých písmen „x“ a „n“
v priradenom údajovom registri k príslušnému portu podľa nasledujúcej tabuľky 4:
Tabuľka 4
Všeobecný tvar
údajového
registra

Bitu
n

PORTx

Jednotlivý tvar
Portu
x

údajového
registra PORTx

bitu údajového
registra PORTxn

0

PORTA0

1

PORTA1

2

PORTA2

3
4

A

PORTA

PORTA3
PORTA4

5

PORTA5

6

PORTA6

7

PORTA7

Obdobne pri porovnaní tabuľky 4 s obr. 14 vidíme zhodu v názvoch bitov údajového
registra PORTA.
V nasledujúcej časti budeme pracovať s dvomi 8-bitovými registrami, ktoré sú
pridelené k portu A. S registrom smeru DDRA a s údajovým registrom PORTA.
Registrom smeru DDRA definujeme vstupno-výstupné vývody (piny) portu A. ktorým
meníme ich orientáciu. Ak napríklad 5. bitu registra smeru DDRA zadefinujeme logickú
jednotku (DDA5 >> 1), potom bude 5. vývod portu A definovaný ako výstupný. Ak ale
tomuto bitu zadefinujeme logickú nulu (DDA5 >> 0), potom bude 5. vývod portu A
definovaný ako vstupný.

44

MIČEK JURAJ: Mikrokontroler ATmega8 – popis systému. Vydala Žilinská univerzita, Žilina, strana 48.
In: http://fribot.sk/yrobot/wp-content/uploads/2015/04/ATmega8.pdf, prezerané dňa 15. augusta 2015.
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Uvedený poznatok o zmenách orientácie 5. vývodu (pinu) portu A využijeme pri
tvorbe aplikácií na rozsvietenie LED diódy programovacím JSI.
3.3.3 Rozsvietenie LED diódy na doske plošných spojov Yrobota
Po vykonanej inicializácii 16-bitového ukazovateľa na zásobník SP môžeme pristúpiť
k riešeniu prvého príkladu na rozsvietenie diódy LED7 na základnej doske Yrobota s jeho
podrobným popisom.

Príklad 1
Napíšte zdrojový kód v JSI na rozsvietenie diódy LED7 na základnej doske Yrobota.
Táto dióda je pripojená na 5. vývod (pin) portu A (PA5), ako to vidíme na obr. 1345.

Riešenie:
Začneme s inicializáciou registra smeru pre port A, ktorý má označenie DDRA. Pod
pojmom inicializácia registra rozumieme definovanie začiatočnej hodnoty tohto registra.
Register DDRA sa rovnako nachádza vo vstupno-výstupnom pamäťovom priestore, ako je to
i v prípade 16-bitového registra SP (ukazovateľa na zásobník). Z tohto dôvodu v zdrojovom
kóde JSI vykonáme inicializáciu 5. bitu registra smeru DDRA na výstupný tými istými
inštrukciami MCU ako pri inicializácii registra SP. Pre vykonanie danej inicializácie tohto
registra môžeme použiť jeden z uvedených výrazov:
1<<PA5.
1<<DDA5.
1<<5.
Inštrukcie MCU na vykonanie inicializácie 5. bitu registra smeru DDRA na výstupný
budú vyzerať nasledovne:
LDI
OUT

Tmp,
1<<PA5
DDRA, Tmp

Po vykonaní uvedených dvoch príkazov bude binárna hodnota registra smeru DDRA
nasledovná: 0b00100000.
45

Použité znenie príkladu: MIČEK JURAJ: MCU ATmega8 – príklady a aplikácie. Vydala Žilinská
univerzita, Žilina 2006, strana 4. In: http://robotika.yweb.sk/skola/AVR/ATmega-aplikacie.pdf, prezerané dňa
6. mája 2015
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Pre rozsvietenie diódy LED7 je potrebné vynulovať 5. bit portu A. Na obr. 16 sú
vyznačené piny MCU, ktoré predstavujú port A.

MCU

40

PA0

39

PA1

38

PA2

37

PA3

36

PA4

35

PA5

34

PA6

33

PA7

Vyznačenie 33. – 40. pinu MCU.
Vyznačené piny patria portu A.

.
.
.

Obr. 16: Vyznačené vývody MCU, ktoré patria portu A
Nulovať 5. pin portu A môžeme inštrukciou MCU pre nulovanie bitu vo vstupnovýstupnom registri (CBI – „CLEAR BIT IN I/O REGISTER“46). Daná inštrukcia MCU má
syntax:
CBI

A, b, kde:
A

je vstupno-výstupné pamäťové miesto, ktoré bude v našom prípade
pozostávať z prideleného údajového registra k portu A (PORTA).

b

je ľubovoľná hodnota celého čísla v intervale 0 až 7. V našom prípade
je to nastavená hodnota 5. pinu portu A na výstupný, ktorý sme presunuli
do prideleného registra smeru k portu A (DDRA).

Okrem ľubovoľných hodnôt celého čísla v intervale 0 až 7 môžu byť operandom b aj:
PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6 a PA7.
DDA0, DDA1, DDA2, DDA3, DDA4, DDA5, DDA6 a DDA7.
PORTA0, PORTA1, PORTA2, PORTA3, PORTA4, PORTA5, PORTA6
a POTRA7.
Uvedená inštrukcia MCU môže mať v zdrojovom kóde JSI rôzny zápis, a to podľa
horeuvedených možností, napríklad:
CBI

PORTA, 0

46

VÁŇA VLADIMÍR: Mikrokontroléry ATMEL AVR. Popis procesorů a instrukční soubor. Praha. Vydalo
nakladatelství BEN – technická literatura 2003, strana 152.
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Riešený príklad 1 predstavuje výkonnú zložku zdrojového kódu JSI, ktorá nasleduje
po jeho úvodnej zložke. Výkonná zložka zdrojového kódu JSI môže byť v tomto tvare:
.DEF Tmp = R16
.CSEG
.
.
.
LDI
Tmp,
1<<PA5
OUT
DDRA, Tmp
CBI
PORTA, DDA0

;
;
;
;
;
;
;
;

(1)
(2)

(9)
(10)
(11)

V záujme správneho porozumenia uvedenej výkonnej zložky zdrojového kódu JSI sa
oboznámime so vzájomnou väzbou medzi prideleným údajovým registrom k portu A
(PORTA) a prideleným registrom smeru k portu A (DDRA).
3.3.4 Vzájomná väzba medzi registrami PORTA a DDRA
Riešenie príkladu 1 zdrojovým kódom JSI sa týkalo dvoch zložiek zdrojového kódu
JSI, a to:
Zložky pre inicializáciu registra smeru DDRA (príkazy č. 9 a 10).
Výkonnej zložky, ktorá zabezpečuje rozsvietenie diódy LED7 (príkaz č. 11).
Zložka pre inicializáciu sa týkala práce s prideleným registrom smeru k portu A
(DDRA). Vykonaním inicializácie 5. bitu tohto registra smeru sme zabezpečili orientáciu
5. pinu portu A na výstupný. Výkonná zložka sa zasa týkala práce s prideleným udajovým
registrom k portu A (PORTA). V tejto zložke sa realizovala vzájomná väzba medzi oboma
registrami inštrukciou MCU pre nulovanie bitu vo vstupno-výstupnom registri (CBI).
Inštrukciou MCU s označením CBI nulujeme iba ten pin údajového registra PORTA,
ktorý sme inicializáciou registra smeru DDRA orientovali na výstupný.
Pravdivosť tohto poznatku si môžeme overiť zmenou orientácie 5. vývodu portu A
5. bitom prideleného registra smeru k portu A (DDRA) na vstupný príkazmi
LDI
OUT

Tmp,
0<<DDA5
DDRA, Tmp

Po inicializácii, ktorá sa vykoná týmito príkazmi zistíme, že dióda LED7 na základnej
doske Yrobota sa nerozsvieti. Zabránila tomu orientácia 5. pinu portu A (PA5) na vstupný.
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Po porozumení činnosti výkonnej zložky zdrojového kódu JSI môžeme realizovať
„tradičné skončenie jednoduchých programov“47.
3.3.5 Ukončenie zdrojového kódu JSI v jednoduchých programoch
V jednoduchých programoch sa používa ich tradičné skončenie, ktoré sa realizuje
pomocou nekonečného cyklu skokovou inštrukciou, pre ktorú vytvoríme návestie (label).
Budeme používať skokovú inštrukciu MCU relatívny skok (RJMP – „RELATIVE JUMP“48).
Tento cyklus má nasledovný syntax:
RJMP k, kde:
k

je návestím, ktoré označuje začiatok nekonečného cyklu v zdrojovom
kóde JSI.

Na základe uvedených poznatkov vytvoríme zdrojový kód v JSI pre nekonečný
cyklus, ktorý sa bude realizovať skokovou inštrukciou MCU pre relatívny skok (RJMP). Má
nasledovný tvar:
STOP:
RJMP

STOP

Nekonečný cyklus sa veľmi často používa najmä pri vývoji mikropočítačových
aplikácií štruktúrovaným jazykom C, o čom sa presvedčíme v nasledovnej kapitole 4, ktorá je
venovaná tomuto programovaciemu jazyku.
3.3.6 Základná štruktúra zdrojového kódu JSI pre tvorbu programov
Príkazy zdrojového kódu v JSI členíme na dve skupiny:
Direktívy.
Inštrukcie.
Direktívy predstavujú príkazy preprocesora strojovo orientovaného49 JSI. Nimi začína
zdrojový kód JSI. Typickou vlastnosťou direktív v zdrojovom kóde JSI pre vývoj MCU
aplikácií je, že začínajú bodkou.
47

MIČEK JURAJ: MCU ATmega8 – príklady a aplikácie. Vydala Žilinská univerzita, Žilina 2006, strana 6.
In: http://robotika.yweb.sk/skola/AVR/ATmega-aplikacie.pdf, prezerané dňa 7. mája 2015
48
VÁŇA VLADIMÍR: Mikrokontroléry ATMEL AVR. Popis procesorů a instrukční soubor. Praha. Vydalo
nakladatelství BEN – technická literatura 2003, strana 260.
49
Jazyky s nižšou úrovňou miery abstrakcie od hardvéru sa zvyknú zaraďovať do kategórie strojovo
orientovaných programovacích jazykov, lebo priamo pracujú s inštrukciami CPU, ktoré sú v strojovom kóde.
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Inštrukcie MCU sú príkazmi centrálnej jednotky procesora (CPU) v monolitickom
mikropočítači (MCU). Táto jednotka je jadrom každého mikropočítača (MCU). Na obr. 9
Časť blokovej schémy MCU ATmega16A je znázornená schéma CPU tohto mikropočítača.
Inštrukcie MCU sú uložené v registri inštrukcií. V zdrojovom kóde JSI ich môžeme využívať
až po otvorení kódového segmentu direktívou .CSEG.
Základná štruktúra zdrojového kódu JSI pre tvorbu programov, ktoré riadia prácu
mikropočítača, pozostáva z nasledovných troch častí:
Úvodná časť (direktívy preprocesora).
Časť pre inicializáciu registrov.
Výkonná časť. Môže sa realizovať v nekonečnom cykle, ale aj mimo neho.
Realizovanie výkonnej zložky sme v našom prípade realizovali mimo nekonečného
cyklu.
Dodržanie základnej štruktúry zdrojového kódu JSI pri vývoji MCU aplikácií robí
tento kód vysoko prehľadným. Prehľadnosť zdrojového kódu zvyšujeme aj písaním
komentárov.
V jednoduchých príkladoch je dodržovanie uvedenej základnej štruktúry zdrojového
kódu JSI bežnou rutinou.
Obdobná štruktúra sa používa aj pri tvorbe zdrojového kódu v jazyku C, kde sa
inicializácia vstupno-výstupných registrov vykonáva vo vlastnej funkcií so zaužívaným
menom init(). Dané meno vlastnej funkcie je odvodené od anglického slova
„Initialization“, čo v preklade znamená „Inicializácia“. Podrobnejšie sa s touto funkciou
oboznámime v následnej kapitole 4.
3.4

Vytvorenie strojového kódu zo zdrojového súboru .asm
Pre vytvorenie programu zo zdrojového súboru .asm využívame vývojové prostredie

Atmel Studio 6.2. Zdrojový súbor .asm vytvárame v editori tohto prostredia. V ňom môžeme
„písať, vytvárať a ladiť vlastné aplikácie v jazyku C/C++ alebo v JSI“50.

