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Вступ [1] 

 

Корпорація Atmel (США) добре відома на міжнародному ринку 

електронних компонентів і є одним із визнаних світових лідерів у розробці та 

виробництві складних виробів сучасної мікроелектроніки – пристроїв 

енергонезалежної пам’яті високої швидкодії та мінімального питомого 

енергоспоживання, мікроконтролерів загального призначення та мікросхем 

програмованої логіки [1]. 

 Мікроконтролери AVR – один із найцікавіших напрямів, розвитку якого 

приділяє велику увагу корпорація Atmel. Ці мікросхеми є потужним 

інструментом для створення високопродуктивних та економічних контролерів 

багатоцільового призначення, у тому числі і вбудованих. На даний момент 

співвідношення “ціна – продуктивність – енергоспоживання” для AVR є одним 

з найкращих на світовому ринку 8-ми розрядних мікроконтролерів. Можна 

вважати, що AVR є індустріальним стандартом серед 8-розрядних 

мікроконтролерів загального призначення. На даний час у виробництві Atmel 

наявні два сімейства AVR – “Tiny” та “Mega”, які мають різні області 

застосування. 

 Зокрема, “Tiny” AVR – це інтелектуальні автомобільні датчики різного 

призначення, іграшки, ігрові приставки, зарядні пристрої, детектори диму та 

полум’я, побутова техніка, різні інфрачервоні пульти дистанційного керування. 

У свою чергу, “Mega” AVR – це аналогові (NMT, ETACS, AMPS) та цифрові 

(GSM, CDMA) мобільні телефони, принтери та контролери для них, контролери 

апаратів факсимільного зв’язку та ксероксів, контролери сучасних дискових 

накопичувачів тощо. 

 Лінія вбудованих багатоцільових мікроконтролерів загального 

призначення AVR корпорації Atmel постійно зазнає удосконалення: 

з’являються нові модифікації цього сімейства, оновлюються версії вже 

існуючих мікросхем. Подальшого розвитку зазнає і програмне забезпечення для 

їх підтримки. 

 Метою даного методичного посібника є ознайомлення з практичною 

реалізацією гарвардської архітектури ЕОМ на прикладі 8-розрядного 

мікроконтролера з ядром AVR (ATmega8), а також із основними зовнішніми 

модулями сучасних мікроконтролерів. 
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Основні характеристики [2] 

 
Мікросхема ATMega8 є восьмирозрядним мікроконтролером із 

внутрішньою програмованою Flash-пам’яттю розміром 8 Кбайт. 

Загальні відомості: 

1) прогресивна AVR-RISC архітектура: 

– 130 високопродуктивних команд (більшість команд виконується за 

один такт); 

– 32 восьмирозрядних робочих регістрів загального призначення 

(повністю статична робота); 

– продуктивність 16 MIPS (при тактовій частоті 16 МГц); 

– вбудований двоцикловий перемножувач; 

2) енергонезалежна пам’ять програм і даних: 

– 8 Кбайт внутрішньо-системної програмованої Flash-пам’яті (In-

System Self-Programmable Flash), яка має 1000 циклів 

стирання / запису; 

– додатковий сектор завантажувальних кодів з незалежними бітами 

блокування (забезпечений режим одночасного читання / запису Read-

While-Write); 

– 512 байт EEPROM, що забезпечує 100000 циклів стирання / запису; 

– 1 Кбайт вбудованої SRAM; 

– програмоване блокування для захисту програмних засобів 

користувача; 

3) вбудована периферія: 

– два восьмирозрядних таймерів-лічильників з окремим попереднім 

дільником, один – з режимом порівняння; 

– один шістнадцятирозрядний таймер-лічильник з окремим 

попереднім дільником і режимами захоплення та порівняння; 

– лічильник реального часу з окремим генератором; 

– три канали PWM; 

– восьмиканальний аналогово-цифровий перетворювач (в корпусах 

TQFP та MLF) (6 каналів із 10-розрядною точністю; 2 канали з 8-

розрядною точністю); 

– шестиканальний аналогово-цифровий перетворювач (в корпусі PDIP, 

чотири канали із 10-розрядною точністю; два канали із 8-розрядною 

точністю); 

– байт-орієнтований двопровідний послідовний інтерфейс; 

– програмований послідовний USART; 

– послідовний інтерфейс SPI (ведучий / ведений); 

– програмований сторожовий таймер з окремим вбудованим 

генератором; 

– вбудований аналоговий компаратор; 
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4) спеціальні мікроконтролерні функції: 

– скидання при ввімкненні 

живлення та програмований 

детектор короткочасного зниження 

напруги живлення; 

– вбудований калібрований RC 

генератор; 

– внутрішні і зовнішні джерела 

переривань; 

– п’ять режимів пониженого 

енергоспоживання: Idle, Power-save, 

Power-down, Standby і зниження 

шумів ADC; 

5) виводи вводу / виводу: 

– 23 програмовані лінії 

вводу / виводу; 

– PDIP корпус (28 виводів), TQFP 

корпус (32 виводів), MLF корпус (32 

виводів), рис. 1; 

6) робочі напруги: 

– 2.7 – 5.5 В (ATmega8L); 

– 4.5 – 5.5 В (ATmega8); 

7) робочі частоти: 

– 0 – 8 МГц (ATmega8L); 

– 0 – 16 МГц (ATmega8). 

 

  

Рисунок 1. Мікроконтролер 

ATMega8. 



6 
 

Особливості мікросхеми ATMega8 [3] 

 
У режимі Idle відбувається призупинення центрального процесора, а 

решта систем продовжують працювати. Вихід із цього режиму можливий як по 

зовнішньому перериванню, так і по внутрішньому. 

 У режимі Power Down зберігається вміст регістрів, але призупиняється 

робота внутрішнього генератора і вимикаються решта функцій мікросхеми. 

Вихід із режиму можливий по зовнішньому перериванню або після системного 

скидання. Таке рішення дозволяє суміщати швидкий старт із незначним 

енергоспоживанням. 

 Мікросхема виготовлена на основі унікальної високоточної технології 

фірми Atmel. Внутрішня Flash-пам’ять програм може бути перепрограмована за 

допомогою ISP-інтерфейсу без вилучення мікроконтролера із цангового 

затискача на панелі друкованої плати. З’єднання 8-розрядного RISC-процесора 

із внутрішньо-програмованою Flash пам’яттю на одному кристалі роблять 

мікросхему ATMega8 потужним засобом, що забезпечує досить гнучке та 

недороге рішення багатьох прикладних задач керування. 

 Для мікросхеми ATMega8, як і для решти мікросхем серії AVR, існує 

повний набір документації та інструментальних програм: 

– компілятори з мови С; 

– макроасемблери; 

– програмні відлагоджувачі / імітатори; 

– відлагоджувальні комплекти. 

 

Коротка характеристика архітектури [3] 

 
Мікроконтролер ATMega8 (рис. 2) використовує Гарвардську 

архітектуру. Така архітектура (рис. 3) передбачає окрему пам’ять і окрему 

шину адрес як для програм, так і для даних. У такому випадку стає можливим 

паралельне виконання декількох операцій, що максимально прискорює роботу 

центрального процесора. 

