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Abstrakt 

Na začátku této bakalářské práce je seznámení s mikroprocesory Atmel AVR a 

jejich architekturou. V této práci naleznete analýzu a popis mikroprocesorů AVR. Je 

zde popsán vývoj mikroprocesorů AVR od historie až doposud. Při realizaci příkladu 

s tímto procesorem jsem vycházel z možností, které mi zde byly dostupné. 

K mikrokontrolérům jsou k dispozici stavebnice MB-ATmega 128. Před samotnou 

realizací příkladu jsem se musel důkladně seznámit se touto stavebnicí. Samotným 

cílem této práce je do budoucna zvýšit kvalitu výuky v předmětu Řídící počítače. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

At first, this bachelor work apprise of microprocessors Atmel AVR and their 

architecture. In this work, you can find analysis and description of microprocessors 

AVR. Development of microprocessors AVR is described from past up to now, in this 

work. During execution of example with this processor, I used possibilities which were 

available at that time. The brick-boxes MB-ATmega 128 are available to 

microsupervisors. I had to properly apprise of this brick-box before whole realization of 

the example. The object of this work is focused on increase of quality of education in 

subject named „Control computers”. 
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1 Úvod do problematiky 

1.1 Úvod do AVR 
 Firma Atmel představila nové 8-bitové mikroprocesory tzv. AVR-sérii s RISC-

architekturou. Tyto 8-bitové mikroprocesory dosahují takové početní výkony, které jsou 

typické pro 16-bitové procesory. S AVR-rodinou ukazuje firma Atmel, že RISC 

architektura nemusí být používána jen u výkonových procesorů pro pracovní stanice 

nebo 32-bitových mikroprocesorů pro intenzivní početní úkony, ale má také smysl u 8-

bitových mikroprocesorů. 

 AVR-série nabízí běžné přednosti RISC-architektury, tj. jednocyklové instrukce, 

vyšší taktovací frekvence spojená s vyšším pracovním výkonem stejně jako efektivní 

optimalizace překladu. Původně byla vyvinuta nová 8-bitová RISC-architektura v 

norském vývojovém centru Nordic VLSI v Trondheimu. Před více jak třemi lety 

koupila firma Atmel tuto koncepci na které je založena 8-bitová mikroprocesorová 

rodina, která přišla před třemi lety na trh. 

1.2 Architektura AVR mikrokotrolérů 
Firma Atmel je známa svými produkty jako je programovatelná logika, paměti 

typu EPROM, EEPROM a FLASH a především také FLASH-mikroprocesory založené 

na Intelovské rodině mikroprocesorů 8051. AVR-rodina je konkurentem na trhu 

některých dobře zavedených mikroprocesorových rodin, jako jsou 8-bitové rodiny 6805 

a 68HC11 od Motoroly stejně jako 8051 od Intelu, jejichž čipy vyrábějí různí vlastníci 

licencí včetně Atmelu. Hlavním konkurentem je firma Microchip s moderní 8-bitovou 

PIC-rodinou, která se stává v posledních letech značně populární. Microchip vsadil také 

na architekturu blízkou RISC-architektuře s mnoha jednocyklovými instrukcemi.  

Jádro AVR-série se podobá jádru většiny RISC-procesorů, které jsou dostupné na 

trhu. AVR jádro se skládá z 32 stejných 8-bitových registrů, které mohou obsahovat jak 

data, tak adresy. Posledních 6 registrů můžeme ve dvojici použít jako ukazatele adresy 

pro nepřímé adresování paměti dat. Tyto registry označované písmeny X, Y a Z 

dovolují libovolné ukládací operace (Load/Store) viz obr. č. 1. Programátor má 

například na výběr, zda ukazatel adresy bude po zpracování určité instrukce 

inkrementovat nebo před zpracováním této instrukce dekrementovat. Užitečné je pro 

adresování využít možnosti 6-bitového posunu v ukazateli adresy Y, Z. 
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AVR architektura má 5 adresovacích módů pro paměť dat:  

� přímé adresování 

� nepřímé adresování s posunutím (6-bitový posun) 

� nepřímé adresování 

� nepřímé adresování s dekrementací ukazatele adresy před zpracováním instrukce 

� nepřímé adresování s inkrementací ukazatele adresy po zpracování instrukce 

� Status registr obsahuje příznak přetečení, přenos do vyššího řádu, znaménko a 

další příznaky viz Obr. č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Status registr a 32 víceúčelových 

 

 

Jak je u mnoha jednoduchých mikroprocesorů obvyklé, registry jsou zobrazovány 

přímo v adresovém prostoru dat. Prvních 32- bytů paměti (0x00 až 0x1F) odpovídá 

registrům R0 až R31., ty jsou také přímo zamapovány do paměti dat. Proto je možno s 

každým registrem zacházet použitím standardních odkazů bez toho, aby programátor 
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potřeboval znát řídící instrukce registrů. AVR používá Harvardskou architekturu, tj. 

paměť programu a paměť dat jsou odděleny. 

Paměť programu je přístupná pomocí dvoustupňové pipeline. Když se určitá 

instrukce začíná vykonávat, další instrukce je připravována k zpracování. Tato 

konstrukce dovoluje zpracovávání instrukcí vždy v jednom hodinovém cyklu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Příklad mapy paměti u mikrokontroléru AVR AT90S2323. 

 

 

Zpracování operandů probíhá následovně: během jednoho taktovacího cyklu se 

přivedou oba zdrojové operandy z pracovních registrů, uskuteční se potřebná operace a 

výsledek se uloží zpátky do registrů. Při úspěšném provedení je tedy potřebný čas jeden 

takt. Jedná se výhradně o operace typu register- register, na kterých je AVR-

architektura založena a důsledně je dodržuje podle modelu LOAD/STORE. 
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Obr. č. 3 Příklad RISC-architektury AVR mikrokontroléru AT90S2323. 