50

Atmel Studio 6 – The Studio to Design All Embedded Systems. In:
http://www.atmel.com/microsite/atmel_studio6/, prezerané 8. mája 2015.
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Vychádzame

z aplikácie

v zdrojovom

kóde

JSI,

ktorú

sme

si

vytvorili

v predchádzajúcej časti (riešenie príkladu 1). Vo vývojovom prostredí Atmel Studio 6.2
vytvoríme z tohto kódu bezchybné súbory .asm a .hex. Následne obsah súboru .hex napálime
do programovej flash pamäti MCU Yrobota, čo je výsledná realizácia takto vytvorenej
programovej aplikácie.
3.4.1 Vytvorenie súboru .asm vo vývojovom prostredí Atmel Studio 6.2
Pracujeme vo vývojovom prostredí produktu Atmel Studio 6.2. Na obrázkoch budú
iba výseky dialógových okien tohto produktu, čo je v súlade s dodržiavaním autorských práv.
Začíname s vytvorením projektu BLIKANIE_LED01 vo vývojovom prostredí Atmel
Studio 6.2. Spustíme produkt vývojového prostredia Atmel Studio 6.2. Zobrazí sa dialógové
okno Start Page – AtmelStudio (úvodná stránka). Pracovnú časť tohto okna, ktoré je
potrebné pre vytvorenie uvedeného projektu, vidíme na obr. 17:

Obr. 17 Pracovná časť dialógového okna úvodnej stránky produktu Atmel Studio 6.2
Po stlačení ponuky New Project... (Nový projekt...) sa objaví okno s názvom New
Project. Do kolónky Name: (meno) napíšeme meno projektu, BLIKANIE_LED01 a v ľavom
stĺpci pre inštalované šablóny (Installed Templates) označíme šablónu pre prácu v JSI
(Assembler), ako to vidíme na obrázku 18:
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Obrázok 18 Dialógové okno Atmel Studio 6.2 pre vytvorenie nového projektu
Údaje projektu potvrdíme tlačidlom OK. Zobrazí sa dialógové okno Device Selection
(Výber zariadenia). Vyberieme ATmega16A ako ukazuje obrázok 19:

Obr. 19 Pracovná časť dialógového okna pre výber zariadenia (MCU)
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Potvrdením názvu monolitického mikropočítača ATmega16A, ktorý riadi Yrobota,
dochádza k vytvoreniu projektu s menom BLIKANIE_LED01. Taktiež dôjde k sprístupneniu
šablóny pracovného prostredia vo vývojovom prostredí Atmel Studio 6.2 pre prácu
v zdrojovom

kóde

JSI

(editora).

V našom

prípade

má

táto

šablóna

názov

BLIKANIE_LED01.asm. Ak má šablóna inú príponu, potom sme sa pri jej sprístupnení
dopustili chyby. Vzniknutú chybu je nutné bezpodmienečne opraviť.
Pri oprave danej chyby je potrebné zopakovať vytvorenie tohto projektu. Predtým je
ale nutné vymazať nesprávne vytvorený projekt v priečinku C:\Users\ntb\Documents\Atmel
Studio\6.2\.
Na obr. 20 je šablóna pracovného prostredia s názvom BLIKANIE_LED01.asm,
ktorá obsahuje zdrojový kód JSI pre vytvorenie programu na rozsvietenie diódy LED7
s popisom činností príkazových riadkov:

Obr. 20 Zdrojový kód JSI v šablóne pracovného prostredia BLIKANIE_LED01.asm
Popis činností jednotlivých príkazových riadkov zdrojového kódu JSI predstavuje
zhrnutie učiva z predchádzajúcich častí tejto kapitoly. Zo začiatku je vhodné písať takto
podrobné komentáre z dôvodu upevňovania a prehlbovania prebraného učiva.
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Práca vo vývojovom prostredí Atmel Studio 6.2 začína vytvorením zdrojového súboru
BLIKANIE_LED01.asm. Jeho vytvorenie urobí kompilátor tohto vývojového prostredia
príkazom Build Solution (Vytvor riešenie) v ponuke Build (Vytvárať). Na obr. 21 vidíme
zadanie daného príkazu v tomto vývojovom prostredí na vytvorenie daného súboru.

Obr. 21 Zadanie príkazu na vytvorenie súboru BLIKANIE_LED01.asm
V prípade, že príkazy zdrojového kódu JSI sú v šablóne pracovného prostredia
s názvom BLIKANIE_LED01.asm napísané správne, po ich uložení do tohto zdrojového
súboru sa vykoná jeho kompilácia. Jej výsledkom je strojový kód programovej aplikácie. Kód
aplikácie sa uloží do súboru BLIKANIE_LED01.hex, ktorý je zvýraznený na obr. 22:

Obr. 22 Súbor s uloženým strojový kódom programu BLIKANIE_LED01.hex
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Strojový kód programovej aplikácie je uložený v súbore BLIKANIE_LED01.hex
v tvare 16-kovej číselnej sústavy. Tento súbor je potrebné napáliť do programovej flash
pamäte nami používaného monolitického mikropočítača ATmega16A.
3.4.2 Napálenie súboru .hex do programovej flash pamäte MCU
Pred napálením obsahu súboru BLIKANIE_LED01.hex do programovej flash
pamäte MCU je nutné zabezpečiť komunikáciu medzi osobným počítačom a monolitickým
mikropočítačom ATmega16A. Túto komunikáciu zabezpečí v osobnom počítači nainštalovaný ovládač USB pre programátor. Pred prvým napálením súboru .hex do programovej
flash pamäte MCU sa odporúča skontrolovať funkčnosť tohto ovládača.
Postupujeme takto: Podľa schémy na obr. 5, ktorá je uvedená v kapitole 2, spojíme cez
koncovky USB na komunikačnom kábli spustený osobný počítač s Yrobotom. Po vykonaní
tejto činnosti sa na doske plošných spojov Yrobota rozsvietia kontrolné LED diódy. Potom si
v operačnom systéme MS Windows 7, prípadne MS Windows 8 zobrazíme dialógové okno
Správa počítača, z ktorého potrebný výsek vidíme na obr. 23:

Obr. 23 Výsek dialógového okna Správa počítača pre kontrolu ovládača USB
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Na obr. 23 vidíme, že ovládač USB pre programátor na doske plošných spojov
Yrobota nie je v operačnom systéme Windows nainštalovaný. Upozorňuje nás na to čierny
výkričník na žltom pozadí zariadenia USBasp.
A: Inštalácia ovládača USB v operačnom systéme MS Windows
Ovládač je možné stiahnuť zo stránky www, ktorá sa venuje danej problematike.
Odporúčame použiť stránku http://www.fischl.de/usbasp/. V operačnom systéme MS
Windows 7 je jeho inštalácia jednoduchá. Avšak v operačnom systéme MS Windows 8 je
pred jeho inštaláciou potrebné urobiť opätovný štart s týmto postupom: Pri spustení príkazu
Reštartovať treba stále držať kláves SHIFT. Zobrazí sa tabuľka: Vybrať možnosti. Postupne
vyberáme: Riešiť problémy – Rozšírené možnosti – Nastavenie spustenia. Potom opäť
stlačíme ponuku Reštartovať. Po vykonaní opätovného štartu stlačíme funkčný kláves F7.
Ak po tomto kroku stlačíme v dialógovom okne USBasp tlačidlo Aktualizovať ovládač, jeho
inštalácia prebehne bez problémov. Zo zariadenia USBasp dialógového okna Správa
počítača zmizne čierny výkričník na žltom pozadí, čo vidíme v jeho výseku na obr. 24:

Obr. 24 Výsek dialógového okna Správa počítača s nainštalovaným ovládačom USB
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Po úspešnom nainštalovaní tohto ovládača USB, ktorý zabezpečí komunikáciu
osobného počítača s Yrobotom, pokračujeme v práci s produktom Atmel Studio 6.2. Zistíme,
či je možné z ponuky Tools (Nástroje) spustiť program na prenos a napálenie súboru .hex do
programovej flash pamäte MCU.
Postupujeme takto: V rozbalenej ponuke Tools skontrolujeme, či sa nad položkou
External Tools (Vonkajšie nástroje), ktorá je zvýraznená na obr. 25, nachádza príkaz na
spustenie programu pre prenos a napálenie súboru .hex do programovej flash pamäte MCU.

Obr. 25 Rozbalená ponuka Tools so zvýraznenou položkou External Tools
Na obr. 25 vidíme, že v ponuke Tools vývojového prostredia Atmel Studio 6.2 sa
nenachádza ponuka na spustenie programu pre prenos a napálenie súboru .hex do
programovej flash pamäte MCU. Je vhodné sprístupniť tento program cez danú ponuku.
B: Sprístupnenie programu pre prenos a napálenie súboru .hex do programovej pamäte
Sprístupnenie daného programu cez ponuku Tools vykonáme v dialógovom okne
External Tools, ktoré sa zobrazí spustením zvýraznenej položky rovnakého názvu na obr. 25.
Kolónky tohto dialógového okna vyplníme takto: V kolónke Title: (Názov:) sa
doporučuje použiť názov „avrdudess“. V ďalšej kolónke Command: (Príkaz:) ťukneme na
štvorček s tromi bodkami a vyberieme súbor atmel-plugin.bat, ktorý sa nachádza v zložke
C:\WinAVR-20100110\avrdudess\.