Більшість команд з пам’яті програм виконується за один такт генератора з 

використанням багаторівневої конвеєрної обробки. У той момент, коли чергова 

команда виконується, наступна команда зчитується із програмної пам’яті. Така 

концепція дозволяє виконати по одній команді за один такт системного 

генератора. Програмним сегментом пам’яті фізично є вбудована 

перепрограмована Flash-пам’ять. 

Файл регістрів швидкого доступу має 32 восьмирозрядних регістра 

загального призначення, доступ до яких здійснюється за один такт системного 

генератора. Це дозволяє арифметико-логічному пристрою (АЛП) здійснювати  

більшість своїх операцій за один такт. 
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Типова операція АЛП виконується таким чином: із регістрового файлу 

зчитаються два операнди, виконується операція. Результат зберігається знову ж 

таки у файл регістрів. Усі ці три дії виконуються за один такт генератора. 

 

Рисунок 2 Блок-схема архітектури AVR [3], 

Шість із 32-х регістрів можуть використовуватися як три 16-розрядних 

регістра-вказівника непрямої адресації. Ці здвоєні регістри можуть 

використовуватися для адресації даних в адресному просторі ОЗП. Така 

організація дозволяє програмно обчислювати адресу. 

Один із цих регістрів-вказівників може також використовуватися як 

вказівник адреси даних, розміщених в пам’яті програм (Flash-пам’яті). Ці 

додаткові складені 16-розрядні регістри називаються X, Y, Z. 

АЛП підтримує арифметичні та логічні операції між двома регістрами або 

між константою та регістром. У АЛП також можуть виконуватися операції з 

окремими регістрами. Після кожної арифметичної операції оновлюється регістр 

стану для того, щоб відобразити інформацію про її результат. 
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Усі операції АЛП розділені на три головні категорії: 

– арифметичні; 

– логічні; 

– операції з розрядами. 

Особливістю архітектури є те, що при виконанні арифметичних операцій 

всі операнди можуть розглядатися як беззнакові числа, так і числа із знаком. 

Регістр стану містить інформацію про результат виконання останньої 

арифметичної або логічної команди. Ця інформація може бути виконана для 

того, щоб змінити процес виконання програми в командах умовного переходу 

та інших умовних операторах. 

Зауваження. Зміна регістру стану відбувається не тільки при виконанні 

команд порівняння, але також в результаті дії будь-яких інших команд, що 

пов’язані з АЛП. 

Під час виклику процедури обробки переривань регістр стану 

автоматично не зберігається. Програміст повинен обов’язково передбачити в 

процедурі обробки переривань команди, які зберігатимуть вміст цього регістру 

на початку і відновлювати його в кінці. Зазначимо, що регістр стану не може 

бути безпосередньо збереженим у стековій пам’яті: 1) спочатку зберегти в 

стеку один із регістрів загального призначення; 2) потім помістити у пустий 

регістр вміст регістру стану; 3) і вже із проміжного регістру перемістити 

інформацію в стек. 

Регістр стану мікроконтролера має такий формат: 

1) біт 7 – І: загальний дозвіл переривань; 

2) біт 6 – Т: біт користувача для тимчасового зберігання інформації; 

3) біт 5 – Н: флаг додаткового переносу (у випадку переповнення 

молодшої половини байту) 

4) біт 4 – S: флаг знаку, S=NV 

5) біт 3 – V: флаг переповнення доповняльного коду; 

6) біт 2 – N: флаг від'ємного значення; 

7) біт 1– Z: флаг нуля; 

8) біт 0 – С: флаг перенесення. 

Файл регістрів загального призначення оптимізований для набору AVR 

RISK інструкцій. Для того, щоб досягнути потрібної продуктивності та 

гнучкості, файл регістрів підтримує такі схеми вводу / виводу: 

– вивід одного восьмирозрядного операнда і ввід одного 

восьмирозрядного результату обчислення; 

– вивід двох восьмирозрядних операндів і ввід одного 

восьмирозрядного результату обчислення; 

– вивід двох восьмирозрядних операндів і ввід одного 

шістнадцятирозрядного результату обчислення; 

– вивід двох шістнадцятирозрядних операндів і ввід одного 

шістнадцятирозрядного результату обчислення. 
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Більшість інструкцій, які керують файлом регістрів, мають прямий доступ 

до всіх регістрів і більшість з них виконуються за один такт. 

 Кожному регістру також ставиться у відповідність адреса в просторі 

пам’яті даних, де вони займають 32 комірки (регістр R0 – адреса 0х00; регістр 

R31 – адреса 0x1F). Фізично регістри не входять у SRAM, така організація 

пам’яті забезпечує більшу гнучкість при доступі до регістрів. Вказівник 

непрямого доступу до пам’яті (один з регістрів X, Y або Z), може бути 

встановлений на будь-який регістр із файлу. 

 Регістри R26 – R31, крім свого основного призначення, мають додаткову 

функцію. Ці регістри можуть слугувати шістнадцятибітними вказівниками 

адреси для операцій, які використовують непряму адресацію (наприклад, 

регістр X – R26 (молодший байт) та R27 (старший байт) тощо). У різних 

командах, які використовують непряму адресацію, ці регістри можуть 

використовуватися як джерела постійної адреси або як адресні регістри з 

автоматичним приростом / зменшенням адреси. 

 Пам’ять даних SRAM. Перші 32 комірки суміщені з файлом регістрів 

загального призначення. Наступні 64 комірки – стандартна область, де 

розміщуються всі регістри вводу / виводу. І лише решта комірок є внутрішньою 

пам’яттю даних. 

 Існує п’ять різних способів адресації для пам’яті даних: 

– пряма; 

– непряма зі зміщенням; 

– непряма; 

– непряма з предекрементом; 

– непряма з постдекрементом. 

 Регістри R26–R31 (X, Y, Z) слугують вказівниками адреси при всіх 

операціях з непрямою адресацією. 

 При прямій адресації вказується повна адреса байту даних. 

 При непрямій адресації зі зміщенням можна охопити до 63-х комірок, 

починаючи з поточної базової адреси, на яку вказує вміст регістра Х, Y або Z. 

 При використанні непрямої адресації з автоматичним предекрементом і 

автоматичним постдекрементом після кожної операції читання (запису) пам’яті 

змінюється адреса, яка записана в регістр Х, Y або Z. 

Для усіх п’яти способів адресації доступні всі 32 регістри загального 

призначення, 64 регістри вводу / виводу та 512 байтів пам’яті даних SRAM 

мікросхеми ATMega 8. 

Пам’ять даних EEPROM організована як окремий адресний простір для 

зберігання даних, де кожен байт може бути окремо прочитаний або записаний. 

Обмін даними між EEPROM та центральним процесором відбувається за 

допомогою: 

– регістра адреси EEPROM; 

– регістра даних EEPROM; 
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– регістра керування EEPROM. 