 

 

Většina všech instrukcí je 16-bitových. Pouze 4 instrukce jsou 32-bitové, které 

jsou však omezeny dovoleným 16-bitovým adresováním. Ačkoli ukazatele na data 

mohou být až 16-bitové, je programový čítač (PC) pouze maximálně 12-bitový. 

Velikost programového čítače závisí na typu mikrokontroléru, například AT90S2323 

má PC 10-bitový, ale AT90S8515 má PC 12-bitový.  

Celá instrukční sada s maximálně 118 instrukcemi nutí také ke kompromisům. 

Většina instrukcí v instrukční sadě má přímý a jednocyklový přístup do všech registrů. 
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Výjimku tvoří pouze aritmetické a logické instrukce jako SBCI, SUBI, CPI, ANDI a 

ORI mezi konstantou a registrem a instrukce LDI (load immediate constant data). Jedná 

se tedy hlavně o zpracování přímých ("immediate") datových typů (literals). Jen výše 

uvedené instrukce akceptují přímé hodnoty a mohou být používány pouze v horní 

polovině registrů (R16 až R31).  

Ještě je možné pro zpracování přímých datových typů použít instrukce ADIW a 

SBIW, které jsou přístupné pouze v posledních 8 registrech (R24 až R31).  

Pro podmíněné větvení a skoky lze použít různé instrukce. Na každý z osmi 

příznaků ve Status registru připadají nejméně 2 instrukce podmíněného skoku (např. 

BREQ, BRTS atd.). Další instrukce pro skoky je RJMP (12-bitová), kterou lze posunout 

relativně kód o 2 kB. Pak je zde absolutní skoková instrukce IJMP, která provede skok 

na danou adresu. Zajímavé jsou také mnohé "Skip" instrukce ( SBRC, SBRS, SBIC a 

SBIS ), které umožňují podmíněný skok přes následující instrukci, je-li nastaven 

některý bit v daném registru či nikoli.  

Je-li například přeskočená instrukce RJMP, nechají se využít tyto "Skip" instrukce 

k efektivní implementaci podmíněného větvení s většími skoky. Právě tak také můžeme 

použít "Skip" instrukce k přeskočení jednotlivých aritmetických či logických operací při 

podmíněných operacích.  

Pro aritmetické a logické operace obsahuje instrukční soubor klasické instrukce 

sčítání ADD, ADC, odečítání SUB, SUBI, SBC, SBCI, logické instrukce jako AND, 

OR, EOR atd. Ačkoliv by měla být také definována v instrukčním souboru instrukce 

násobení, nebyla zatím realizována nebo plánována v žádném ze čtyř řad AVR-

mikroprocesorů. V budoucnu by se toto mohlo změnit. Instrukce MUL má podle 

definice vynásobit spolu dva libovolné 8-bitové registry během dvou taktovacích cyklů 

a 16-bitový výsledek se má uložit do registrů R0 a R1.  

Jako mnoho jiných mikroprocesorů, AVR-architektura disponuje také instrukcemi 

pro bitové operace. Se 16 definovanými instrukcemi je možno nastavit nebo vymazat 

každý příznak (Flag) ve Status registru. Ačkoliv stejný efekt vznikne také pomocí 

logických operací, dosáhne se tímto způsobem při programování mnoha aplikací 

značného zjednodušení. Jsou zde k dispozici instrukce, se kterými se nechá nastavit 

nebo smazat každý bit víceúčelového nebo vstup/výstupního registru.  
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1.3 RISC-  filozofie mikroprocesorů 
Jiným než vysoce výkonným RISC-procesorům jako Digitals Alpha, Mips' 

R12000 nebo Suns UltraSparc není věnována zpravidla velká pozornost. Procesorový 

odborník J. Turley v Newsletter Microprocessor Report však míní, že AVR projekt s 

rozsáhlými registry a instrukčním souborem je mnohem modernější než produkty 

konkurence.  

Nové CPU od Atmelu jsou asi zvláště přitažlivé pro programátora, který chce 

přejít z 32- nebo 16-bitových mikroprocesorů dolů a umí ocenit rozsáhlé registry. 

Mikroprocesorové rodiny 8051, 6805 a PIC musí například všechny úkoly řešit s jedním 

akumulátorem. Rodiny 68HC11 a 68HC12 mají tyto akumulátory dva. K tomu má AVR 

jednoduchou úroveň asembleru a také kód s jednodušším překladem k optimalizaci. 

Rozsáhlé registry přitom zmenšují závislost na práci s pamětí.  

Programy pro RISC procesory potřebují obecně více paměťového místa než u 

jiných architektur. Atmel naproti tomu tvrdí, že AVR-registry vedou k větší hustotě 

kódu, než dosahují jiné 8-bitové rodiny. Například ušetří programátorovi při 

porovnávání instrukcí CPI (compare immediate) zdlouhavou konstrukci jako ukládání, 

odečítání a ověřování příznaků (Flags), které by bylo zapotřebí u 6805 a PICu. V 

průběhu sčítání dvou čísel u rodin 8051, 6805 nebo PIC musí operandy proběhnout 

akumulátorem a uložit se do paměti. Sčítání dvou AVR-registrů lze naproti tomu 

provést pomocí jedné instrukce a během jednoho taktu.  
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2 Procesory AVR 

2.1 Historie AVR 
V 70. letech minulého století, kdy spatřil světlo světa první mikroprocesor 

čtyřbitový I4004 a kdy technologie výroby složitých integrovaných obvodů byla v na 

začátku, byli návrháři touto technologií omezeni a také jim scházely zkušenosti z 

použití těchto nových prvků. Spolu se zlepšující se technologií a zkušenostmi z nasazení 

prvních mikroprocesorů se návrhářům dařilo navrhovat stále lepší obvody. Z 

nejznámějších jmenujme alespoň Intel 8008 (první 8bitový procesor), legendární Intel 

8080, Zilog Z80, Intel 8051, Rockwell 6502, MOTOROLA 6800. 