Napokon

do

kolónky

Arguments:

(Argumenty:)

skopírujeme cestu k priečinku avrdudess. Vyplnené dialógové okno External Tools vidíme
na obr. 26:
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Obr. 26 Vyplnené dialógové okno External Tools
Po vyplnení uvedených údajov v dialógovom okne External Tools (Vonkajšie
nástroje) podľa obr. 26, stačíme tlačidlo Apply (Použiť) a potom tlačidlo OK. Vývojové
prostredie Atmel Studio 6.2 nás vráti do pôvodného dialógového okna.
Uvedeným postupom sme dosiahli sprístupnenie programu pre prenos a napálenie
súboru .hex do programovej flash pamäte MCU. Daný program budeme volať cez položku
avrdudess, ktorá sa objaví po rozbalení ponuky Tools (Nástroje), čo vidíme na obr. 27.
Porovnajme ho s obr. 25 a zistíme, že táto položka sa v uvedenej ponuke predtým
nenachádzala. Daný program nám umožní napáliť súbor .hex do programovej pamäte MCU.
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Obr. 27 Rozbalená ponuka Tools so zvýraznenou položkou avrdudess
C: Napálenie súboru BLIKANIE_LED01.hex do programovej flash pamäte MCU
Po aktivovaní položky avrdudess v ponuke Tools (Nástoje) sa zobrazí dialógové
okno AVRDUDESS 2.4 (avrdude version 6.1). V tomto okne je potrebné správne nastaviť:
Programmer (-c)

USBasp.http://www.fischl.de/usbasp/

Bit clock (-B)

375 KHz

MCU (-p)

Atmega16

Overenie MCU na doske plošných spojov Yrobota riešime tlačidlom Detect
(Detekcia). Po jeho stlačení najskôr zaznie signál z dosky plošných spojov Yrobota a potom
sa v spodnej časti dialógového okna AVRDUDESS 2.4 (avrdude version 6.1) vypíše
používané MCU. Na obr. 28, v rámčeku s čiernym podkladom vidíme nasledovný text:
Detected 1e9403 = Atmega16
V kolónke Flash dialógového okna AVRDUDESS 2.4 (avrdude version 6.1)
vyberieme súbor BLIKANIE_LED01.hex. Po potvrdení tohto výberu sa v rámčeku
s čiernym podkladom, pod predchádzajúcim textom, zobrazí:
BLIKANIE_LED01.hex: 0 / 16 16 384 Bytes (0,00%)

Kompletne vyplnené kolónky dialógového okna AVRDUDESS 2.4 (avrdude
version 6.1) s textom v rámčeku s čiernym podkladom vidíme na obr. 28:
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Obr. 28 Vyplnené dialógové okno AVRDUDESS 2.4 (avrdude version 6.1)
Po vyplnení dialógového okna AVRDUDESS 2.4 (avrdude version 6.1) stlačíme
tlačidlo Program! Nastane prenos a napaľovanie súboru BLIKANIE_LED01.hex do
programovej pamäte MCU. Informácie sa začnú zobrazovať na čiernom pozadí tohto okna.
Vykonaním tohto kroku sa aktivuje rozsvietenie diódy LED7, ktorá je spojená
s 35. pinom MCU (PA5). Ak zmením príkaz v programe tak, aby sa táto činnosť vykonávala
s 34. pinom MCU (PA6), po kompilácii vytvoríme strojový kód na rozsvietenie diódy LED8,
keďže je spojená s týmto vývodom. Po napálení zmeneného súboru BLIKANIE_LED01.hex
do programovej pamäte MCU zistíme, že sa namiesto diódy LED7 rozsvietila dióda LED8.

- 50 -

ZÁMER VÝUČBY PROGRAMOVANIA MCU V JSI
3.5

Zámer výučby programovania MCU v JSI
Osvojovanie poznatkov o programovaní monolitického mikropočítača ATmega16A

pomocou jeho inštrukcií je veľkou výhodou jazykov s nižšou mierou abstrakcie od hardvéru.
Na vzorovom príklade sme sa mohli presvedčiť, že „inštrukcie pracujú s registrami, ktoré
uchovávajú aktuálne hodnoty premenných a ďalšie informácie o stave stroja“51 (MCU).
Symbolickým menom nami vytvorenej premennej bolo Tmp. Táto premenná
uchovávala svoje hodnoty v pracovnom registri pre všeobecné použitie R16. Strojom je
v našom prípade monolitický mikropočítač na doske plošných spojov Yrobota.
Vytvorený vzorový príklad v zdrojovom kóde JSI nám umožnil uvidieť, čo sa
odohráva v centrálnej procesorovej jednotke (CPU), pamäťovom a vstupno-výstupnom
podsystéme monolitického mikropočítača ATmega16A počas vykonávania jeho jednotlivých
príkazov. Podrobnejšie sme sa však oboznámili iba s tými časťami MCU a ich činnosťou,
ktoré boli programované zdrojovým kódom JSI. Týmto spôsobom je možné pokračovať
v získavaní ďalších poznatkov o akomkoľvek novom type MCU. Stačí si preštudovať iba jeho
manuál, v ktorom sú uvedené všetky potrebné informácie pre jeho programovanie.
Prof. Ing. Juraj Miček, PhD. vydal zbierku riešených príkladov pre MCU ATmega8
v roku 2006. MCU ATmega16A bol ale vyrobený po roku 2006. Po preštudovaní potrebných
častí manuálu MCU Atmega16A nerobí problém vyriešiť i niektoré ďalšie príklady
zdrojovým kódom JSI, ktoré sú uvedené v tejto zbierke príkladov pána profesora. Odmenou je
dôkladnejšie porozumenie činnostiam o ďalších častiach tohto novšieho MCU. Vo
všeobecnosti platí, že okrem praktického poznania hardvéru je tento spôsob výučby jazyka
s nižšou úrovňou miery abstrakcie od hardvéru aj výborným základom k zvládnutiu
programovania v jazykoch so strednou a vyššou úrovňou miery abstrakcie od hardvéru, o čom
sa presvedčíme v nasledovnej kapitole 4.

¤

51

DARRYL GOVE: Programování aplikací pro vícejádrové procesory. Brno. Vydalo nakladatelství
Computer Press, a. s. 2011, strana 37.
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PROGRAMOVANIE MCU V ŠTRUKTÚROVANOM JAZYKU C

4

Programovanie MCU v štruktúrovanom jazyku C
Žiada sa povedať, že štruktúrovaný jazyk C „je v súčasnej dobe najčastejšie používaný

programovací jazyk“52 aj pri tvorbe aplikácií v mikroprocesorovej technike. Má prednosť
v tom, že je „pomerne blízky strojovému jazyku, keďže nárast kódu (code overhead) voči JSI53
je malý“54. Istým spôsobom jazyk C tvorí akýsi medzičlánok jazykov s nižšou a vyššou
úrovňou miery abstrakcie od hardvéru. Preto programovací jazyk C radíme do skupiny
jazykov so strednou úrovňou miery abstrakcie od hardvéru.
Štruktúrovaný programovací jazyk C so svojou objektovou nadstavbou má už vyššiu
úroveň miery abstrakcie od hardvéru. Označujeme ho C++ a je objektovo orientovaný.
Štruktúrovaný programovací jazyk C neposkytuje poznatky o spustení MCU, ako
tomu bolo pri programovaní v strojovo orientovanom JSI. Odpadá základná inicializácia
rôznych registrov MCU, pamäťových oblastí, ukazovateľa zásobníka a vektorov prerušenia.
Je to spôsobené tým, že v MCU „sa pred vyvolaním programu C spúšťa začiatočný (startup)
modul“55, prostredníctvom ktorého sa vykonávajú uvedené činnosti. Na týchto skutočnostiach
je vidieť teoretický i praktický zmysel získavania vedomostí v takej výučbe programovania,
ktorá začala strojovo orientovaným JSI a končí štruktúrovaným jazykom C.
4.1

Ovládanie svetelných diód a bzučiaka na doske Yrobota
V predchádzajúcej téme sme rozdelili obsah zdrojového súboru .asm na časť úvodnú,

časť pre inicializáciu a výkonnú časť. V tejto téme vytvárame zdrojový súbor .c, ktorého
zdrojový kód v jazyku C, ako vidíme na obr. 29, pozostáva z týchto troch častí:
Direktívy
Deklarácie
Príkazy a funkcie
Obr. 29: Základné členenie typicky vytvoreného programu v jazyku C
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IRVINE KIP R.: Assembly language for X86 processors. Florida International University School of
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Základné členenie typicky vytvoreného programu v jazyku C ukazuje na blízkosť
vytvárania zdrojového kódu v JSI s vytváraním zdrojového kódu v jazyka C. Daná blízkosť je
v tom, že zdrojové kódy oboch jazykov začínajú direktívami. Je však výrazný rozdiel
v zápisoch i obsahu direktív v zdrojových kódoch týchto jazykov.
4.1.1 Direktívy v zdrojovom kóde jazyka C
Direktívy sú príkazy preprocesora. Preprocesor je samostatný program vývojového
prostredia Atmel Studio 6.2, v ktorom pracujeme. Týmto programom sa vykonáva
„predspracovanie

zdrojového

kódu

programu“56,

ktorý

píšeme

v štruktúrovanom

programovacom jazyku C, prípadne v objektovo orientovanom JSI.
Direktívy preprocesora pre programovací jazyk C „sa rozpoznávajú podľa špeciálneho
znaku #“57. Začneme direktívou #ifndef, ktorá má rovnako aj svoju nepovinnú časť #else
a povinnú koncovú direktívu #endif. Ich popis nájdeme v tabuľke 5:
Tabuľka 5
Direktíva preprocesora
Označenie

Popis

Testuje, či nebola vykonaná definícia. Len ak nebola,
#ifndef meno spracujú sa nasledovné príkazy, prípadne sa zavedie
zdrojový text
#else

Ak je výsledkom dotazu direktívy #ifndef nepravda,
spracujú sa príkazy, ktoré nasledujú za touto direktívou.

#endif

Označuje koniec direktívy #ifndef.

Zdrojový kód v jazyku C začíname direktívou preprocesora #ifndef. Má obdobný
syntax ako podmienený príkaz v zdrojovom kóde jazyka C. Rozdiely sú iba v zápise, ktorý
uvádzame vo všeobecnom tvare:
#ifndef <jednotka (F_CPU) nie je definovaná>
#define F_CPU parameter;
Popis: Ak jednotka (F_CPU) nie je definovaná, potom ju definujeme parametrom58.
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HANÁK JÁN: Programování v jazyce C. Kralice na Hané. Computer Media 2010, strana 32.
MANN BURKHARD: C pro mikrokontroléry. Praha. Vydalo nakladatelství BEN – technická literatura
2003, strana 75.
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Spracované podľa: Code coverage white paper. In:
http://www.cprogramming.com/reference/preprocessor/ifndef.html, prezerané dňa 16. februára 2015.
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Popis: Podmieneným príkazom #ifndef pre kompilátor jazyka C testujeme, či došlo
k definovaniu jednotky. Ak nedošlo (čo je stav splnenia podmienky), tak vykonáme
definovanie testovanej jednotky. Nepovinná časť tohto príkazu (#else) sa vykoná iba
vtedy, ak program nevykonal definovanie testovanej jednotky zdrojovým kódom.
V zdrojovom kóde jazyka C označujeme taktovaciu frekvenciu CPU skratkou
F_CPU. Na jej zadefinovanie použijeme direktívu #define, ktorá je popísaná v tabuľke 6:
Tabuľka 6
Direktíva preprocesora
Označenie

Popis

#define
meno

„Definuje istý druh náhrady textu pre identifikátor
»meno«“59 Daná definícia platí až do konca súboru.