 Системна перепрограмована Flash-пам’ять програм. Оскільки 

команди, що використовуються в AVR, мають розмір 16 або 32 біта, пам’ять 

програм реалізована як 1Кх16. Мікросхема підтримує режим низьковольтного 

програмування пам’яті програм, яке виконується за допомогою послідовного 

SPI-інтерфейсу. У пам’яті програм можна розміщувати також будь-які дані, які 

в процесі роботи програми залишаються незмінними. 

 Вказівник стеку. Стек, головним чином, використовується для: 

– тимчасового зберігання даних; 

– зберігання локальних змінних; 

– зберігання адреси виходу із підпрограми або процедури обробки 

переривань. 

 Регістр вказівника стека завжди вказує на його вершину. В стеку також 

зберігаються: 

– адреса виходу із підпрограми; 

– адреса виходу із процедури обробки переривання. 

 Тому в будь-якій програмі необхідно визначити адресу початку стека 

перед тим, як буде викликана будь-яка підпрограма, і перед тим, як будуть 

дозволені переривання. Первісно вказівник стека повинен бути встановлений на 

адресу не нижче 0х60. 

 Зауваження. Стек реалізовано таким чином, що його вершина 

переміщується донизу, тобто до комірок пам’яті з меншою адресою. 

 Вказівник стека зменшується на одиницю, коли дані записуються в стек 

за допомогою команди PUSH, і зменшується на два, коли в стек записується 

адреса повернення із підпрограми (команда RET) або завершення процедури 

обробки переривання (команда RETI). 

 Вказівник стека виконаний у вигляді двох восьмирозрядних регістрів 

вводу / виводу. Кількість фактично використовуваних розрядів стека для 

мікроконтролера ATMega 8 є меншим. 

Послідовність виконання програми може бути змінена командами 

умовного та безумовного переходів, а також командою виклику підпрограми, в 

якій використовується безпосередня адресація. 

Більшість інструкцій ATmega 8 вміщується в одне 16-розрядне слово, 

тому кожна адреса пам’яті програм містить 16-бітну інструкцію або половину 

32-розрядної інструкції. 

При виконанні процедури обробки переривання або підпрограми поточне 

значення лічильника команд (РС) зберігається у стеку. 

Стек фактично розміщений в одному адресному просторі з пам’яттю 

даних SRAM (ОЗП) і, відповідно, розмір стека обмежений лише розміром 

SRAM і тим, яку частину SRAM використовує решта програми. 

Програма користувача обов’язково повинна ініціалізувати вказівник стека 

(SP) одразу після скидання (перед тим, як буде виконана підпрограма або буде 
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викликано переривання). Вказівник стека (SP) має свою конкретну адресу в 

просторі регістрів вводу / виводу. До даних в ОЗП (SRAM) можна отримати 

доступ, використовуючи п’ять різних способів адресації, підтримуваних 

архітектурою AVR. 
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Рисунок 3. Блок схема мікроконтролера ATMega8 [2] 
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Усі блоки пам’яті в адресному просторі архітектури AVR розміщені 

послідовно один за одним. Гнучкий модуль переривань має низку регістрів 

керування в адресному просторі регістрів вводу / виводу і додатковий флаг 

глобального дозволу переривань в регістрі стану. 

Кожний вид переривань має свій окремий вектор в таблиці векторів 

переривань. Переривання мають пріоритет відповідно до їх положення в 

таблиці векторів переривань – менша адреса переривання відповідає вищому 

пріоритету. 

Простір регістрів вводу / виводу містить 64 адреси для регістрів 

керування режимами периферійних пристроїв, регістрів керування режимами 

роботи процесора та іншими функціями вводу / виводу. До будь-якого регістра 

вводу / виводу можна отримати доступ безпосередньо як за його номером, так і 

за адресою комірки пам’яті даних. У адресному просторі пам’яті даних регістри 

вводу / виводу розміщуються одразу після файлу регістрів загального 

призначення. 

 

Тактовий генератор [3] 

 

Тактовий генератор синхронізації центрального процесора – clkcpu. 

Цей сигнал використовується для синхронізації модулів, які 

складають ядро AVR. До таких модулів відносяться: 
– файл регістрів загального призначення; 

– регістр стану; 

– вміст вказівника стека. 

При підключенні сигналу clkcpu центральне ядро позбувається можливості 

виконувати загальні дії та обчислення. 

 Тактовий сигнал системи вводу / виводу – clkI/O. Тактовий сигнал 

системи вводу / виводу використовується більшістю модулів вводу / виводу, 

такими як усі таймери- лічильники, а також USART. Тактовий сигнал системи 

вводу / виводу також використовується під час виклику зовнішніх переривань. 

Деякі види зовнішніх переривань працюють по принципу асинхронної логіки, 

що дозволяє опрацьовувати такі переривання навіть тоді, коли тактовий сигнал 

вимкнений. Це ж стосується й модуля USI. У тому випадку, якщо відсутній 

сигнал clkI/O, старт модуля виконується в асинхронному режимі, що дозволяє 

виконувати запуск навіть в режимі сну. 

 Тактовий сигнал Flash-пам’яті – clkFLASH. Цей сигнал синхронізує 

роботу Flash-інтерфейсу. Тактовий сигнал Flash-інтерфейсу зазвичай 

вмикається одночасно із тактовим сигналом центрального процесора. 

 Джерела тактового сигналу. Мікросхема має декілька варіантів 

отримання тактового сигналу. Ці варіанти вибираються за допомогою Fuse-
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перемикачів (бітів конфігурації), стан яких може бути змінено за допомогою 

програматора. 

Виводи XTAL1 та XTAL2 мікроконтролера є, відповідно, входом та 

виходом внутрішнього інвертуючого підсилювача, які можуть бути використані 

для створення тактового генератора. При цьому допускається використання як 

кварцового, так і п’єзокерамічного резонатора. 

 

Порти вводу / виводу 

 
 Усі порти вводу / виводу мікроконтролера ATMega8 у режимі цифрового 

вводу / виводу є повноцінні двонаправлені порти, у яких кожний із виводів 

може працювати як в режимі вводу, так і в режимі виводу. Це означає, що 

кожний окремий розряд порту може бути налаштований або як вхід, або як 

вихід, незалежно від налаштувань решти всіх розрядів того ж порту. 

 Усі ці налаштування виконуються окремо для кожного виводу порту. 

Вихідний буфер кожного із виводів порту має симетричний вихідний каскад з 

високою навантажувальною здатністю. Навантажувальна здатність кожного 

виводу будь-якого порту достатня для безпосереднього керування 

світлодіодним дисплеєм. 

Усі виводи будь-якого порту мають індивідуально підключені резистори 

навантаження, які, у разі необхідності, можуть підключатися між цим виводом 

та джерелом живлення. Вхідні схеми кожної лінії порту мають по два захисних 

діода, підключених до кола живлення та до загального проводу. 

Кожний порт вводу / виводу в мікроконтролері має три спеціальних 

регістра: 

– PORTxn – регістр даних; 

– DDRxn – регістр керування; 

– PINxn – регістр безпосереднього читання стану ліній порту. 

Літера “х” в описі імен регістра означає назву порту, рядкова літера “n” 

означає номер розряду. При використанні цього імені в програмі замість цих 

символів потрібно підставляти конкретну літеру назви порту і конкретний 

номер розряду. 