Spolu s vlastními mikroprocesory začal vývoj prostředků usnadňující vývoj 

vlastních aplikací a psaní programového vybavení. Zvláště zkušenosti programátorů 

píšících programy byly velmi důležité, protože na jejich zkušenostech se měnila 

struktura a instrukce mikroprocesorů. Optimalizace instrukční sady mikroprocesorů 

získala na významu v momentu nástupů vyšších programovacích jazyků (PL/M, Pascal 

a zvláště jazyka C), protože tyto jazyky umožnily mnohem rychlejší návrh a odladění 

vlastní aplikace. Také znamenaly nárůst ceny zařízení, protože program byl delší a 

vyžadoval jednak větší, a proto dražší paměť, jednak rychlejší mikroprocesor. 

2.2 Mikroprocesory rodiny 89Cxx, 89Sxx 
Když firma ATMEL viděla, jaký úspěch na trhu zaznamenal Intel se svojí rodinou 

80C5x, uvedla kolem roku 1993 svoji inovaci tohoto oblíbeného mikroprocesoru. Touto 

inovací bylo použití paměti Flash jako programové paměti namísto do té doby 

používané EPROM. I když se to na první pohled nemusí zdát, byl to velmi dobrý tah, 

neboť do té doby, aby bylo možno do mikroprocesoru nahrát (přeprogramovat) nové 

programové vybavení, musel být zapouzdřen do velmi drahého keramického pouzdra s 

okénkem. Po odladění programového vybavení šlo pak pro větší série použít ten samý 

procesor v laciném plastovém pouzdru, který neměl možnost přeprogramování, neboť 

pouzdro nemohlo mít okénko nutné pro smazání informace uložené v paměti EPROM 

pomocí UV záření. Díky velmi dobře zvládnuté technologii Flash slavila firma ATMEL 

velké úspěchy s tímto mikroprocesorem. To vedlo firmu k uvedení vlastních 

„odvozenin“ základního typu. Jelikož ne všechny aplikace potřebují tolik 

vstupů/výstupů, jako má mikroprocesor v pouzdře DIL 40, jako první se objevila na 

trhu verze v pouzdře DIL20 a to 89C2051 a po ní následovaly další jako např. 89C1051, 
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89C1051U a 89C4051. Pravděpodobným vzorem těchto mikroprocesorů byl 80C751 

firmy, který ale neměl implementovány některé instrukce, což se ukázalo jako velká 

nevýhoda. Nárůst složitosti aplikací spolu se stále častějším používáním vyšších 

programovacích jazyků donutily výrobce implementovat do mikroprocesoru stále větší 

paměť programu a v menší míře i větší paměť dat. Složitější aplikace taktéž vyžadovaly 

a vyžadují nové a nové periférie. Proto se na trhu objevily další typy, které tyto potřeby 

uspokojují. Proto v této řadě mikroprocesorů s jádrem 8051 najdeme obvody s 

integrovaným obvodem Watchdog, analogovým komparátorem, pamětí EEPROM pro 

konfigurační (kalibrační) data, pamětí programu až 32kB, rozhraním SPI, dvojitým data 

pointerem. Stručný přehled těchto procesorů je v tab. 1. 

I když tyto inovace spolu se zlepšující se technologií přinesly zvýšení hodinového 

kmitočtu procesoru až na 33MHz, a tím zvýšení výpočetního výkonu až na 2.75MIPS, 

přece jenom potřebám některých aplikací přestaly tyto procesory stačit. 

2.3 Přehled mikroprocesorů AVR 
 

Typ Flash 
max. 
fCPU Ucc Pinů Pouzdra Poznámky 

AT87F51 4KB 33MHz 5V 40;44 1* Quick Flash OTP 

AT87F51RC 32KB 33MHz 5V 40;44 1* 
Quick Flash OTP, 
dual data pointer 

AT87F52 8KB 33MHz 5V 40;44 1* Quick Flash OTP 

AT87F55WD 20KB 33MHz 5V 40;44 1* 
Quick Flash OTP, 
WDT,dual data 
pointer 

AT87LV51 4KB 16MHz 3V 40;44 1* Quick Flash OTP 

AT87LV52 8KB 16MHz 3V 40;44 1* Quick Flash OTP 

AT89C1051U 1KB 24MHz 3V-5V 20 2* 
 

AT89C2051 2KB 24MHz 3V-5V 20 2* 
 

AT89C4051 4KB 24MHz 3V-5V 20 2* 
 

AT89C51 4KB 33MHz 5V 40;44 1* 
výroba ukončena -> 
89S51 
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AT89C52 8KB 33MHz 5V 40;44 1* 
výroba ukončena -> 
89S52 

AT89C55WD 20KB 33MHz 5V 40;44 1* 
WDT, dual data 
pointer 

AT89LS53 12KB 12MHz 3V-5V 40;44 1* ISP, SPI 

AT89LS8252 8KB 12MHz 3V-5V 40;44 1* 
2KB EEPROM, ISP, 
SPI 

AT89LV51 4KB 16MHz 3V-5V 40;44 1* 
 

AT89LV52 8KB 16MHz 3V-5V 40;44 1* 
 

AT89LV55 20KB 12MHz 3V 44 1* ISP 

AT89S4D12 4KB 12MHz 3V 28;32 SOIC 128KB DataFlash 

AT89S51 4KB 24MHz 5V 40;44 1* 
Dual data pointer, 
ISP, následník 89C51 

AT89S52 8KB 24MHz 5V 40;44 1* 
Dual data pointer, 
ISP, následník 89C52 

AT89S53 12KB 24MHz 5V 40;44 1* 
Dual data pointer, 
ISP, SPI 

AT89S8252 8KB 24MHz 5V 40;44 1* 
Dual data pointer, 
2KB EEPROM, ISP, 
SPI 

AT89C51RC 32KB 33MHz 5V 40;44 1* 
Dual data pointer, 
512byte XRAM, ISP 

Pouzdra: 1* - PDIP, TQFP, PLCC; 2* - PDIP, SOIC 

 