Zmena taktovacej frekvencie CPU sa vykonáva na začiatku zdrojového kódu
jazyka C. Začíname podmieneným príkazom pre preprocesor jazyka C #ifndef F_CPU,
ktorý môžeme vyjadriť slovami: „Došlo k zmene taktovacej frekvencie CPU direktívou
#define?“ Ak daná zmena nenastala, tak sa vykoná touto direktívnou:
#define F_CPU 10000000UL
Ak predtým takáto zmena nastala, tak sa daná direktíva nezrealizuje.
V každom napísanom programe v štruktúrovanom jazyku C sa často pri práci s MCU
stretneme s použitím minimálne týchto dvoch knižníc:
1. avr/io.h

- je súborom vstupno-výstupných pinov, kde avr predstavuje typ MCU,
io znamená vstup – výstup (input – output) a .h je príponou pre
hlavičkový súbor. Do zdrojového kódu ho vkladáme direktívou #include.

2. util/delay.h - je súborom pomocnej knižnice delay. Do kódu ho taktiež vkladáme
direktívou #include.
V direktíve #define používame príkazy sbi, cbi a tbi. Predstavujú metódy na
nastavenie (set), nulovanie (clear) a prepínanie (toggle) bitov.
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2003, strana 76.
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Použitie bitového operátora OR s priradením na vloženie sady bitov:
#define sbi(x,y) x |= _BV(y)
Použitie bitového operátora AND s priradením na vynulovanie bitov:
#define cbi(x,y) x &= ~(_BV(y))
Použitie bitového operátora Exclusive OR s priradením na prepínanie [toggle
(switch)] bitov60 - hodnoty bitov sa vymenia. Kde bol nastavený bit na úroveň logickej
jednotky (1), tam bude mať jeho hodnota logickú nulu (0) a opačne:
#define tbi(x,y) x ^= _BV(y)
4.1.2 Deklarácie v zdrojovom kóde jazyka C
Po direktívach prichádzajú na rad deklarácie, ktoré sú v jazyku C povinné. Budeme
ich vykonávať aj s definíciami vo vlastnej (nami vytvorenej) funkcii pre inicializáciu
init(). Vykonaným deklaráciám s definíciami hovoríme inicializácia.

Príklad 2
Vo vývojovom prostredí Atmel Studio 6.2 založte projekt LED_Tutorial01 pre
vytváranie zdrojového kódu jazyka C na blikanie diódy LED7 v intervale jednej sekundy.
Zdrojový kód jazyka C sa uloží do zdrojového súboru LED_Tutotial01.c. Kompilátor však
iba z bezchybného zdrojového kódu vybuduje súbor LED_Tutotial01.hex so strojovým
kódom programu pre MCU ATmega16A na doske plošných spojov Yrobota.

Riešenie:
Podľa schémy na obr. 29 po direktívach nasledujú deklarácie, ktoré sa vo vlastnej
funkcii init() vykonávajú aj s definíciami, čo nazývame inicializácia. V tejto funkcii
vykonáme inicializáciu 5. bitu registra smeru pre port A (DDRA) tak, aby sa zmenil na
výstupný. To isté sme urobili pri riešení príkladu 1 zdrojovým kódom JSI v kapitole 3. Ak
porovnáme túto časť riešenia príkladu 1 s touto časťou riešeného príkladu 2, potom vidíme
blízkosť strojovo orientovaného JSI so štruktúrovaným jazykom C. Príkaz na inicializáciu
5. pinu portu A registrom smeru DDRA má tvar:
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DDRA = (1<<PA5);
K príkazu uvádzame, že použitý priraďovací operátor „=“ urobí iba požadovanú
zmenu 5. bitu v registri smeru DDRA a ostatným bitom priradí logickú nulu. Aby sme
mohli porozumieť, čo to v práci programátora v jazyku C znamená, na nasledujúcich
obrázkoch schém priradeného registra smeru k portu A (DDRA) si vysvetlíme jeho prácu.
Na obr. 30 vidíme schému začiatočnej hodnoty registra smeru pre port A (DDRA). Je
nastavená na logické nuly, čo v binárnom tvare zapíšeme 0b00000000 a v 16-tkovej číselnej
sústavy 0x00.
Bit
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3

2

1

0

DDA7

DDA6

DDA5

DDA4

DDA3

DDA2

DDA1

DDA0
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Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Začiatočná
hodnota

0

0

0

0

0

0

0

0

DDRA

Obr. 30 Pôvodné nastavenie prideleného registra smeru pre port A (DDRA)
Obr. 31 znázorňuje hodnotu inicializácie registra smeru pre port A (DDRA) po
vykonanom príkaze „DDRA = (1<<PA5);“
Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

0

0
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0

0

0

0

0

DDRA

Obr. 31 Hodnota inicializácie registra smeru DDRA po príkaze „DDRA = (1<<PA5);“
Ak po tejto inicializácii registra smeru DDRA zadáme v zdrojovom kóde jazyka C
príkaz „DDRA = (1<<PA6);“, tak v registri bude mať hodnota v binárnej číselnej sústave tvar
0b01000000 (do 6. bitu sa zapísala jednotka a do ostatných nula), ako ukazuje obr. 32.
Bit

7
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4

3

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

DDRA

Obr. 32 Hodnota inicializácie registra smeru DDRA po príkaze „DDRA = (1<<PA6);“
Záver: Poznatky zo schém na obr. 31. a 32. potvrdzujú, že inicializácia registra
priraďovacím operátorom „=“ vykoná iba požadovanú zmenu jeho bitu na logickú
jednotku a ostatné hodnoty bitov tohto registra zmení na logickú nulu (začiatočnú hodnotu).
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S operátorom, ktorý pri inicializácii registra vykoná požadovanú zmenu jeho bitu
na logickú jednotku a ostatné bity nezmení na logickú nulu, sa zoznámime neskôr.
Vlastná funkcia init() je deklarovaná ako prázdna. Nemá návratovú hodnotu
a nebude hlavnej funkcii main() odovzdávať žiaden parameter. Pri jej zápise sa budeme
riadiť pravidlom: Pokiaľ sa z vlastnej funkcie „nevracia žiadna hodnota alebo sa pri jej
volaní neodovzdáva žiaden parameter, musí sa to vyznačiť slovom void na príslušnej
pozícii“61. Podľa tohto pravidla bude vlastná funkcia init(), po vykonaní uvedenej
inicializácii, vyzerať takto:
void init(void)
{
DDRA = (1<<PA5);
}
Anglické „slovo void je možné preložiť ako neobsadený“62. V zápise je teda jasne
vyjadrené, že vlastná funkcia init() nemá deklarovanú návratovú hodnotu (void je uvedený
pred názvom vlastnej funkcie) a taktiež nemá žiadne parametre (void je uvedený v zátvorke
za názvom vlastnej funkcie). Takéto funkcie sa v jazyku C nazývajú prázdne.
Vo vlastnej funkcii init() si všimneme, že príkaz na inicializáciu 5. pinu portu A na
výstupný je umiestnený v zložených zátvorkách {}. Danému priestoru medzi týmito
zátvorkami hovoríme funkčný blok. Príkazy, vrátane povinných deklarácií (v našom prípade
vykonanej inicializácie), ktoré sa nachádzajú vo funkčnom bloku, tvoria telo funkcie63.
4.1.3 Príkazy a funkcie v zdrojovom kóde jazyka C
Telo hlavnej funkcie main() pozostáva z príkazov, ktoré tvoria poslednú časť
základného členenia zdrojového kódu jazyka C. Vo všeobecnosti má táto hlavná funkcia
povinne deklarovanú návratovú hodnotu kladného celého čísla (int), no zvykne sa
deklarovať aj bez návratovej hodnoty (void).

Pokračovanie riešenia príkladu 2:
Prvým príkazom v tele hlavnej funkcie main() je volanie vlastnej funkcie init():
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init();
Na zasvietenie svetelnej diódy LED7 využijeme príkaz cbi (clear bit), ktorý
predstavuje nulovanie 5. pinu portu A. Môže mať tvar:
cbi(PORTA, PA5);
Realizovaním daného príkazu sa rozsvieti dióda LED7, čo vyplýva z doleuvedenej
schémy na obr. 33, ktorá je rozšírením schémy na obr. 13 v predchádzajúcej kapitole 3.
V+

PA0

PA1

R51

PA2

V+
R52

PA3
PA4
PA5
PA6

35
34

LED7

LED8

PA7
.

MCU
.
ATmega16A
.

Obr. 33 Spojenie 5. a 6 pinu portu A s diódami LED7 a LED8
Schéma na obr. 33 znázorňuje 5. pin portu A PA5 a 6. pin portu A PA6. PA6 je 34.
pinom MCU ATmega16A a PA5 je 35. pinom tohto MCU. V porovnaní so schémou na
obr. 13, ktorú poznáme z predchádzajúcej kapitoly, je schéma na obr. 33 rozšírená o svetelnú
diódu LED8.
Zhasnutie a rozsvietenie diódy LED7 v sekundovom intervale riešime v bloku
nekonečného cyklu while(). Blok tohto cyklu je umiestnený v zložených zátvorkách.
Oneskorenie je realizované pomocnou knižnicou delay. Pre sekundový interval použijeme
príkaz delay_ms v tvare:
_delay_ms(1000);
Po uplynutí jednej sekundy (1 000 ms) sa začne vykonávať príkaz na prepínanie
hodnôt bitov tbi (toggle bit), ktorý môže mať tvar:
tbi(PORTA, PA5);
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Zdrojový kód nekonečného cyklu while() s uvedenými príkazmi bude vyzerať takto:
while(1)
{
_delay_ms(1000);
tbi(PORTA, PA5);
}
Činnosť tohto cyklu je zrejmá. Po každej sekunde nastáva zmena logických hodnôt na
5. pine portu A. Raz je tam logická nula (dióda LED7 svieti), za tým nasleduje logická
jednotka (dióda LED7 nesvieti), potom logická nula. Takto to pokračuje donekonečna.
Všimneme si umiestnenie otváracích a uzatváracích zátvoriek. Slúži k zabezpečeniu
prehľadnosti kódu. Podľa tohto odporúčania píšu profesionálni vývojoví pracovníci všetky
zdrojové kódy v jazyku C. V danom odporúčaní sa uvádza, že zátvorky, ktoré spolu súvisia,
„je najlepšie umiestňovať nad seba“64. Na zápise zdrojového kódu nekonečného cyklu
while() je vidieť, že dané doporučenie skutočne robí tento kód prehľadnejším.
Riešenie príkladu 2 zdrojovým kódom jazyka C, pri zachovaní uvedeného
doporučenia, vyzerá takto:
#ifndef F_CPU
// Je definované spomalenie frekvencie procesora?
#define F_CPU 10000000UL // Definovanie spomalenia rýchlosti procesora.
#endif
// Ukončenie direktívy pre podmienený príkaz if.
#include <avr/io.h>
// Pripojenie knižnice hlavných vstupno-výstupných pinov.
#include <util/delay.h>
// Pripojenie knižnice pre spomalenie frekvencie procesora.
#define sbi(x,y) x |= _BV(y)
// Použitie bitového operátora OR (logický súčet).
#define cbi(x,y) x &= ~(_BV(y)) // Použitie bitového operátora AND (logický súčin).
#define tbi(x,y) x ^= _BV(y)
// Použitie bitového operátora XOR (vylučujúci OR).
void init(void)
{
DDRA = (1<<PA5);
PORTA = (1<<PA5);
}

// Deklarácia vlastnej funkcie init () bez parametrov.

int main(void)
{
init();
cbi(PORTA, PA5);
while(1)
{
_delay_ms(1000);
tbi(PORTA, PA5);
}
}

// Deklarácia hlavnej funkcie main () bez parametrov.