Окремі розряди наведених вище регістрів також мають свої імена. 

Розряди регістра PORTx зазвичай називаються як Pxn, де “n” – це номер 

розряду. Наприклад, розряди регістру PORTA матимуть такі назви: РА0, РА1, 

РА2-РА7. Розряди порту DDRx називаються як DDxn (для порту А – DDA0, 

DDA1–DDA7). А розряди порту PINx називаються PINxn (для порту А – 

PINА0, PINА1– PINА7). 

Регістр безпосереднього читання ліній порту доступний тільки для 

читання, тоді як регістр даних і регістр керування доступні як для читання, так і 

для запису. 
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Однак, також можливий запис логічної одиниці у будь-якому розряді- 

регістра PINxn. Він призведе до перемикання відповідного розряду регістру 

даних (PORTxn). Кожний розряд регістру PORTxn керує ввімкненням та 

вимкненням резистора внутрішнього навантаження, якщо відповідний розряд 

порту знаходиться в режимі вводу. 

Варто зауважити, що використання додаткових функцій одним із розрядів 

порту не заважає використовувати решту розрядів того ж порту для вводу або 

виводу цифрової інформації. Крім того, більшість розрядів будь-якого порту 

мають, крім основної, одну або декілька додаткових функцій. Усі альтернативні 

сигнали генеруються відповідними альтернативними пристроями. 

 

Система переривань 

 
Деякі адреси програмної пам’яті зарезервовані. Тобто використовуються 

для конкретних спеціальних задач. І першою зарезервованою адресою 

вважається адреса зі значенням 0. Саме з цієї адреси починається виконання 

програми після системного скидання мікроконтролера. Решта зарезервованих 

адрес – це вектори переривань. 

Означення. Вектор переривань – це адреса в програмній пам’яті, з якої 

починають виконуватися процедури обробки переривань. 

 Оскільки мікроконтролер AVR має кілька джерел переривань, то й 

векторів переривання теж декілька: по одному на кожен тип переривання. 

Адреси векторів переривання знаходяться одразу за вектором скидання. Тобто 

займають комірки з адресами $001, $002 тощо. Мікроконтролер ATMega 8 має 

13 векторів переривання. 

 Означення. Внутрішнє переривання – викликається одним із вбудованих 

периферійних пристроїв самого мікроконтролера. Наприклад, переривання по 

таймеру, аналоговому компаратору, АЦП тощо. 

 Означення. Зовнішнє переривання – викликається по сигналу, що 

надходить від зовнішнього джерела на спеціальній вхід мікроконтролера. 

 Означення. Діапазон адрес, зарезервованих під вектори переривань, 

називається таблицею векторів переривань. 

 Під час розробки програми для мікроконтролера програміст на власний 

розсуд може використовувати або не використовувати механізм переривань. 

 Якщо переривання не використовуються, то комірки, зарезервовані під 

вектори переривань, можна використати як звичайні комірки для зберігання 

програми. Якщо в програмі переривання все ж використовуються, то за 

адресою $000 необхідно записати команду безумовного переходу, яка повинна 

передавати керування на будь-яку адресу за межами таблиці векторів 

переривання. 

 Саме так і повинна починатися основна програма. У кожну комірку, що 

відповідає тому або іншому вектору переривань, також записується команда 
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безумовного переходу. Кожний такий перехід передає керування на початок 

відповідної процедури обробки переривання. 

 

Таймери-лічильники 

 
 Таймери-лічильники  використовуються для формування різних 

інтервалів часу та прямокутних імпульсів заданої частоти. Крім того, вони 

можуть працювати в режимі лічильника і підраховувати тактові імпульси 

заданої частоти, вимірюючи таким чином тривалість зовнішніх сигналів, а 

також при необхідності підраховувати кількість будь-яких зовнішніх імпульсів. 

 Мікроконтролер ATMega 8 має як восьмирозрядні, так і 

шістнадцятирозрядні таймери-лічильники. Кожний восьмирозрядний таймер є 

один восьмирозрядний регістр, який для мікроконтролера є регістром 

вводу / виводу. Цей регістр зберігає поточне значення таймера та називається 

лічильним регістром. Шістнадцятирозрядні таймери мають 

шістнадцятирозрядний лічильний регістр. Кожний регістр має своє ім’я. 

 Лічильний регістр восьмирозрядного таймера називається TCNTx, де х – 

це номер таймера. Для таймера Т0 регістр називається TCNT0, для таймера Т2 – 

TCNT2. Шістнадцятирозрядні регістри називаються аналогічно. Відмінність 

лише в тому, що шістнадцятирозрядний лічильний регістр для мікроконтролера 

є двома регістрами вводу / виводу: один призначений для зберігання старших 

бітів числа, а другий – для зберігання молодших бітів. До імені регістру 

старших розрядів додається літера Н, а для регістру молодших розрядів буква 

L. Таким чином, лічильний регістр таймера Т1 – це два регістри вводу / виводу: 

TCNT1H та TCNT1L. 

 Мікроконтролер може записати в будь-який лічильний регістр будь-яке 

число в будь-який момент часу, а також в будь-який момент прочитати вміст 

будь-якого лічильного регістра. Коли таймер вмикається в режим підрахунку, 

то на його вхід починають надходити лічильні імпульси. Після надходження 

кожного такого імпульсу вміст лічильного регістра збільшується на одиницю. 

Лічильними імпульсами можуть бути як спеціальні тактові імпульси, що 

виробляє сам мікроконтролер, так і зовнішні імпульси, що надходять на 

спеціальні входи мікросхеми. У випадку переповнення лічильного регістра його 

вміст приймає значення нуль і підрахунок починається знову. 

 Будь-який таймер зв’язаний із системою переривань. Викликати 

переривання може цілий перелік подій, що зв’язані з таймером. Наприклад, 

існує переривання по переповненню таймера, по спрацюванню спеціальної 

схеми збігу. 

 Режими роботи таймерів. Таймери мікроконтролера ATMega 8 можуть 

працювати в декількох режимах. Різні мікроконтролери мають різні набори 

режимів для своїх таймерів. Для вибору режимів роботи існують спеціальні 

регістри для керування таймерами. Для простих таймерів використовується 
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один регістр керування. Для більш простих – два регістри. Регістри керування 

таймером називаються TCCRx (де х – номер таймера). Наприклад, для таймера 

Т0 використовується один регістр TCCR0. Для керування таймером Т1 

використовуються два регістри: TCCR1А та TCCR1В. За допомогою регістрів 

керування виконується не тільки вибір відповідного режиму, але й більш тонке 

налаштування таймера. 

 Режим Normal. Це найпростіший режим. У цьому режимі таймер 

виконує підрахунок імпульсів на його вході (від тактового генератора або 

зовнішнього пристрою) і викликає переривання по переповненню. 

 Режим “Захоплення” (Capture). Суть цього режиму полягає у зберіганні 

вмісту лічильного регістра таймера у визначений момент часу. 

Запам’ятовування відбувається або по сигналу, що надходить на спеціальний 

вхід мікроконтролера, або від сигналу з виходу вбудованого компаратора. 