2.4 Mikroprocesory AVR 
Na začátku 90. let minulého století se skupina norských návrhářů spolu s 

programátory rozhodla navrhnout novou strukturu mikrokontroléru tak, aby struktura 

tohoto mikrokontroléru vyhovovala překladačům vyšších programovacích jazyků, 

zejména široce používaného jazyka C. Výsledkem snažení této skupiny bylo 

optimalizované jádro nové řady mikroprocesorů s harvardskou architekturou nesoucí 

hlavní charakteristiky mikroprocesorů s redukovanou instrukční sadou (RISC- Reduced 

Instruction Set Controllers). Přes zdánlivou podobnost s jádrem mikroprocesoru 8051 

najdeme zde podstatné odchylky. Především je to šíře instrukčního slova, které je 

16bitové. Zvětšení šířky instrukčního slova na jednu stranu zvětšilo požadavky na 

velikost paměti, na druhou stranu však umožnilo zrychlit načtení mnoha instrukcí, 
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neboť kromě několika výjimek, vystačí instrukce s jedním slovem, tj. mikroprocesor je 

dokáže načíst během jednoho hodinového cyklu. Druhým viditelným rozdílem je 

propojení ALU s tzv. polem 32 pracovních registrů. Tato organizace ALU spolu se 

16bitovým instrukčním slovem umožnila návrhářům snížit počet hodinových taktů 

potřebných na provedení téměř všech instrukcí na pouhé dva takty, načtení+dekódování 

a vykonání. Díky tomu že instrukce vystačí s jedním slovem, to umožnilo implementaci 

jednoduchého překrývání zmíněných dvou fází. Počet hodinových taktů potřebných na 

vykonání instrukce typu registr-registr se tímto snížil na pouhý 1 hodinový takt. 

Srovnáme-li toto se základním instrukčním cyklem řady 80C51, vidíme, že jádro nové 

řady mikroprocesorů AVR dokáže poskytnout 12x vyšší výpočetní výkon při shodném 

hodinovém taktu.  

Další „vylepšení“ se odehrála při návrhu instrukční sady (vlastních instrukcí 

mikroprocesoru, které je schopen vykonávat). Tato část byla, jak již bylo řečeno, řešena 

ve spolupráci s programátory, tvůrci překladačů jazyka C. Velmi důležitou podmínkou 

pro generování efektivního kódu při překladu je existence data pointerů (datapointerů). 

Proto byly do struktury zprvu implementovány dva tyto pointery (registry), 

pojmenované X a Y. Sama existence těchto registrů/pointerů není postačující k 

efektivnímu překladu z vyšších programovacích jazyků. Nedílnou součástí je ještě 

implementace vhodných módů adresování. Analýzou mnoha již napsaných programů 

byly jako nejvhodnější vybrány následující adresovací módy: 

� nepřímé (indirect addressing)  

� nepřímé s post-inkrementací (indirect with post-increment)  

� nepřímé s pre-dekrementací (indirect with pre-decrement)  

� nepřímé s posunem (indirect with displacement)  

� přímé stránkové adresování (page direct addressing) *  

U nepřímého adresování je hodnota v určeném registru brána jako adresa, na které 

je uložen operand (hodnota). Stejně je tomu i u dvou následujících adresovacích módů s 

tím rozdílem, že u prvního dojde po vyzvednutí operandu ke zvětšení hodnoty v 

registru, tj. adresy operandu, o 1, u druhého je hodnota v příslušném registru nejdříve o 

1 zmenšena a pak použita jako adresa operandu. Oba způsoby adresování jsou velmi 
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vhodné při práci s proměnnými delšími než jeden byte, ať už jsou to číselné hodnoty, 

nebo znakové řetězce (strings). Předposlední způsob adresování je velmi vhodný pro 

adresování prvků struktury (příkaz struct v jazyce C) a lokálních proměnných v 

podprogramech. I když instrukční slovo má šířku 16 bit a zdálo se zprvu návrhářům 

dostatečně dlouhé, zbyly na hodnotu znamenající posunutí pouze 4 bity, což je velmi 

málo, neboť téměř vždy je potřeba více. Vzhledem k obtížnějšímu používání přímého 

stránkového adresování, zvolili návrháři mikroprocesoru spolu s návrháři překladače 

jazyka C cestu zredukování, tj. vynechání, tohoto způsobu adresování. Tím vznikl větší 

prostor pro hodnotu posunutí, která může být max. 63, což ve většině případů již 

postačuje (nezapomínejme, na jaké úkoly jsou tyto mikroprocesory předurčeny). 

Díky těmto dvěma registrům by bylo možné přesouvat data z jednoho místa 

(zdroje) na druhé (určení) bez nutnosti manipulace s hodnotou v pointerech 

(ukazatelích) jako v případě pouze jednoho registru, kde po načtení jednoho byte data 

musíme zaměnit hodnotu v pointeru ze zdrojové adresy na cílovou a byte dat uložit. Je 

celkem jasné, že procesor se dvěma pointery přesune data mnohem rychleji. Jelikož 

však je nutné vytvořit v architektuře mikroprocesoru tzv. zásobník, zabere nám bohužel 

jeden registr právě realizace tohoto zásobníku. Aby návrháři předešli problémům 

neefektivního přesunu dat s jedním pointerem, přidali do architektury třetí pointer, sice 

s omezenými vlastnostmi, ale který je pro přesun dat plně postačující. Takže v 

architektuře mikroprocesorů najdeme pointery celkem tři pojmenované X, Y a Z.  
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3 Stavebnice PK design ATmega128 

3.1 Základová deska MB-ATmega128 
 Základová deska MB-ATmega128 je jednou z hlavních částí vývojového a 

výukového modulárního systému MVS. Obsahuje RISC-ový mikrokontrolér řady AVR 

firmy Atmel s označením ATmega128-16AI. Deska je určena k vývojovým a výukovým 

účelům v oblasti 8-bitových RISC-ových mikrokontrolérů s maximálním výkonem 

16MIPS. 