// Inicializácia 35. pinu MCU na výstupný.
// Príkaz má informatívny charakter – nie je povinný.

// Volanie vlastnej funkcie init ().
// Nastavenie 35. pinu MCU (díóda LED7 sa rozsvieti).
// Vstup do cyklu, ktorý nikdy nekončí.
// Zaistenie oneskorenia na 1 sekundu (1 000 milisekúnd).
// Prepínanie hodnoty 35. pinu MCU na opačnú (LED7 bliká).
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Obsah zdrojového súboru .c má okrem zdrojového kódu jazyka C aj komentáre.
Začínajú symbolom „// alebo /*“, za ktorým nasleduje komentár, ktorý má obdobný zámer,
ako tomu bolo pri riešení vzorového príkladu zdrojovým kódov v JSI. Rozdiely
v komentároch zdrojového kódu JSI a jazyka C sú dané úrovňou miery ich abstrakcie od
hardvéru. Komentáre sú v každom riadku zdrojového kódu akéhokoľvek programovacieho
jazyka výborným pomocníkom pri výučbe programovania.
Za účelom dobrého porozumenia zdrojovému kódu jazyka C uvádzame v tabuľke 7
význam bitových operátorov s priradením, ktoré sú používané v direktíve #define65:
Tabuľka 7
Bitový operátor s priradením
Označenie

Význam označenia

|=

Bitové ALEBO (OR) s priradením

&=

Bitové A (AND) s priradením

^=

Bitové vylučujúce ALEBO (Exclusive OR) s priradením

V náväznosti na túto tabuľku sa oboznámime s bitovým operátorom logického súčtu
(OR) s priradením „|=“, ktorý pri inicializácii registra DDRA zachová jeho zbývajúce
hodnoty. Naviažeme na obr. 31, ktorý znázorňuje hodnotu inicializácie priradeného registra
smeru k portu A (DDRA) po vykonanom príkaze „DDRA = (1<<PA5);“.
Ak po tejto inicializácii registra smeru DDRA zadáme príkaz „DDRA |= (1<<PA6);“,
tak sa pôvodná hodnota inicializácie tohto registra smeru zachová. Pribudne iba zápis logickej
jednotky do 6. bitu tohto registra, ako to vidíme na obr. 34:
Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

DDRA

Obr. 34 Hodnota inicializácie registra smeru DDRA po príkaze „DDRA |= (1<<PA6);“
Pri porovnaní schém na obr. 31 a 32 so schémou na obr. 34 vidíme: Ak v inicializácii
registra smeru DDRA použijeme priraďovací operátor „=“, hodnota predchádzajúcej
inicializácie sa stratí (zvyšné bity sa prepíšu na logickú nulu). Ak použijeme bitový operátor
logického súčtu s priradením „|=“, hodnota predchádzajúcej inicializácie sa nestratí.
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4.1.4 Sprístupnenie pracovnej plochy zdrojového súboru .c v editore
Sprístupnenie pracovnej plochy zdrojového súboru .c v editore vývojového prostredia
Atmel Studio 6.2 je obdobné ako pri zdrojovom súbore .asm. Rozdiel je iba pri voľbe jazyka.

Pokračovanie riešenia príkladu 2:
Na obr. 35 vidíme postup pre sprístupnenie pracovnej plochy zdrojového súboru
LED_Tutorial01.c vo vývojovom prostredí Atmel Studio 6.2:

Obr. 35: Sprístupnenie pracovnej plochy zdrojového súboru LED_Tutorial01.c
Po vytvorení bezchybného zdrojového kódu jazyka C, ktorý predstavuje obsah súboru
LED_Tutorial01.c, prebehne jeho kompilácia rovnakým spôsobom ako u zdrojového súboru
.asm. Kompilátor z tohto zdrojového súboru rovnako vytvorí súbor LED_Tutorial01.hex
v tvare strojového kódu (programová aplikácia), ktorý napálime do programovej flash pamäte
MCU ATmega16A.
Napálenie súboru LED_Tutorial01.hex do programovej flash pamäte MCU
ATmega16A už poznáme z predchádzajúcej kapitoly. Z toho dôvodu už nie je potrebné sa
oboznamovať s touto činnosťou programovej aplikácie pre napálenie súboru .hex do
programovej flash pamäte MCU. (Toto je dokončenie príkladu 2.)
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4.1.5 Práca so svetelnými diódami LED7, LED8 a so bzučiakom
Pre lepšie porozumenie úloh sa podľa schémy na obr. 36 oboznámime so zapojením
bzučiaka, diód LED7, LED8 a tlačidiel SW2 a SW3 na doske plošných spojov Yrobota:

SW2

LED7

LED8

SW3
USB

R51

1

Legenda: 1

R52

– Bzučiak

SW2 – Tlačidlo pri bzučiaku (vedľa diódy LED7)
SW3 – Tlačidlo pri USB (vedľa diódy LED8)
Obr. 36 Zapojenie programom ovládaných prvkov na doske Yrobota
Uvedené vstupno-výstupné prvky na doske plošných spojov Yrobota znázorňuje
schéma na obr. 36. Budeme ich aktivovať podľa požiadaviek jednotlivých príkladov. Vývod
PA5 je spojený s diódou LED7, vývod PA6 s diódou LED8 a vývod PA7 so bzučiakom.
Na zobrazenej schéme obr. 37 sú smerovou šípkou vyznačené vývody portu A, ktoré
budeme využívať pri práci s diódami LED7, LED8 a so bzučiakom.

MCU

40

PA0

39

PA1

38

PA2

37

PA3

36

PA4

35

PA5

34

PA6

33

PA7

Vyznačenie 33. – 40. pinu MCU.
Vyznačené piny patria portu A.

.
.
.

Obr. 37: Šípkou sú vyznačené piny MCU, ktoré budeme využívať pri tvorbe programov
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Najskôr sa oboznámime so súbežnou prácou dvoch pinov portu A, ktoré sú spojené
s diódami LED7 a LED8. K tomu využijeme bitový operátor ALEBO (OR) vo vlastnej
funkcií init(). Označenie tohto bitového operátora je uvedené v tabuľke 866:
Tabuľka 8
Bitový operátor
Označenie
|

Význam označenia
Bitové ALEBO (OR)

Praktické využitie tohto bitového operátora si ukážeme v riešení príkladu 3.

Príklad 3
V projekte LED_Tutorial02 sprístupnite pracovnú plochu zdrojového súboru
LED_Tutorial02.c (editor). Na pracovnej ploche vyriešte zdrojovým kódom jazyka C
rozsvecovanie a postupné zhasínanie diód LED7 a LED8 v časovom intervale pol sekundy.
To znamená, že po rozsvietení oboch diód o pol sekundu zhasne dióda LED7 a po ďalšej pol
sekunde dióda LED8. Po uplynutí pol sekundy sa tento cyklus bude donekonečna opakovať.

Riešenie:
Najskôr si znázorníme priebeh riešenia v dvoch cykloch, ako to vidíme na schéme,
ktorá je znázornená na obr. 38:
Dióda LED7

Dióda LED8

Čas trvania
½ sekunda (obe diódy svietia)
½ sekunda (iba dióda LED8 svieti)
½ sekunda (obe diódy nesvietia)
½ sekunda (obe diódy svietia)
½ sekunda (iba dióda LED8 svieti)
½ sekunda (obe diódy nesvietia)

Obr. 38 Dva cykly rozsvecovania a postupného zhasínania diód LED7 a LED8
66

Spracované podľa: MANN BURKHARD: C pro mikrokontroléry. Praha. Vydalo nakladatelství BEN –
technická literatura 2003, strana 46.
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Začíname vlastnou funkciou init(). V nej zabezpečíme inicializáciu 5. a 6. pinu
portu A na výstupný cez 5.a 6. bit priradeného registra smeru k portu A (DDRA). K tomu
využijeme bitový operátor ALEBO (OR), ktorého označenie i s popisom vidíme v tabuľke 8.
Podľa poznatkov v kapitole 3 o registri smeru DDRA vieme vo vlastnej funkcii
init() rôznymi spôsobmi zapísať inicializáciu 5. a 6. pinu portu A na výstupný, napríklad:
void init(void)
{
DDRA=(1<<DDA5 | 1<<DDA6);
}
V uvedenom spôsobe zápisu zdrojového kódu v jazyku C vidíme, že inicializácia
5. a 6. bitu registra smeru DDRA mení 5. a 6. pin portu A na výstupný.
Na obr. 39 sa na pracovnej ploche zdrojového súboru LED_Tutorial02.c vývojového
prostredia Atmel Studio 6.2 nachádza riešenie príkladu 3 zdrojovým kódom jazyka C:

Obr. 39 Riešenie príkladu 3 zdrojovým kódom v jazyku C bez direktív
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Direktívy v zdrojovom kóde jazyka C tohto príkladu neuvádzame z toho dôvodu, lebo
sú také isté ako v predchádzajúcom príklade 2. Dôležité je všimnúť si zmeny v znení
komentárov. Tie už popisujú súvislosti programu, ktoré stručne a krátko vysvetľujú to, čo
znázorňuje schéma na obr. 38. Po rozsvietení diód LED7 a LED8 sa ďalšia časť programu
vykonáva v nekonečnom cykle while(1). V pravidelnom intervale pol sekundy postupne
zhasínajú diódy LED7 a LED8. Rovnakým intervalom sa potom v danom cykle zrealizuje
rozsvietenie oboch diód a takto to pokračuje donekonečna67.
Praktické využitie tohto príkladu je najmä pri výrobe svetelných reklám. Časy
zapínania a vypínania diód LED sú primerane prispôsobené. Ani nie príliš dlhé, no ale ani nie
príliš krátke.
Priebeh blikania oboch diód môžeme zabezpečiť aj nesúmerne, v kombinácii so
zapínaním a vypínaním bzučiaka, čo uvidíme v riešení nasledujúceho príkladu 4:

Príklad 4
V projekte BZUCIAK_Tutorial01 sprístupnite pracovnú plochu zdrojového súboru
BZUCIAK_Tutorial01.c. Do pracovnej plochy napíšte zdrojový kód v jazyku C na
zapínanie a vypínanie bzučiaka so súčasným rozsvecovaním a zhasínaním diód LED7 a LED8
v nasledovnom časovom intervale. Bzučiak na začiatku každej sekundy bude bzučať desatinu
sekundy (100 milisekúnd). Dióda LED 7 sa na začiatku každej sekundy rozsvieti alebo
zhasne. Bude zhasnutá alebo rozsvietená jednu sekundu (1000 milisekúnd). Dióda LED8
v priebehu každej sekundy päťkrát zabliká v pravidelnom intervale dvoch desatín sekundy
(200 milisekúnd). Zabezpečte, aby pri spustení programu zaznel bzučiak a súčasne sa
rozsvietili obe LED diódy.