 Режим “Скидання при збігу” (СТС). Для роботи використовується 

спеціальний регістр збігу та регістр порівняння. Ці регістри вмикаються в 

роботу тільки тоді, коли вибраний режим СТС. У цьому випадку, як і в 

попередньому, таймер виконує підрахунок вхідних імпульсів. Поточне 

значення таймера із його лічильного регістра постійно порівнюється із вмістом 

регістрів збігу. Коли вміст лічильного регістра збігається із вмістом одного із 

регістрів, виникне виклик відповідного переривання. Крім виклику 

переривання, в момент збігу може виникати одна із таких подій: 

– скидання таймера (актуально тільки для регістрів OCR1 та OCR1А); 

– зміна стану одного із виводів мікроконтролера (актуально для всіх 

регістрів). 

 Виникнення відповідної події визначається налаштуваннями таймера. 

 

Конфігураційні комірки 

 
 Мікроконтролер ATMega 8 має налагоджувальний елемент – 

програмовані перемикачі режимів. Ці перемикачі виконані у вигляді 

спеціальних комірок, які по суті, є ще одним видом перепрограмованої 

енергонезалежної пам’яті. Кожний конфігураційний перемикач призначений 

для того, щоб змінювати який-небудь один параметр або режим роботи 

мікроконтролера. У документації кожний такий перемикач має визначене ім’я. 

Деякі біти конфігураційних комірок об’єднані в групи. Відповідно до 

термінології фірми Atmel, конфігураційні комірки називаються Fuse Bits. 

 Запис і читання конфігураційних комірок можливо лише за допомогою 

програматора в режимі програмування. Всі незапрограмовані Fuse-комірки 

містять одиницю. При програмуванні в комірку записується нуль.  
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Опис лабораторного макету 
 

Схема (рис. 4) містить 46 компонентів. Контролер ATMEGA 8 має 28 

виводів для підключення до компонентів схеми. Контролер підключений до 

схеми через спеціальний сокет на 28 контактів, що дозволяє використовувати 

різні контролери ATMEL у макетній платі. І тому, у разі необхідності високої 

обчислювальної потужності, можна зробити заміну контролера на більш 

потужний. І навпаки, за необхідності здешевлення продукту або зменшення 

електроспоживання, є можливість змінити контролер, наприклад, на ATtiny, 

вартість якого менше 2 $ за одиницю. 

7-ми сегментний індикатор GNQ-5641AD-11 1516, який використовує 12 

виводів контролера для підключення, ввімкнений у схему за допомогою NPN 

транзистора. 4 виводи індикатора використовують для керування 

(ввімкнення / вимикання) певного розряду на дисплеї. Інші 8 виводів 

вмикають / вимикають відповідні сегменти. Для виведення символу на 

індикатор необхідно послідовно перемикатися між розрядами та виводити 

символи на дисплей. 

Для підключення (рис. 5) плати до контролера (комп’ютера) у схему 

інтегрований роз’єм H10-10, який має 10 виводів (3-й вивід у даному випадку 

не використовується). За допомогою цього роз’єму програматор AVR USBasp 

підключається до плати і через нього виконується запис програмного 

забезпечення у пам’ять мікроконтролера. 

До інших компонентів схеми можна віднести: 

– 4 кнопки для керування системою; 

– гучномовець, який підключений через NPN транзистор до 

мікроконтролера; 

– 3 світлодіоди. 

Програмне забезпечення 

Код команд реалізується мовою C. Але, оскільки мікроконтролер “не 

розуміє” мову високого рівня, для нього необхідно створити код з команд, що 

записані шістнадцятковими числами. Ці команди повинні зберігатися в файлі з 

розширенням .hex. Однією з програм для перетворення коду C в hex-файл може 

служити AVR Studio. З інтерфейсом даного програмного середовища можна 

ознайомитись в [3]. 

Крім компіляції коду, написаного на мові C, потрібно записати  програму 

до самого контролера. Така задача може бути вирішена за допомогою AVR 

dude. 
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Рисунок 4. Принципова схема пристрою. 



20 
 

 

 

Рисунок 5. Лабораторний макет з мікроконтролером ATMega 8. 
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Лабораторна робота № 1: Робота зі світлодіодами та кнопками 
 

Конфігурація виводів мікроконтролера [3] 

Кожний розряд порту пов'язаний з трьома розрядами трьох спеціальних 

регістрів: DDXN, PORTxn; PINxn. 

Біт DDxn регістра DDRx  вибирає напрям передачі інформації 

відповідного розряду: 

1) якщо в DDxn записана логічна одиниця, розряд Pxn працює як вихід; 

2) якщо в DDxn записаний логічний нуль, розряд Pxn працює як вхід. 

Якщо розряд порту налаштований як вхід, встановлення біту PORTxn в 

одиницю вмикає внутрішній резистор навантаження. Для вимкнення резистора 

потрібно в PORTxn записати логічний нуль. Одразу після системного скидання 

всі виводи переходять у третій (високоімпендансий) стан: 

1) якщо розряд порту конфігурується як вихід (встановлення біту PORTxn 

в одиницю), то ця одиниця з’явиться на виході порту; 

2) якщо у розряд PORTxn записаний логічний нуль, то й на виході буде 

нуль. 

Перемикання значення розряду порту [3] 

Запис логічної одиниці в розряд PINxn перемикає значення розряду 

PORTxn (з одиниці на нуль і навпаки), незалежно від значення розряду DDRxn. 

Перемикання між вводом та виводом [3] 

При перемиканні розряду порту між третім станом (DDxn=0, PORTxn=0) і 

станом високого рівня на виході (DDxn=1, PORTxn=1) відбувається через один 

із проміжних рівнів: 

1) через режим входу із ввімкненим резистором навантаження (DDxn=0, 

PORTxn=1); 

2) або через стан виводу низького логічного рівня (DDxn=1, PORTxn=0). 

Найбільш прийнятним є варіант входу з навантажувальним резистором, 

оскільки у цьому випадку немає різниці між сигналом високого логічного рівня 

та напругою, яка виникає завдяки підключенню навантажувального резистора. 

Якщо ж підключення резистора є небажаним, то потрібно встановити біт PUD 

регістра MCUCR в одиницю і у такий спосіб відключити всі навантажувальні 

резистори для всіх портів. 

Аналогічна ситуація виникає при перемиканні між режимом входу із 

ввімкненим навантаженням (DDxn=0, PORTxn=1) і станом виводу низького 

логічного рівня (DDxn=1, PORTxn=0). 

У цьому випадку проміжним є: 

1) або високоімпендансний стан (DDxn=0, PORTxn=0); 

2) або стан виводу логічної одиниці (DDxn=1, PORTxn=1). 

І у цьому випадку вирішення проблеми буде точно таким же, як і в 

попередньому випадку. 
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У таблиці №1 наведені всі сигнали, які визначають режими роботи 

виводів порту. 

 

Табл. №1. 