Při návrhu základové desky byl kladen důraz na maximální využití použitého 

obvodu Atmel AVR MCU (mikrokontrolér). Základová deska proto obsahuje pouze 

součástky, které jsou nezbytně nutné pro jeho funkci (napěťový regulátor, zdroj 

referenčního napětí pro vnitřní ADC převodník, krystaly, resetovací obvod apod.) a 4 

rozšiřující konektory CON1- 4 typu MLW20, pomocí nichž se mikrokontrolér propojuje s 

ostatními moduly vývojového systému MVS. Na tyto konektory se také může připojit 

uživatelský hardware nebo část vyvíjené aplikace. Deska dále obsahuje 2 sériové 

komunikační rozhraní RS-232, které lze pro vyšší univerzálnost použití mikrokontroléru 

odpojit propojkami. Posledním periferním blokem umístěným na základové desce je 

asynchronní SRAM paměť 128k x 8bit. Paměť má připojeny své adresové, datové a řídící 

signály k MCU standardním způsobem. Pro speciální aplikace je možné paměť trvale 

zakázat připojením signálu CS1\ na +5V pomocí propojky. 

Tím, že deska neobsahuje žádné periferní obvody přímo připojené k obvodu MCU je 

návrháři umožněno zapojit celý systém přesně podle jeho představ. Základová deska 

ATmega128 lze použít pro výuku mikroprocesorové techniky, pro vestavěné řídicí 

systémy (měření, řízení a regulace). 

3.1.1 Vlastnosti základové desky 

Základová deska obsahuje RISC-ový mikrokontrolér Atmel ATmega128-16AI 

TQFP64. Pro vytváření programového kódu je možné použít volně dostupný vývojový 

software Atmel AVR Studio či WinAVR-GCC. Mikrokontrolér se programuje ISP nebo 

JTAG programátorem připojeným na příslušný konektor (JTAG umožňuje i ladění). 

Všechny I/O vývody MCU jsou přístupné na detailně popsaných konektorech, na které 

je možné připojit přídavné moduly či uživatelský hardware. Vestavěné periferie je 

možné odpojit a konfigurovat pomocí propojek, což zaručuje vysokou univerzalitu 
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desky. Napájecí napětí pro mikrokontrolér a pro připojené moduly (+5V) je vytvářeno 

napěťovým regulátorem umístěným na desce. K mikrokontroléru je standardním 

způsobem připojena asynchronní SRAM paměť 128k x 8bit, 55ns. Připojení řídících 

vodičů paměti k MCU je možné měnit pomocí propojek. Základová deska obsahuje 

nastavitelnou napěťovou referenci pro interní AD převodník mikrokontroléru a také 

umožňuje připojení externí napěťové reference či použít jako referenci napájecí napětí 

VCC. Zdrojem hodinového signálu pro mikrokontrolér může být krystal umístěný v 

patici na základové desce anebo externí zdroj hodinového signálu. Základová deska je 

dodávána s krystalem 14.7456MHz. Pro vnitřní RTC obvod mikrokontroléru je na 

desce umístěný odpojitelný krystal 32.768kHz. Základová deska dále obsahuje 2 

odpojitelné sériové rozhraní RS-232. Mikrokontrolér ATmega128 je možné resetovat 

tlačítkem RESET. Velikost plošného spoje je 25mm x 74mm x 107mm (V x Š x D).  

 

Obr. č. 4 Základová deska MB-ATmega 128 
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3.1.2 Vlastnosti mikrokontroléru ATmega128-16AI TQFP64 

� 8-bitový RISC mikrokontrolér 

� Výkon- 16 MIPS / 16 MHz- 12x rychlejší než standardní x51 na stejné taktovací 

frekvenci 

� Plně statická funkce. Interní kalibrovaný RC oscilátor 

� Dvou-cyklová násobička na čipu 

� 133 výkonných instrukcí, většinou jedno- cyklových. 

� 32 osmibitových registrů pro obecné použití 

� 128kB programová FLASH paměť, programovatelná přímo v aplikaci s možností 

uzamknutí, 10 000 zápisových/mazacích cyklů s volitelnou velikostí bootovací 

sekce s nezávislým uzamykáním 

� 4kB EEPROM paměť, 100 000 zápisových/mazacích cyklů 

� 4kB interní SRAM paměť 

� JTAG (IEEE std. 1149.1) rozhraní s možností programování a ladění 

� 8-kanálový 10-bitový A/D převodník, analogový komparátor 

� Bytově orientované sériové rozhraní (TWI) 

� Dvě programovatelné USART komunikační rozhraní 

� Master/slave SPI sériové rozhraní 

� Dva 8-bitové čítače a dva 16-bitové čítače, každý s vlastní před-děličkou 

� Dva 8-bitové PWM kanály 

� 6 PWM kanálů s programovatelným rozlišením 2-16 bitů 

� Programovatelný Watch-dog časovač s vestavěným oscilátorem na čipu 

� Čítač reálného času RTC s odděleným oscilátorem 

� 6 režimů snížené spotřeby 

� 53 programovatelných I/O vývodů 

� Napájecí napětí 4.5-5.5V 
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3.2 Programovací kabel UniProg-USB 
UniProg-USB je umístěn v krabičce redukce CAN9-CAN9, z jedné strany je 

přístupný USB konektor typu A, ze druhé konektor MLW10. Detaily připojení jsou 

popsány v kapitole Použití - Hardware. Na horní straně jsou pod průsvitným štítkem 

umístěny 3 LED diody s následujícími významy: 

Jméno LED Barva LED Význam 
Pwr zelená Indikuje připojení napájecího napětí 
Jtg žlutá Udává, zdaje aktivní JTAG firmware (svítí) a nebo Virtual 

procesor firmware (nesvítí) 
Act červená Zobrazuje aktivitu (např. programování apod.) 