Riešenie:
Postup riešenia je rovnaký ako v predchádzajúcom príklade. Rozdiel je iba
v aktivovaní ďalšieho portu, ktorý je pripojený na bzučiak. Na nasledujúcej schéme, ktorú
vidíte na obr. 40 sú znázornené jednotlivé cykly rozsvecovania a zhasínania diód LED7
a LED8 so zapínaním a vypínaním bzučiaka.
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Dané spracovanie komentárov v zdrojovom kóde jazyka C bolo vykonané podľa: MANN BURKHARD:
C pro mikrokontroléry. Praha. Vydalo nakladatelství BEN – technická literatura 2003, strana 14.
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Bzučiak

Dióda LED7 Dióda LED8

☼

Čas trvania
0,1 sekundy (LED7s, LED8s, bzučiak bzučí)
0,1 sekundy (LED7s, LED8s, bzučiak nebzučí)
0,2 sekundy (LED7s, LED8n, bzučiak nebzučí)
0,2 sekundy (LED7s, LED8s, bzučiak nebzučí)
0,2 sekundy (LED7s, LED8n, bzučiak nebzučí)
0,2 sekundy (LED7s, LED8s, bzučiak nebzučí)

☼

0,1 sekundy (LED7n, LED8n, bzučiak bzučí)
0,1 sekundy (LED7n, LED8n, bzučiak nebzučí)
0,2 sekundy (LED7n, LED8s, bzučiak nebzučí)
0,2 sekundy (LED7n, LED8n, bzučiak nebzučí)
0,2 sekundy (LED7n, LED8s, bzučiak nebzučí)
0,2 sekundy (LED7n, LED8n, bzučiak nebzučí)

Legenda: LED7s – dióda LED7 svieti
LED7n – dióda LED7 nesvieti
LED8s – dióda LED8 svieti
LED8n – dióda LED8 nesvieti
Obr. 40 Rozsvecovania a zhasínania diód + zapínanie a vypínania bzučiaka (2 cykly)
Na schéme obr. 40 vidíme, že po spustení programu zabzučí bzučiak a rozsvietia sa
diódy LED7 a LED8. Pri každom zapnutí bzučiaka na jednu desatinu sekundy (100
milisekúnd) sa rozsvieti alebo zhasne dióda LED7 na dobu jednej sekundy. V priebehu
sekundy dióda LED8 zabliká 5 krát v intervale dvoch desatín sekundy (200 milisekúnd).
Vo vlastnej funkcií init() inicializujeme 5., 6. a 7. pin portu A na výstupný. Ich
inicializácia môže vyzerať aj takto:
void init(void)
{
DDRA=(1<<PA7 | 1<<PA6 | 1<<PA5);
}
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Zdrojový kód v jazyku C hlavnej funkcie main() môže vyzerať takto:
int main(void)
{
init();
cbi (PORTA,PA6);
cbi (PORTA,PA5);
while(1)
{
_delay_ms(100);
tbi(PORTA, PA7);
_delay_ms(100);
tbi(PORTA, PA6);
_delay_ms(200);
tbi(PORTA, PA6);
_delay_ms(200);
tbi(PORTA, PA6);
_delay_ms(200);
tbi(PORTA, PA6);
_delay_ms(200);
tbi(PORTA, PA6);
tbi(PORTA, PA5);
tbi(PORTA, PA7);
}
}
Popis práce programu podľa zdrojového kódu jazyka C hlavnej funkcie main():
Zavolaním vlastnej funkcie init() zabezpečíme orientáciu 5., 6. a 7. pinu portu A na
výstupný. Príkazom CBI zabezpečíme rozsvietenie diód LED7 a LED8. Napokon, podľa
schémy na obr. 40, vytvárame požadované činnosti svetelných diód LED7 a LED8, vrátane
bzučiaka, v nekonečnom cykle while().
4.2

Ovládanie tlačidiel SW2 a SW3 na doske Yrobota
V predchádzajúcej časti tejto kapitoly sme sa cez zdrojové kódy v jazyku C naučili

ovládať činnosti s diódami LED7 a LED8 i s bzučiakom. Ovládanie týchto hardvérových časti
Yrobota sme realizovali cez 5., 6. a 7. pin portu A, ktorý na MCU predstavuje 33., 34. a 35.
pin.
Pre účely ovládania tlačidiel SW2 a SW3 na doske plošných spojov Yrobota
štruktúrovaným programovacím jazykom C je nutné sa hlbšie oboznámiť s problematiku
portu B.
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4.2.1 Vývody portu B na ovládanie tlačidiel SW2 a SW3
Oboznámime sa s činnosťou 2. a 3. pinu obojsmerného 8-bitového vstupnovýstupného portu B na MCU ATmega16A.
Obr. 41 zvýrazňuje piny PA5, PA6 a PA7 na porte A a piny PB2 a PB3 na porte B.

PORT B

1

40

2

39

3

38

4

MCU 37

5

36

6

35

7

34

8

33

.

.

.

.

.

.

PORT A

Obr. 41: Označenie vývodov na portoch A a B MCU
Na schéme, ktorá je zobrazená na obr. 41, vidíme bledohnedé piny PB2 a PB3. Sú
tretím a štvrtým pinom MCU ATmega16A. S nimi budeme pracovať.
Druhý (2.) pin portu B má označenie PB2. Je spojený s tlačidlom SW2. Tretí (3.) pin
portu B má označenie PB3. Je spojený s tlačidlom SW3.
4.2.2 Pripojenie portu B k dvom 8-bitovým registrom
V predchádzajúcej

kapitole

3,

ktorá

sa

venovala

výkladu

činnosti

MCU

prostredníctvom JSI, sme sa oboznámili s pripojením portu A k dvom 8-bitovým registrom
MCU a jednému „pseudoregistru“. V tejto téme rozširujeme tieto poznatky na port B.
Zopakujme si, že port A slúži ako analógový vstup do A/D prevodníka. V prípade, že
sa nepoužíva A/D prevodník, môže slúžiť ako obojsmerný vstupno-výstupný port. „Port B je
8-bitový obojsmerný vstupno-výstupný port“68. Má pridelené dva registre:
Pridelený údajový register k portu B (PORTB)
Pridelený register smeru k portu B (DDRB).
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„Pseudoregister“ u portu B je reprezentovaný vývodmi tohto portu a má označenie
PINB. Prístup ku každému jeho vývodu je označený písmenom Č (vysvetlenie je na obr. 12).
Z praktického hľadiska to znamená, že pri tvorbe zdrojového kódu príslušného
programovacieho jazyka je možné s týmito vývodmi pracovať len vtedy, ak pôjde o vstupný
port, pretože z PINB je možné iba čítať.
Na obr. 42 a 43 sa nachádzajú schémy pre pridelené 8-bitové registre k portu B podľa
označenia: Obr. 42 zobrazuje schému prideleného údajového registra k portu B – PORTB,
a obr. 43 schému prideleného registra smeru k portu B – DDRB:69
Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0 PORTB
Prístup

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Začiatočná
hodnota

0

0

0

0

0

0

0

0

Obr. 42 PORTB– pridelený údajový register k portu B
Na obr. 42, kde je znázornená schéma údajového registra PORTB, vidíme, že
začiatočná hodnota je u tohto registra nastavená na nulu. Zápis v 16-kovej číselnej sústave je
0x00. V binárnej číselnej sústave má uvedený zápis tvare 0b00000000.
Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

DDB7

DDB6

DDB5

DDB4

DDB3

DDB2

DDB1

DDB0

Prístup

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Č/Z

Začiatočná
hodnota

0

0

0

0

0

0

0

0

DDRB

Obr. 43 DDRB – pridelený register smeru k portu B
Na obr. 44 je znázornená schéma vstupného „pseudoregistra“ PINB.
Bit

Prístup

7

6

5

4

3

2

1

0

PINB7

PINB6

PINB5

PINB4

PINB3

PINB2

PINB1

PINB0

Č

Č

Č

Č

Č

Č

Č

Č

PINB

Obr. 44 PINB – „pseudoregister“ pre vstupné adresy pinov portu B
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4.2.3 Programovanie tlačidiel SW2 a SW3
V súlade so základným členením vytvoreného programu štruktúrovaným jazykom C
začíname programovanie tlačidiel SW2 a SW3 s doplnením zdrojového kódu tohto jazyka
nasledovnou dvojicou direktív #define:
#define is_high(x,y) (x & _BV(y) == _BV(y))
#define is_low(x,y) ((x & _BV(y)) == 0)
Prvá direktíva preprocesora #define kontroluje umiestnenie y bitu v registri ‘x’ ako
horného (is_high). Pri programovaní tlačidiel SW2 a SW3 budeme pracovať iba s druhou
direktívou #define, ktorá kontroluje, či je vstupný pin dolný (is_low), čo znamená, že y = 0.
Podmienkou využitia tejto direktívy je nastavenie pinu na porte B, ktorý je spojený
s tlačidlom, na vstupný. Urobíme to cez 2. bit registra smeru pre port B (DDRB).

Príklad 5
Vytvorte zdrojový súbor TLACIDLA_Tutorial01.c na prepínanie svietenia diód
LED7 a LED8 tlačidlom SW2 na doske plošných spojov Yrobota. Pri vypnutom tlačidle SW2
zabezpečte svietenie diódy LED7 a pri zapnutom svietenie diódy LED8. Ďalej zabezpečte,
aby sa po zapojení Yrobota rozsvietili obe diódy a po jednej sekunde zhasla dióda LED8.
Vysvetlite význam riešenia tejto časti úlohy zdrojovým kódom v jazyku C.