DDxn PORTxn PUD (in 

MCUCR2) 

ввід / 

вивід 

даних 

Наванта 

ження 

Коментар 

0 0 х ввід вимкн. Третій стан 

(z – стан) 

0 1 0 ввід ввімкн. Pxn створює 

вихідний струм, 

якщо зовнішнє коло 

замкнуте на 

загальний 

провідник 

0 1 1 ввід вимкн. Третій стан 

(z – стан) 

1 0 х вивід вимкн. Виведення низького 

рівня (приймач 

струму) 

1 1 х вивід вимкн. Виведення високого 

рівня (джерело 

струму) 

 

Читання значення на виводі порту 

Незалежно від вибраного напряму передачі даних (визначається DDxn) 

рівень логічного сигналу на виводі порту може бути в будь який момент 

прочитаний за допомогою необхідного розряду PINxn. Напруги логічних рівнів 

для джерела живлення +5 В мають порогові значення –<1.4 В для логічного 

нуля “0” та >1.8 В для логічної одиниці “1”. Завдяки гістерезису перемикання 

між логічними рівнями вдається усунути дію зовнішніх завад та перешкод. 

Крім того, відсутнє помилкове зчитування логічних рівнів між порогами 

перемикання. 

Напруги логічних рівнів зменшуються у випадку зменшення напруги 

джерела живлення. Графік залежності порогів перемикання від напруги 

живлення можна знайти в DataSheet [2] 

Регістр керування мікроконтролером MCUCR 

Біт 7 – PUD відповідає за вимкнення резисторів внутрішнього 

навантаження. Якщо значення цього біта дорівнює нулю, навантажувальні 

резистори всіх розрядів всіх портів відключені, навіть якщо DDxn та PORTxn 

якогось із регістрів налаштовані на ввімкнення навантажувального резистора. 

Вхід Hi-Z – режим високоімпедансного входу, (рис. 6) 

(PUD=0, DDRxn=0, PORTxn=0) 
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Цей режим ввімкнений по замовчуванню. Всі ключі розімкнені, а опір 

виводів порту дуже великий. В порівнянні з іншими режимами, опір кожного з 

виводів порту можна вважати нескінченністю. Зміна логічного рівня на 

кожному з виводів обраного порту в будь-який момент часу постійно 

відображається в регістрі PIN у вигляді порозрядно записаних одиниці або 

нуля. 

Під дією ж електромагнітних завад (наприклад, 50 Гц) на виводах 

непідключеного порту до деякого опору навантаження виникатиме хаотичне 

перемикання логічних рівнів, що, відповідно, буде впливати на записувані 

розряди в регістрі PIN. 

 

Рисунок 6. Схематичне зображення роботи портів [4]. 

 

Вхід PullUp – вхід з підключеним внутрішнім резистором, (рис. 6) 

(PUD=0, DDRxn=0, PORTxn=1) 

До лінії виводу підключається резистор 100 кОм за допомогою 

відповідного електронного ключа. У результаті на виводі порту встановиться 
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логічна одиниця. Завдяки увімкненому навантаженню усувається хаотичне 

перемикання логічних рівнів на вході порту під дією електромагнітних завад.  

Низький логічний рівень формується у випадку замикання вхідної лінії, 

скажімо, кнопкою або іншою мікросхемою на заземлений провідник. 

Режими виходу, (рис. 6) 

DDRxn=0, PORTxn=1 

При замиканні верхнього електронного ключа на виводі порту з’являється 

напруга, близька до +5 В джерела живлення – на виводі порту встановиться 

високий логічний рівень. 

У випадку замикання нижнього електронного ключа на виводі порту 

формується низький логічний рівень зі значенням напруги 0 В. 

Блок світлодіодів 

 

Рисунок 7. Схема підключення світлодіодів. 

Для вмикання світлодіодів (рис. 7) потрібно виводи PD0, PD1, PD2 порту 

D конфігурувати на вихід та записати логічні одиниці до регістра PORTD 

відповідно до підключеного світлодіоду. 

Логічна одиниця на виводах PD0, PD1, PD2 порту D вмикає потрібний 

світлодіод (підключається за допомогою команд, описаних в розд. 2.1). Мовою 

C передбачено затримку при зчитуванні коду командою _delay_ms_#. Час 

затримки можна встановити як в мс так і в мкс. Програма виконується у 

нескінченному циклі for(;;), тобто зміною величини затримки можна змінювати 

частоту перемикання. 
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Блок кнопок 

 
Рисунок 8. Блок-схема кнопок лабораторного макету. 

Кожна кнопка (рис. 8) вмикається між виводами порту та спільним 

провідником (GND) електричної схеми. Спочатку виводи порту С 

налаштовуються на вхід, до якого підключені кнопки, а потім на них 

встановлюються логічні одиниці. При замиканні одного з ключів зі спільним 

проводом в порту С значення змінюються на логічний нуль. Тобто, коли кнопка 

натиснута, логічна одиниця змінюється на нуль. 

Для визначення стану натискання кнопки використовується регістр 

конфігурації PIN (див. розд. 2.1) порту С. Дана процедура виконується за 

допомогою умовного оператора "if": 

 

if (!(PINС&0b00000001)) 

біт PC0=1 – кнопка натиснута і виконується перемикання відповідного 

світлодіоду 

} 

else 

{ 

біт PC0=0 – кнопка вимкнута 

} 
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Завдання 

Обов'язкове завдання: 

1. При ненатиснутих кнопках макетної плати (нумерація кнопок зліва направо) 

програма вмикає таку комбінацію світлодіодів (нумерація світлодіодів зверху 

донизу): 

 1 2 

 1 3 

 2 3 

1 2 3 

 

2. При комбінації одночасно натиснутих кнопок 

 1 2 

 1 3 

 1 4 

 2 3 

 2 4 

 3 4 

1 2 3 

1 2 4 

1 3 4 

2 3 4 

 

програма вмикає світлодіоди 

 1 2 

 1 3 

 2 3 

1 2 3 

 

Додаткове завдання 1: 

Доповнити програму в такий спосіб, щоб при натисканні однієї з кнопок 

вмикався відповідний світлодіод (перша кнопка – перший світлодіод і т.д.). 

Додаткове завдання 2: 

Доповнити програму в такий спосіб, щоб при натисканні четвертої 

кнопки відбувалась інверсія відповідності кнопок до світлодіодів (перша 

кнопка – третій світлодіод і т.д.). 
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Лабораторна робота № 2: Робота з перериваннями та 

гучномовцем 

 
Будь-яка мелодія складається з нот (табл. 2). Кожна з нот має свій тон 

(частоту) та тривалість звучання. Для того, щоб закодувати тон ноти, можна всі 

ноти пронумерувати по порядку. Зручніше нумерувати, починаючи з самого 

низького тону. На клавіатурі клавішного інструменту (наприклад фортепіано) 

це буде зліва на право. 

Відомо, що весь музичний ряд ділиться на октави, які, в свою чергу 

поділяються на 12 нот. Сім основних нот (білі клавіші) та п’ять додаткових 

(чорні клавіші). 

Сьогодні використовується музичний стрій, у якому всі 12 нот однієї 

октави рівноправні. Частоти будь-яких двох сусідніх нот відрізняються одна від 

одної в однакову кількість   √ 
   разів. При цьому частоти однойменних нот у 

двох сусідніх октавах відрізняються точно у два рази. Повна стандартна шкала 

частот музичних тонів має такі октави: суб-контр-октава, контр октава, велика 

октава, мала октава, 1-ша, 2-га, 3-я, 4-та і 5-та октави. 