 

Obr. č. 5 Programovací kabel UniProg-USB 

3.2.1 Hardware (obvodové zapojení) programátoru 

Hardware programovacího kabelu UniProg-USB je vysoce univerzální a 

skládající se z následujících částí: 

USB-A connector  konektor (zásuvka) pro připojení PC pomocí kabelu USB typu A-

A „hub“ 

FT232 integrovaný obvod převádějící USB na UART-TTL 

Galvanic separation  obvody galvanicky oddělující programovanou aplikaci od PC 

(ochrana PC) 

mega16L  mikrokontrolér obsahující řídící program (firmware) = jádro 

programátoru 

� MLW10 connector konektor pro připojení programované aplikace 
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Obr. č. 6 Jednotlivé části UniProg-USB 

 

3.2.2 Firmware (vnitřní program) programátoru 

Vnitřní program (dále jen firmware) mikrokontroléru je složen z 3 částí: 

Bootloader, AVR JTAG a Virtual processor. 

 

Obr. č. 7 Struktura firmware programátoru 

Tyto části firmware si je možné představit jako 3 různé aplikace. Volba, která z 

nich bude po připojení napájecího napětí v mikrokontroléru programátoru spuštěna, se 

provádí automaticky během startu podle typu připojení propojovacího kabelu PFL10-

PFL10 – toto platí pouze pro firmware-y AVR JTAG a Virtuální procesor. Firmware 

Bootloader je možné spustit pouze z již spuštěného firmware Virtuální procesor a 

aktivuje se speciálním programem „UniProg bootloader activator“. 

3.2.3 Bootloader firmware 

Umožňuje aktualizaci (update) dalších 2 částí firmware např. v případě vydání 

nové, vylepšené verze. Tyto aktualizace je možné zdarma získat na internetové 

stránce výrobce. 
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3.2.4 AVR JTAG firmware 

Umožňuje nejen programování, ale i ladění (debug) mikrokontrolérů Atmel 

AVR. Programovací kabel spolupracuje s originálním programem Atmel AVR 

Studio, ve kterém lze krokovat vykonávání instrukcí v mikrokontroléru, nastavovat 

hardwarové breakpointy, zobrazovat a měnit stav všech registrů, periferií a SRAM 

paměti. 

3.2.5 Virtual processor firmware 

Virtual processor (virtuální procesor) je zde obecně pojat jako sekvenční 

automat, který se řídí předem vytvořeným programem (seznamem instrukcí). Slovo 

„virtuální“ zde znamená, že se nejedná o reálný/fyzický/hardwarový systém 

(procesor vytvořený na chipu), ale o virtuální/softwarový systém. Jinak řečeno, 

virtuální/softwarový procesor je program provádějící své vlastní předdefinované 

instrukce reálným/hardwarovým procesorem (v našem případě mikrokontrolérem 

ATmega16L). Jedná se vlastně o emulaci reálného/hardwarového procesoru 

programově. 

Výhodou je, že instrukční sada, tj. veškeré instrukce, jsou nadefinovány 

programově (ne hardwarově výrobcem procesoru) a je možné je v budoucnu 

jednoduše rozšiřovat a měnit (pouhou změnou programu = firmware virtuálního 

procesoru). Další výhodou je možnost nekonečného počtu změn řídícího programu, 

který je uložen v paměti programu (Program memory), protože tato paměť je 

virtuálně vytvořena v paměti typu SRAM. Systém jako takový není omezen datovou 

šířkou slova (např. 8 bitů), protože je virtuální a tak je možné vytvořit instrukce 

pracující s daty libovolné délky (8bit, 16bit, atd.). 

Nevýhodou je ovšem daleko vyšší časová náročnost všech instrukcí, protože 

každá z nich je reálně složena z několika desítek instrukcí použitého procesoru, na 

kterém je tento virtuální procesor spuštěn. 

Popsaný systém je založen na podobné myšlence, jako je např. JAVA, takže v 

podstatě na hardware vůbec nezáleží a programový kód pro virtuální procesor je 

možné spustit na libovolném procesoru. 
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Jako již bylo popsáno výše v sekci popisující hardware UniProg-USB, 

mikrokontrolér ATmega16L komunikuje s PC přes rozhraní USB pomocí obvodu 

FT232, což je převodník USB<=>UART. Virtuální procesor pracuje s následujícím 

nastavením UARTu: 

921600 baud, 8 data bits, one stop bit, no parity, no hardware and no 

software handshaking 

Struktura a propojení virtuálního procesoru na reálné periferie je znázorněno na 

následujícím obrázku. 

 

Obr. č. 8 Struktura firmware virtuálního procesoru a jeho napojení na reálné periferie 

 

Paměť programu (program memory) 

Zde jsou uloženy instrukce, které má virtuální procesor vykonávat. Paměť je typu 

SRAM, takže je možné měnit její obsah bez snížení její životnosti (na rozdíl od paměti 

FLASH). 

Paměť dat (data memory) 

Obsahuje data, se kterými virtuální procesor pracuje (může je zasílat na SPI, 

UART, PWM, DIO, anebo data získaná z ADC, SPI, UART, DIO může do této paměti 

ukládat). Paměť je typu SRAM. 
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Registry (registers) 

Virtuální procesor obsahuje 10 registrů (8-bit), které může využívat pro různé 

aritmeticko/logické operace apod. Tyto registry je však možné používat i po dvojicích 

jako 16 bitové. Následující tabulka popisuje vzájemné relace mezi 8 a 16 bitovými 

registry. 