Riešenie:
Začíname vlastnou funkciou init(), ktorú sme si vymedzili na inicializáciu
zvolených pinov portu A. V tomto príklade nám táto funkcia bude slúžiť aj na inicializáciu
2. pinu portu B, ktorý má označenie PB2. Podľa schémy na obr. 41 je to v poradí 3. pin
monolitického mikropočítača ATmega16A.
Inicializáciu 5. a 6. pinu portu A na výstupný už vieme vykonať podľa
predchádzajúcich príkladov. Pri inicializácii 6. pinu portu A použijeme bitový operátor
logického súčtu s priradením „|=“, aby sme nezrušili predchádzajúcu inicializáciu 5. pinu
portu A na výstupný.
Inicializáciu 2. pinu portu B na vstupný vykonáme cez 2. bit prideleného registra
smeru k portu B (DDRB). Zároveň zapojíme rezistor „pull-up“ na 2. pine portu B cez 2. bit
prideleného údajového registra k portu B (PORTB):
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void init(void)
{
DDRA = (1<<PA5);
DDRA |= (1<<PA6);
DDRB = (0<<PB2);
PORTB= (1<<PB2);
}

// PA5 je výstupný.
// PA6 a PA5 je výstupný.
// PB2 je vstupný.
// Zapnutý R „pull-up“.

Komentárom „PA6 a PA5 je výstupný.“ si pripomenieme, že použitím bitového
operátora logického súčtu s priradením „|=“ v inicializácii 6. pinu portu A zachováme
predchádzajúcu inicializáciu 5. pinu portu A (komentár „PA5 je výstupný.“). Takto
dosiahneme, aby oba piny portu A zostali výstupné.
Pri riešení predchádzajúcich príkladov sme sa presvedčili, že inicializácia jednotlivých
pinov na porte A platila až do konca chodu programu. To isté platí aj pri inicializácii
zvoleného pinu na porte B príkazom „DDRB = (0<<PB2);“ - 2. pin portu B bude do konca
chodu programu vstupný.
Pre porozumenie príkazu na inicializáciu 2. bitu prideleného údajového registra
k portu B (PORTB) je potrebné vedieť, že „port B je 8-bitový obojsmerný vstupno-výstupný
port s vnútornými pull-up rezistormi“70. Predchádzajúcim príkazom „DDRB = (0<<PB2);“
sme modifikovali 2. pin portu B na vstup. Splnením tejto podmienky sme zapnutím
vnútorných „pull-up“ rezistorov na 2. pine portu B (príkaz „PORTB= (1<<PB2);“
jednoznačne priradili tomuto vývodu hodnotu napätia (+U), ktorá predstavuje logickú
jednotku. Vďaka tomu je pri stlačení či nestlačení tlačidla SW2 zabezpečené plnenia
požiadavky podmieneného príkazu if i jeho vetvy else v nekonečnom cykle while()
hlavnej funkcie main().
Pristúpime k príkazom v tele hlavnej funkcie main(). Prvým príkazom je zavolanie
vlastnej funkcie init(). Po zavolaní tejto funkcie sa vykoná inicializácia 5. a 6. pinu portu A
na výstupný a 2. pinu portu B na vstupný. Napokon tomuto vstupnému pinu portu B
inicializujeme logickú jednotku, čím zabezpečíme bezchybnú činnosť tlačidla SW2.
Nasleduje nulovanie 5. a 6. pinu portu A. Za príkazmi tohto nulovania zadáme čakaciu dobu
jednej sekundy, aby sme mohli uvidieť, čo sa odohrá v nekonečnom cykle while(). Dané
príkazy budú v hlavnej funkcii main() vyzerať takto:
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int main(void)
{
init();
cbi (PORTA, PA5);
cbi (PORTA, PA6);
_delay_ms(1000);
while(1)
{
...
}
}
Nekonečný cyklus while() začneme vyhodnocovaním testovacieho výrazu v podmienenom príkaze if, ktorý sa nachádza v okrúhlych zátvorkách. Testovací výraz sleduje
(kontroluje), či je stlačené tlačidlo SW2. Podmienený príkaz if „slúži k vyhodnoteniu
porovnávacieho (testovacieho) výrazu, ktorý je uzatvorený v okrúhlych zátvorkách pre
boolove (logické) rozhodnutie“71. Ak je výsledok porovnania (testu) TRUE (PRAVDA)
vykoná sa príkaz alebo blok príkazov, ktorý sa na tomto mieste nachádza v zložených
zátvorkách. V prípade riešenia tohto príkladu bude podmienený príkaz if vyhodnocovať, či
sa výraz „is_low(PINB,PB2)“ rovná logickej hodnote jedna „(is_low(PINB,PB2)) = 1“.
V prípade nesplnenia danej podmienky (tlačidlo SW2 nie je stlačené) sa po jednej sekunde
zrealizuje vetva else tohto podmieneného príkazu, čo sa prejaví zhasnutím diódy LED8.
Riešenie tejto časti príkladu zdrojovým kódom v jazyku C vyzerá takto:
int main(void)
{
while(1)
{
if(is_low(PINB, PB2))
{
cbi(PORTA, PA6);
sbi(PORTA, PA5);
}
else
{
cbi(PORTA, PA5);
sbi(PORTA, PA6);
}
}
}
71

MANN BURKHARD: C pro mikrokontroléry. Praha. Vydalo nakladatelství BEN – technická literatura
2003, strana 70.
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Analýza riešenia vo vetve nekonečného cyklu while()72
Pri pohľade na napísaný zdrojový kód jazyka C v nekonečnom cykle while() je
zrejmé, že vo vlastnej funkcii init() sme zapnutím vnútorného „pull-up“ rezistora pre
2. vstupný pin portu B zabezpečili bezchybnú činnosť oboch vetiev podmieneného príkazu
if. Ak by sme totiž ponechali pôvodne nastavenú (dolnú) hodnotu 2. bitu prideleného
údajového registra pre k portu B (PORTB), vo vetve else podmieneného príkazu if by pri
nestlačenom tlačidle SW2 nenastala podmienka: „2. bit dátového registra PORTB má
hodnotu logickej jednotky“. Zásluhou toho prestáva podmienený príkaz if fungovať, čo
znamená, že jeho použitie stráca opodstatnenie. Daný prípad nesprávnej inicializácie je
vážnou školáckou chybou.
V pôvodnej vetve príkazu if sa kontroluje, či má vstupný pin PB2 dolnú hodnotu
(is_low). Vieme, že pri ponechaní začiatočných hodnôt pridelenému údajovému registru
k portu B (PORTB) nie je možné dosiahnuť funkčnosť vetvy else podmieneného príkazu
if. Lebo horná hodnota sa na 2. bite údajového registra PORTB (to je prípad, v ktorom by bit
PORTB2 obsahoval logickú jednotku) nemôže vyskytnúť. Preto nastáva logická chyba.
Riešili sme iba úlohu s tlačidlom SW2, nakoľko práca s tlačidlom SW3 je rovnaká ako
s tlačidlom SW2. Z tohto dôvodu nepovažujeme za potrebné riešiť úlohu aj s tlačidlom SW3.
Stačí venovať dostatok času práci s tlačidlom SW2, keďže pochopenie úloh s prácou tlačidla
SW2 je postačujúce k tomu, aby sme si mohli samostatne vytvoriť funkčný program na
obdobnú prácu s tlačidlom SW3.
Vytvorili sme dostatočný počet riešených príkladov na to, aby sme mohli pristúpiť
k meraniu zmien hodnôt napätia na aktívnych pinoch portov A a B počas chodu programu.
Táto praktická činnosť nám umožní zistiť napäťové úrovne u jednotlivých pinov vstupného
portu B a výstupného portu A. Praktický význam týchto úloh tkvie v upevňovaní vedomostí
z jednotlivých príkazov jazyka C. Je predmetom poslednej kapitoly tohto materiálneho
didaktického prostriedku.

¤
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Daná analýza bola vypracovaná na základe požiadavky recenzenta prof. Ing. J. MIČEKA, PhD., po vykonanej
osobnej konzultácií v pondelok 27. júla 2015. Jej cieľom je na praktickom príklade ukázať žiakom dôležitosť
porozumenia základným obvodovým štruktúram mikropočítača pre vývoj jeho funkčných aplikácií v zdrojovom
kóde programovacieho jazyka (poznámka vydavateľa).
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5

Meranie hodnôt napätia na pinoch portov A a B
Na nastavenie režimu jednotlivých vývodov portov A a B (pozri obr. 41) sme využili

ku ním predelené dva registre smeru. K portu A je to DDRA a k portu B je to DDRB:
V porte A sme inicializáciou nastavili jeho 5., 6. a 7. pin na výstupný.
V porte B sme inicializáciou nastavili jeho 2. pin na vstupný.
Pri prvom meraní využijeme strojový kód príkladu 5, ktorý je uložený v programovej
flash pamäti MCU. Budeme merať hodnoty napätia na 2. vstupnom pine portu B pri
nestlačenom a stlačenom tlačidle SW2.
5.1

Meranie zmien napätia na 2. vstupnom pine portu B
Z popisu riešeného príkladu 5 vieme, že pri nestlačenom tlačidle SW2 bude na

2. vstupnom pine portu B úroveň napätia, ktorá zodpovedá logická jednotke. Pri stlačenom
tlačidle SW2 bude na tomto vstupnom pine portu B úroveň napätia, ktorá zodpovedá logickej
nule. Úlohou merania je zistiť hodnotu napätia na 2. vstupnom pine portu B pri nestlačenom
tlačidle SW2. V nekonečnom cykle while() sa vykonáva vetva else podmieneného príkazu
if). To isté meranie na tom istom pine portu B urobíme pri stlačenom tlačidle SW2.

Postup merania:
Pripojíme zápornú svorku meracieho prístroja na uzemnenie MCU, ktoré predstavuje
jeho 11. pin. Prívod kladnej svorky bude slúžiť na meranie napätia na 3. pine MCU, ktorý je
2. bitom portu B. Daný pin (vývod) má označenie PB2 a je zvýraznený na obr. 41.
Hodnoty napätia jednotlivých meraní zapíšeme do tabuľky 9:
Tabuľka 9
Poradie
merania

Hodnota napätia na PB2
pri nestlačenom SW2

1.
2.

4,92 V

4.

pri stlačenom SW2
nemerané

nemerané

3.

Stav diód

0,00 mV
4,93 V

nemerané

nemerané

0,00 mV
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Slovný záznam o meraní:
Zaznamenané hodnoty napätia na 3. pine MCU (2PB) pri nestlačenom tlačidle SW2 so
stavom diód LED7 a LED8 určujú činnosti vetvy else podmieneného príkazu if zdrojového
kódu jazyka C v nekonečnom cykle while(). Meraním sme zistili, že logická jednotka na 2.
pine portu B zodpovedá napätiu v rozmedzí od 4,92 V do 4,93 V.
Pri stlačenom tlačidle SW2 sme na 3. pine MCU namerali hodnoty, ktoré zodpovedajú
napätiu 0,00 V. Meraním sme zistili, že logická nula na 2. pine portu B zodpovedá napätiu
0,00 V.
5.2

Meranie zmien napätia na 5. a 6. výstupnom pine portu A
K zjednodušenému meraniu týchto výstupných pinov portu A si vytvoríme program

v jazyku C podľa riešeného príkladu 6:

Príklad 6:
Pre Yrobot vytvorte zdrojový súbor TLACIDLA_Tutorial02.c na zapínanie diód
LED7 a LED8 pomocou tlačidiel SW2 a SW3. Zabezpečte, aby pri zapnutí Yrobota boli obe
diódy vypnuté. Ďalej zabezpečte, aby sa pri stlačení tlačidla SW2 zapla dióda LED7 a súčasne
sa vypla dióda LED8. Realizujte opačnú funkciu tlačidla SW3. Napokon skontrolujte správnu
činnosť riešeného príkladu.