  

Рисунок 9. Підключення гучномовця до мікроконтролера. 

Важливим є те, що коди всім нотам повинні присвоюватись в порядку 

збільшення частоти. І почнемо, наприклад, з ноти ”До” першої октави. 

Наступна, друга октава продовжує першу і по кодуванню, і по набору частот. 

Так нота “До” другої октави матиме код 13, а частоту f12=f0x2. А нота “Ре” 

другої октави матиме код 14 та частоту f13=f1x2. І так далі. 

Музична тривалість також кодується (табл. 3). У музиці використовують 

не довільну тривалість, а ту, яка виражена частками від цілої. У залежності від 

темпу реальна тривалість цілої ноти змінюється. Крім нот, будь-яка мелодія 
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обов’язково містить музичні паузи – це проміжки часу, коли жоден звук не 

звучить. Тривалість музичних пауз набуває точно таких значень, як і тривалість 

нот. У зв’язку з цим зручно представити паузу як ще одну ноту, яка не 

супроводжується звуком. Тривалість цілої ноти вимірюється чотирма умовними 

одиницями і, відповідно, дорівнює чотирьом секундам. Вимірювання умовних 

одиниць часу здійснюється рівномірним постукуванням або відраховуванням. 

Ціла нота витримується на рахунок “раз і, два і, три і, чотири і”. Тривалість 

половинної ноти вдвічі менша цілої (дві секунди) і, відповідно 

витримуватиметься на рахунок “раз і, два і”. Аналогічно і для нот з тривалістю 

1/4, 1/8 та 1/16 від цілої, а це час в 1 с, 0.5 с, 0.25 с, відповідно. 

Звук у динаміку виникає під час коливання його мембрани з певною 

частотою. Тобто, перемикаючи вивід PC5 мікроконтролера (рис. 9), 

підключеного до динаміка через транзистор з частотою, скажімо 261.33 Гц – 

нота “До” першої октави, то ми чутимемо її звучання. 

 

Табл. № 2 

Код Нота Частота, Гц Код Нота Частота, Гц 

1 До f0=261.63 7 Фа# f6=f5∙K=369.99 

2 До# f1 =f0∙K=277.18 8 Соль f7=f6∙K=392.00 

3 Ре f2=f1∙K=293.66 9 Соль# f8=f7∙K=415.3 

4 Ре# f3=f2∙K=311.13 10 Ля f9=f8∙K=440.00 

5 Мі f4=f3∙K=329.63 11 Ля# f10=f9∙K=466.16 

6 Фа f5=f4∙K=349.23 12 Сі f11=f10∙K=493.88 

 

За допомогою таймера-лічильника timer1 виконується періодичне 

вмикання динаміка із заданою частотою. Принцип формування частоти такий: 

таймер збільшує вміст лічильника до моменту збігу із заданим числом, яке 

записане в регістр OCR1A. У цей момент генерується переривання, яке 

викликає таймер-лічильник за збігом. У функції обробки переривання 

здійснюється зміна логічного значення на виводі PC5 порту C (встановлюється 

1 або 0). Таким чином, отримується “пульсуючий” сигнал (меандр). 

Підбираючи значення вмісту OCR1A, можна змінювати частоту. 

 

Табл. № 3 

Код Тривалість Час, с 

0 1 4 

1 1/2 2 

2 1/4 1 

3 1/8 0.5 

4 1/16 0.25 

5 1/32 0.125 

6 1/64 0.0625 
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Завдання [5] 

Як відомо, звук являє собою акустичні коливання певної частоти. За 

допомогою високочастотних коливань п'єзоелементу відтворюються ноти, з 

яких, в свою чергу, утворюється деяка музична композиція (зауваження – 

половина тривалості ноти або паузи позначена числом 0.5, наприклад, маємо 

ноту мі з тривалістю 1/8. Половина тривалості ноти мі становитиме 1/8: 

2=1/16. Тоді повна тривалість ноти становитиме 1/8+1/16=3/16. Аналогічно 

обчислюються паузи після нот): 

 

1. І.С. Бах “Токката і фуга ре мінор” 

Нота Тривалість ноти Пауза після ноти Октава 

10 6 - 2 

8 6 - 2 

10 4+0.5 5 2 

8 6 - 2 

6 6 - 2 

5 6 - 2 

3 6 - 2 

2 5 - 2 

3 4 (4+0.5)+3 2 

10 6 - 1 

8 6 - 1 

10 4+0.5 5 1 

5 5 - 1 

6 5 - 1 

1 5 - 1 

3 4 4+3 1 

2 4 - 1 

3 4 - 1 

5 4 - 1 

2 4 - 1 

3 4 - 1 

5 4 - 1 

1 4 - 1 

3 4 - 1 

5 4 - 1 

1 4 - 1 

3 4 - 1 

5 4 - 1 

6 4 - 1 

8 4 - 1 

5 4 - 1 

6 4 - 1 
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8 4 - 1 

5 4 - 1 

6 4 - 1 

8 4 - 1 

5 4 - 1 

6 4 - 1 

8 4 - 1 

 

2. В.А. Моцарт “Маленька нічна серенада” 

Нота Тривалість ноти Пауза після ноти Октава 

6 2 3 2 

3 3+0.5 - 2 

6 2 3 2 

3 3+0.5 - 2 

6 4+0.5 - 2 

3 4+0.5 - 2 

6 4+0.5 - 2 

12 4+0.5 - 2 

3 2 2 3 

3 2 3 3 

10 3+0.5 - 2 

3 2 3 3 

10 3+0.5 - 2 

3 4+0.5 - 3 

10 4+0.5 - 2 

6 4+0.5 - 2 

10 4+0.5 - 2 

3 2 1 2 

 

3. В.А. Моцарт “Турецький марш” 

Нота Тривалість ноти Пауза після ноти Октава 

12 4 - 1 

10 4 - 1 

9 4 - 1 

10 4 - 1 

1 3 3 2 

3 4 - 2 

1 4 - 2 

12 4 - 1 

1 4 - 2 

5 3 3 2 

6 4 - 2 

5 4 - 2 

4 4 - 2 
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5 4 - 2 

12 4 - 2 

10 4 - 2 

9 4 - 2 

10 4 - 2 

12 4 - 2 

10 4 - 2 

9 4 - 2 

10 4 - 2 

1 2 - 3 

10 3+0.5 - 2 

1 3+0.5 - 3 

9 3 - 2 

10 3 - 2 

12 3 - 2 

10 3+0.5 - 2 

8 3+0.5 - 2 

10 3+0.5 - 2 

 

4. Happy Birthday to You 

Нота Тривалість ноти Пауза після ноти Октава 

1 3 - 1 

1 3 - 1 

3 2 - 1 

1 2 - 1 

6 2 - 1 

5 1 - 1 

1 3 - 1 

1 3 - 1 

3 2 - 1 

1 2 - 1 

8 2 - 1 

6 1 - 1 

1 3 - 1 

1 3 - 1 

1 2 - 2 

10 2 - 1 

6 2 - 1 

5 2 - 1 

3 2 - 1 

12 3 - 1 

12 3 - 1 

10 2 - 1 

6 2 - 1 
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8 2  1 

6 1 - 1 

 