 

 

Číslo Registr 8bit Číslo Registr 16bit 

0 REG-0 128 REG-01 
1 REG-1 129 REG-12 

2 REG-2 130 REG-23 
3 REG-3 131 REG-34 

4 REG-4 132 REG-45 
5 REG-5 133 REG-56 

6 REG-6 134 REG-67 

7 REG-7 135 REG-78 
8 REG-8 136 REG-89 

9 REG-9   
 

3.2.6 Funkce Virtuálního procesoru 

Firmware virtuálního procesoru provádí 3 základní funkce: 

� přímé provádění instrukcí zaslaných z PC 

� provádění speciálních příkazů pro práci s pamětmi 

� provádění instrukcí z paměti programu 

Přímé provádění instrukcí zaslaných z PC 

Firmware virtuálního procesoru umožňuje přímé provádění instrukcí, které se 

normálně provádějí z paměti programu. Je to možné přirovnat ke speciálnímu ladícímu 

postupu, kdy se instrukce zasílají přímo přes USB z PC a ihned se vykonávají. Zasílá se 

přímo kód instrukce, bez nějakého doplnění o další byty (žádné CRC apod.). Každá 

instrukce, která nevrací ze své podstaty hodnotu (tj. nezasílá svůj výsledek přes UART a 

následně USB do PC), je potvrzena procesorem zasláním potvrzovacího bytu „Ack“. 
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Přímého provádění instrukcí se dá využít např. při vytváření programu – uživatel 

(programátor) si může jednotlivé instrukce ihned otestovat a ověřit si, že je používá 

správně. Samozřejmě není možné takto testovat všechny instrukce, např. instrukce 

podmíněného skoku nemají při tomto postupu žádný význam, protože se instrukce 

neprovádějí z paměti programu, ale přímo (zasláním z PC) a tak není možné skočit na 

zadanou adresu podmíněného skoku. 

Nevýhodou přímého zasílání instrukcí je, že je nutné po zaslání instrukce vyčkat 

na odeslání potvrzení jejího provedení, a to proto, aby nová instrukce nebyla do 

UniProg- USB zaslána dříve, než se dokončí instrukce předešlá. Kdyby tato časová 

návaznost nebyla dodržena, tak by došlo ke ztrátě části nově zasílané instrukce. Z 

tohoto důvodu byla také vytvořena další část virtuálního procesoru, tj. provádění 

instrukcí z paměti programu. 

Popis instrukční sady je uveden níže. 

Struktura dat při zaslání instrukce pro přímé (okamžité) provedení je: 

Kód instrukce (1 byte) + DB# (1 byte) + (Data[0..7])- parametry instrukce (0..8 bytů 

dle typu instrukce) 

Vysvětlivky: 

Instruk ční kód  datový (číselný) kód instrukce z instrukční sady 

DB# počet bytů dat (Data Bytes number), které má instrukce zpracovat 

Data  data (parametry), která se zasílají společně s instrukcí, jejich počet 

musí být shodný s DB# 

Ack  potvrzovací byte - úspěšné provedení, 10(dec), 0x0A(hex) 

3.3 Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí 
Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí je jedním z mnoha modulů 

modulárního vývojového systému MVS. Lze jej použít ve spojení s některou ze 

základových desek k vytvoření základního uživatelského vstupně / výstupního rozhraní. 

Modul obsahuje 4 sedmisegmentové LED zobrazovače, zapojené 

multiplexovaně, dále rozhraní pro znakový podsvětlený LCD modul, trimr pro řízení 

kontrastu, 16 tlačítek zapojených do matice 4x4 a elektroakustický měnič pro 
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generování zvuků. Oba displeje (LED i LCD) jsou umístěny nad sebou, přičemž LCD 

modul se zapojuje do jednořadého konektoru a je tedy možné jej vyjmout a používat tak 

LED displej umístěný pod ním. V případě, že se používá LCD modul, je možné LED 

displej vypnout pomocí propojky. 

Základová deska či uživatelský hardware se připojuje k tomuto modulu přes 

konektor CON1 typu MLW20.  

Modul se dá použít jako přídavný hardware pro vývojovou desku systému MVS 

či jiný vývojový systém nebo jako uživatelské vstupně/výstupní rozhraní. 

 

 

Obr. č. 9 Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí 

3.3.1 Vlastnosti modulu 

� 4 sedmisegmentové LED displeje, řízené multiplexovaně 

� Rozhraní pro znakový LCD modul (např. 2x16 znaků) 

� Maticová klávesnice 4x4 s alfanumerickými popisy 

� Elektroakustický měnič 

� Rozměry 30mm x 80.6mm x 86.7mm (V x Š x D) 
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3.4 Modul LCD displeje, 8 tlačítek a beeperu 
Modul LCD displeje, 8 tlačítek a beeperu je další modul modulárního vývojového 

systému MVS. Lze jej použít ve spojení s některou ze základových desek k vytvoření 

základního uživatelského vstupně / výstupního rozhraní. 

Modul obsahuje rozhraní pro znakový podsvětlený LCD modul (např. 2 x 16 

znaků) včetně trimru pro řízení kontrastu, 8 tlačítek s přehlednými popisky a 

piezoelektrický měnič pro generování zvukových signálů. Modul umožňuje připojení k 

základové desce dvěma způsoby- přes paralelní (13 vodičů), anebo sériové (7 vodičů) 

rozhraní.  

Modul lze použít jako přídavný hardware pro vývojovou desku systému MVS či 

jiný vývojový systém, uživatelské vstupně / výstupní rozhraní. LCD modul je vhodný 

pro výuku. 