Riešenie:
Postup riešenia je obdobný ako v príklade 6 s tým rozdielom, že rovnakú inicializáciu
vykonáme aj s 3. pinom portu B, pričom v nekonečnom cykle while() vynecháme vetvu
else podmieneného príkazu if.
V riešení neuvádzame direktívy zdrojového kódu jazyka C z dôvodu, že sú také isté
ako v predchádzajúcom príklade 5.
//Inicializácia 5. a 6. pinu portu A a 2. a 3. pinu portu B
void init(void){
DDRA = (1<<PA5 | 1<<PA6);
DDRB = (0<<PB2 | 0<<PB3);
PORTB = (1<<PB2 | 1<<PB3);
}
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//Hlavná funkcia main() s nekonečným cyklom
int main(void)
{
init();
sbi (PORTA,PA5);
sbi (PORTA,PA6);
while(1)
{
if(is_low(PINB,PB2))
{
sbi(PORTA,PA6);
cbi(PORTA,PA5);
}
if(is_low(PINB,PB3))
{
sbi(PORTA,PA5);
cbi(PORTA,PA6);
}
}
}
Po napálení programu do flash pamäte MCU Yrobota budú diódy LED7 a LED8
vypnuté. Po stlačení tlačidla SW3 sa rozsvieti dióda LED8. Po stlačení tlačidla RESET dióda
LED8 zhasne. Ak stlačíme tlačidlo SW2, rozsvieti sa dióda LED7 a dióda LED8 zhasne.

Postup merania:
Pripojíme zápornú svorku meracieho prístroja na uzemnenie MCU. Je jeho 31. pinom.
Prívod kladnej svorky bude slúžiť na meranie napätia na 34. a 35. pine MCU.
Výsledky nameraných hodnôt napätí zapíšeme do nasledujúcej tabuľky 8:
Tabuľka 10:
Počet
meraní

Hodnoty napätia na PA5 a PA6

Hodnoty napätia na PA5 a PA6

LED7 svieti

LED8 svieti

LED7 nesvieti

LED8 nesvieti

1

94,60 mV

94,40 mV

4,800 V

4,790 V

2

94,40 mV

94,20 mV

4,790 V

4,780 V

3

94,40 mV

94,10 mV

4,780 V

4, 790 V

4

95,40 mV

95,20 mV

4,820 V

4,820 V

Priemer

94,70 mV

94,48 mV

4,798 V

4,795 V
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Slovný záznam o meraní:
Hodnoty napätia na 5. pine portu A počas svietenia diódy LED7 vykazovali rozpätie
od 94,4 mV po 95,4 mV. Na 6. pine portu A bolo počas svietenia diódy LED8 rozpätie od
94,10 mV po 95,2 mV. Všetky uvedené hodnoty napätia zodpovedajú logickej nule.
Pri zhasnutej svetelnej dióde LED7 hodnoty napätia na 5. pine portu A vykazovali
rozpätie od 4,78 V po 4,82 V. Na 6. pine portu A bolo počas zhasnutia svetelnej diódy LED8
rozpätie od 4,78 V po 4,82 V. Tieto hodnoty napätia zodpovedajú logickej jednotke.
Didaktická poznámka:73
Pri prvom meraní bolo potrebné žiakom vysvetliť, že svetelná dióda LED je zapojená
do obvodu zdroja – od potenciálu +5 V cez rezistor k vývodu MCU. Ak je výstup MCU na
danom vývode v stave logickej 1, tak napätie na tomto vývode MCU sa blíži k napájaciemu
napätiu 5 V. (Výstup na danom vývode MCU je spojený s napätím zo zdroja, ktoré má 5 V.)
V oboch smeroch vchádza do diódy LED približne rovnaké napätie, na základe čoho je
v obvode LED skoro nulové napätie. Preto sa svetelná dióda LED nemôže rozsvietiť. Na
danom vývode MCU sme v tomto prípade namerali hodnoty napätia v rozpätí 4,78 V –
4,82 V.
Ak je výstup na príslušnom vývode MCU v logickej 0, tak sa napätie na tomto vývode
MCU blíži k nulovému potenciálu. Vtedy je tento výstup MCU spojený s nulovým napätím,
čím v obvode LED vznikol rozdiel potenciálov skoro 5 V. Preto obvodom s diódou LED
preteká prúd, čo spôsobí rozsvietenie tejto LED diódy. Z tohto dôvodu sme na vývode MCU,
ktorý je spojený so svetelnou diódou LED, namerali v čase svietenie tejto diódy tak nízke
hodnoty napätia, cca 0,095 V.

¤

73

Podľa poznámok autorovho rukopisu spracoval Ing. Róbert LETKO (poznámka vydavateľa).
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- zdrojový kód 40, 54, 56, 57, 60,

45, 51, 56, 59, 62, 69, 71

62, 65, 66, 68, 71, 74, 76

- CPU 17, 27, 40, 51

Jazyk C++ 40, 53
Jazyk strojový 6, 53

- funkčné celky 12, 27, 40, 51

Jazyk symbolických inštrukcií – pozri JSI

- jadro – pozri Mikropočítač – CPU
- pin 16, 18, 32 – 38, 50, 56, 59, 60,

JSI 15, 21, 22, 36,39, 40, 53, 54, 69

63 – 65, 67 – 69, 72, 74 – 78

- zdrojový kód 23, 25, 26, 29 – 32,

- port A 16, 18, 19, 32 – 38, 56, 57,

36, 38 – 41, 43, 44, 51, 54, 56

59, 60, 63 – 65, 67 – 69, 72, 74, 75,

- komentár zdrojového kódu 40, 43,

76, 78

61

- port B 16, 18, 19, 32, 68 – 72,

- príkazový riadok zdrojového kódu

74 – 76

43

- port C 18, 32

K

- port D 18, 32

Kondenzátor 10

- programovanie 15, 16, 22, 32,

Konštanta RAMENED 24 – 26, 30, 31

39 – 41, 51, 53, 55

L

- schéma 18, 27

Label – pozri Návestie

- vývod – pozri Mikropočítač – pin

LED – svetelná dióda 17, 23, 32, 33,

- vývoj 15

36 – 38, 43, 45, 50, 56, 59, 60, 63,

- využívanie 17

64, 66 – 68, 71, 73, 75 – 78

Mikroprocesor – pozri Mikropočítač

LIFO štruktúra – pozri Zásobník - činnosť

Mikroradič – pozri Mikroprocesor
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N

- údajový register PORTA 33 – 35,

Návestie 39

37, 38

Nekonečný cyklus 39, 40

- údajový register PORTB 69 – 72,
74

O

- ukazovateľ zásobníka SP 25, 26,

Obvodové štruktúry 15

29 – 31, 36, 53

Opakovaný štart – reset 23, 26

- univerzálny pracovný register 11,

Operačný systém

21, 22, 25 – 28, 30, 31, 38, 51

- Windows 22, 45, 46

- vstupno-výstupný priestor

- Windows, príkaz 46

26 – 28, 31, 37

Operátor 58

Pamäťový model

- bitový OR 64, 65

- FLAT 21

- bitový OR s priradením 56, 61, 71

- FLAT – kódový segment 21

72

Pamäťový podsystém – pozri Číslicový

- bitový AND s priradením 56, 61

počítač – pamäťový podsystém, resp.

- bitový Exclusive OR s priradením

Mikropočítač – funkčné celky

56, 61

Počítač – osobný 17, 19, 20, 45, 47

- priraďovací 57

- ovládač USB (kontrola a inštalácia)

P

45, 46

Pamäť MCU 29, 30

- programovanie 22

- dátová 20

Polovodičový prvok 9, 13

- kódový segment MCU 24, 30

Praktická činnosť 29, 30

- polovodičová 10

Premenná 22, 30

- programová flash 20, 21, 23, 24,

Prenosová rýchlosť 20

26, 30, 41, 45, 47, 48, 50, 62, 77

Preprocesor 22, 39, 54

- register inštrukcií 21, 30, 40

Príkaz 23, 25, 30, 36, 38 – 40, 44, 50, 51,

- register SFIOR 31, 32

53

- register smeru DDRA 33 – 38, 56,

- cbi 55, 56, 59, 68

57, 61, 65, 75

- else 72 – 76

- register smeru DDRB 69 – 72, 75

- if 72 – 75, 77

- registre 51

- preprocesora – pozri Direktíva

- SRAM pamäť 21, 26 – 31

- 85 -

ODBORNÝ REGISTER
- sbi 55, 56

Tranzistor 9, 10, 13

- tbi 5, 56, 59

- využitie 9, 10

- vývojového prostredia Atmel

Tranzistorové rádio 9

Studio – pozri Vývojové prostredie

Tranzistorový televízor 9

Atmel Studio – príkaz

U

- while() 59, 60, 66, 68, 72 - 76

Ukazovateľ zásobníka – pozri Pamäť –

Procesor

ukazovateľ zásobníka SP

- von Neumannová architektúra 17

V

- Harvardská architektúra 17, 21

Vektor prerušenia 23

„Pseudoregister“ 69

Vektor reset 23

- PINA 33

Vstavané systémy 11, 12

- PINB 70, 73

Vstupno-výstupné obvody

Produkt AVRDUDESS 49

Vstupno-výstupný podsystém – pozri

R

Číslicový počítač – vstupno-výstupný

Register pre všeobecné použitie – pozri

podsystém, resp. Mikropočítač –

Pamäť – univerzálny pracovný

funkčné celky

register

Vývojové prostredie Atmel Studio 20, 21,

Register ukazovateľa zásobníka – pozri

40, 41, 44, 47, 48, 54, 56, 62, 65

Ukazovateľ zásobníka SP

- pomocná knižnica avr/io.h 55

Reset – pozri Opakovaný štart - reset

- pomocná knižnica util/delay.h 55,

Rezistor 10

59

- pull-up 31, 32, 35, 71, 72, 74

- príkaz 44, 47

Riadiaca jednotka 11

Y

S

Yrobot 5, 16 – 18, 36, 38, 41, 43, 45 – 47,

Softvér 15

51, 56, 63, 68, 77

Sony 9

- audiokomunikačný systém 6

Strojový kód programu 20, 30, 40, 45, 56,

- programátor 20, 45, 46

62

- SW tlačidlo 63, 68, 69, 71 – 77

Súbor .hex – pozri Aplikácia – softvérová

- schéma 19

T

- USB konektor 20, 45

Taktovacia frekvencia CPU 55

- využitie 15
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Z

Zdrojový kód v JSI – pozri JSI – zdrojový

Zásobník 25 – 29, 31
-

kód

činnosť 29

Zdrojový súbor 20, 40, 41, 44, 53, 61, 62

Zdrojový kód v jazyku C – pozri jazyk C –

☼

zdrojový kód
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