5. We Wish You A Merry Christmas 

Нота Тривалість ноти Пауза після ноти Октава 

8 2 - 1 

1 2 - 2 

1 4 - 2 

3 4 - 2 

1 4 - 2 

12 4 - 1 

10 2 - 1 

10 2 - 1 

10 2 - 1 

3 2 - 2 

3 4 - 2 

5 4 - 2 

3 4 - 2 

12 2 - 1 

8 2 - 1 

12 2 - 1 

5 2 - 2 

5 4 - 2 

6 4 - 2 

5 4 - 2 

3 4 - 2 

1 2 - 2 

10 2 - 2 

8 4 - 2 

8 4 - 2 

 

6. Jingle Bells 

Нота Тривалість ноти Пауза після ноти Октава 

3 4 - 1 

12 4 - 1 

10 4 - 1 

8 4 - 1 

3 2+0.5 - 1 

3 4 - 1 

3 4 - 1 

3 4 - 1 

12 4 - 1 

10 4 - 1 

8 4 - 1 



33 
 

5 1 - 1 

5 4 - 1 

1 4 - 2 

12 4 - 1 

10 4 - 1 

7 1 - 1 

3 4 - 2 

3 4 - 2 

1 4 - 2 

10 4 - 1 

12 1 - 1 

3 4 - 1 

12 4 - 1 

10 4 - 1 

8 4 - 1 

3 2+0.5 - 1 

3 3 - 1 

3 4 - 1 

12 4 - 1 

10 4 - 1 

8 4 - 1 

3 2+0.5 - 1 

3 3 - 1 

5 4 - 1 

1 4 - 2 

12 4 - 1 

10 4 - 1 

3 4 - 2 

3 4 - 2 

3 4 - 2 

3 4 - 2 

5 4 - 2 

3 4 - 2 

1 4 - 2 

10 4 - 2 

8 2 2 1 

12 4 - 1 

12 4 - 1 

12 2 - 1 

12 4 - 1 

12 4 - 1 

12 2 - 1 

12 4 - 1 

3 4 - 2 
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8 4+0.5 - 2 

10 5 - 2 

12 1 - 1 

 

Зауваження: однакові музичні фрагменти в запропонованих мелодіях позначені 

одним кольором. 

 

 

 

Обов'язкове завдання: 

Створити підфункції, за допомогою яких відтворити необхідні ноти із 

заданою мелодією з вашого завдання. 

Додаткове завдання 1: 

Запрограмувати мікроконтролер таким чином, щоб при натисканні однієї з 

трьох перших кнопок звучала певна нота, а при натисненні четвертої 

змінювалась конфігурація відповідності між першими трьома кнопками та 

нотами (відбувалось перемикання на наступні три ноти, за звучання яких 

відповідають перші три кнопки). 

Додаткове завдання 2: 

Доповнити програму таким чином, щоб при натисканні певної кнопки 

світився відповідний світлодіод. 
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Лабораторна робота № 3: Робота із семисегментними 

індикаторами [3] 
 

Блок семисегментних індикаторів 

Блок індикаторів (рис. 10) складається з чотирьох однакових елементів, 

які мають по сім світлодіодних сегментів. Катоди кожного елемента 

з’єднуються окремими клемами із позначеннями 1, 12, 5, 9, відповідно. Аноди 

всіх сегментів утворюють 8-розрядну шину даних, на яку з мікроконтролера 

подається число у двійковому кодуванні. Варто зауважити, що зберігається 

відповідність підключення кожного сегмента, кожен з яких послідовно (зліва на 

право) позначений великими латинськими літерами. Необхідна комбінація 0 та 

1 визначатиме ввімкнення та вимкнення світлодіодів у кожному сегменті. 

 

 
Рисунок 10. Блок семисегментних індикаторів FYQ-2841 Series. 

У схемі лабораторного макета (рис. 11) реалізована динамічна індикація. 

Послідовне перемикання кожного із світлодіодних елементів (клеми 1, 12, 5, 9) 

виконується із заданою частотою (табл. 4) за допомогою підключених до них 

виводів мікроконтролера. Комутація елементів здійснюється під’єднаними до 

порту транзисторами. Таким чином, у кожний визначений момент часу 

ввімкненим є лише один із чотирьох елементів. 

Одночасно з перемиканням елементів відбувається виведення на 8-

розрядну шину (табл. 3) нового двійкового числа. Для отримання зображення 

на всіх чотирьох семисегментних індикаторах одночасно, частоту оновлення 
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кожного з елементів обирають більше 50 Гц. Таким чином, людське око буде 

сприймати зображення в блоці індикатора як статичну картину. 

 

 

Рисунок 11. Блок-схема семисегментного індикатора лабораторного макета. 

Завдання: 1) задати логічну одиницю на сегментах a та b лише в першому 

елементі блоку індикаторів; 2) задати логічну одиницю окремо на сегменті a 

лише в першому елементі та на сегменті b – в другому елементі. 

 

Табл. 3. Відповідність портів мікроконтролера з окремими сегментами. 

Port_Name_Number Segment 

PB_6 A 

PD_3 B 

PD_5 C 

PD_7 D 

PB_0 E 

PD_4 F 

PB_7 G 

PD_6 DP (Point) 

 

Табл. 4. Відповідність портів мікроконтролера з окремими семисегментними 

елементами 

Port_Name_Number GROUND 

PB_1 1_CELL 

PB_2 2_CELL 

PB_3 3_CELL 

PC_0 4_CELL 
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Завдання 

Обов'язкове завдання: 

Використовуючи програму-шаблон, що знаходиться за адресою 

ftp://10.0.41.59/LAB3/main.c (доступ тільки з мережі КНУ), напишіть і 

виконайте на макетній платі з мікроконтролером ATMega 8 програму: 

1. При ненатиснутих кнопках макетної плати (нумерація кнопок зліва направо) 

програма виводить на індикатор три останні цифри номера Вашого 

студентського квитка №12345678 і після них символ: 

 

 
 

При цьому всі три світлодіоди повинні бути вимкненими (нумерація 

світлодіодів зверху донизу) 

 

2. При комбінації одночасно натиснутих кнопок програма виводить чотири 

останні цифри номера Вашого студентського квитка №12345678 і вмикає 

світлодіоди 

 1 2 

 1 3 

 2 3 

1 2 3 

 

Додаткове завдання 1: 

Доповнити програму в такий спосіб, щоб при натисканні всіх чотирьох 

кнопок на індикаторі виводились чотири останні цифри студентського квитка у 

зворотному порядку, наприклад 8765. 

Додаткове завдання 2: 

Доповнити програму в такий спосіб, щоб при натисканні всіх чотирьох 

кнопок на індикаторі виводилось середнє арифметичне всіх чотирьох цифр з 

десятковою крапкою та дробовою частиною, наприклад 6.750.  
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