 

 

Obr. č. 10 Modul LCD displeje, 8 tlačítek a beeperu 

3.4.1 Vlastnosti LCD modulu 

� Rozhraní pro znakový LCD modul (např. 2x16 znaků) 

� 8 tlačítek s popisy: „Zrušit“, „F1“, „F2“, šipka vlevo, šipka vpravo, šipka 

nahoru, šipka dolů a „Enter“ 

� Piezoelektrický měnič pro generování zvukových signálů 

� Dva typy připojení k základové desce-  paralelní/sériové- s automatickou volbou 

� Rozměry 30mm x 115.6mm x 51.4mm (V x Š x D) 
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3.5 Modul 8 LED diod a 8 tlačítek 
Modul 8 LED diod a 8 tlačítek je jedním z mnoha modulů modulárního 

vývojového systému MVS. Lze jej použít ve spojení s některou ze základových desek 

pro zobrazení 8 binárních signálů a nastavování jiných 8 binárních signálů. 

Všech 8 LED diod je přímo připojených svými katodami k propojovacímu 

konektoru přes své ochranné rezistory, anody mají spojeny dohromady a připojeny na 

+VCC. Také každé z 8 tlačítek je propojeno jedním kontaktem na propojovací konektor a 

zároveň na pull-up rezistor, který je připojen na napájecí napětí +VCC. Druhý kontakt 

tlačítek připojen na GND. 

Modul se dá použít jako přídavný modul pro vývojovou desku systému MVS 

nebo jiný vývojový systém. Také se dá použít pro zobrazení 8 binárních signálů a 

nastavení 8 binárních signálů. 

 

Obr. č. 11 Modul 8 LED diod, 8 tlačítek 

3.5.1 Vlastnosti modulu 

� 8 LED diod přímo připojených na vývody konektoru. 

� 8 tlačítek přímo připojených na vývody konektoru. 

� Možnost volby připojení tlačítek (+VCC / GND) a jejich pull-up / pull-down 

rezistorů. 

� Rozměry: 20,0mm x 68,6mm x 33,0mm (V x Š x D) 
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3.6 Modul USB2xxR-MLW20 

Modul USB2xxR-MLW20 je další z modulů modulárního vývojového systému 

MVS. Lze jej použít ve spojení s některou ze základových desek pro komunikaci s 

osobním počítačem přes komunikační rozhraní USB. 

Modul obsahuje jeden z obvodů FT232RL nebo FT245RL. Obvod FT232RL 

převádí standardní komunikační linku USB na rozhraní RS-232 v TTL úrovních, obvod 

FT245RL na rozhraní paralelní 8-bit FIFO. Uživatel tedy nemusí znát detailní způsob 

komunikace přes USB sběrnici a programovat pro něj obslužné algoritmy ve svojí aplikaci. 

K obvodu FT232RL se přistupuje jako ke standardnímu rozhraní TTL RS-232 (např. 

MAX232) a celá komunikace je tak velmi jednoduchá (stačí propojit RxD a TxD vývody 

mikrokontroléru s vývody RxD a TxD obvodu FT232RL). Pokud se dále v PC nainstaluje 

VCP driver (volně dostupný na stránce FTDI), tak se vytvoří virtuální COM port a 

aplikace, které dříve komunikovaly s hardwarem pouze přes dnes již ustupující klasický 

COM port tak mohou s tím samým zařízením komunikovat přes USB port (pouze se 

nahradí hardwarová část s MAX232 modulem USB232R_MLW20). 

Osobní počítač se k modulu připojuje přes konektor CON2 typu USB-B, základová 

deska či uživatelský hardware se připojuje přes konektor CON1 typu MLW20.  

Modul se používá jako přídavný hardware pro vývojovou desku systému MVS či 

jiný vývojový systém. Také ho lze použít jako aplikace komunikující přes rozhraní USB: 

měření, řízení, audio, čtení paměťových karet atd. USB/RS232 konvertor- velmi 

jednoduchá náhrada stávajícího rozhraní RS-232 rozhraním USB (na PC se nainstaluje 

VCP driver a tím se přidá nový virtuální COM port do systému, na straně MCU se místo 

MAX232 připojí modul USB232R_MLW20). 

 

Obr. č. 12 Modul USB2xxR-MLW20 
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3.6.1 Vlastnosti modulu 

� Dodává se ve 2 variantách, které se liší pouze osazeným integrovaným obvodem: 

a) USB232R_MLW20 – osazeno obvodem FT232RL 

b) USB245R_MLW20 – osazeno obvodem FT245RL 

� Celý USB protokol je obsluhován samotným čipem, není potřeba žádné 

programování firmwaru 

� Volně dostupné ovladače pro PC- jak VCP (virtual COM port), tak i direct control 

(Win9x, WinME, WinXP, Win2k, Linux, FreeBSD atd.) 

� Jednoduché připojení k MCU, FPGA, CPLD apod. 

� Kompatibilní se standardem USB 1.1 a USB 2.0 

� USB VID, PID, sériové číslo a popis produktu je uloženo v interní EEPROM 

paměti 

� Pro většinu aplikací stačí propojit 3 signály k mikrokontroléru-  RxD, TxD a GND 

� Umožňuje napájení připojeného hardware z USB sběrnice 

� Vstupně/výstupní vývody mohou být napájeny napětím 3,3V i 5,0V 

� Obsahuje USB konektor typu B 

� Rozměry 23mm x 41mm x 33mm (V x Š x D) 
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4 Návrh sestavy úlohy 
Pro seznámení se stavebnicí jsem použil Modul 8 LED diod a 8 tlačítek, kde po 

stisknutí tlačítka se rozsvítí LED dioda, která tlačítku náleží. 

Pro samotnou realizaci příkladu potřebujeme: 

- Základovou desku MB-ATmega128 v2.x 

- Modul 8 LED diod a 8 tlačítek 

Modul se připojíme do konektoru CON1. LED diody jsou řízeny tlačítky, takže 

při stisknutí tlačítka 4 se rozsvítí LED dioda 4.  

Jako zdroj hodinového signálu se předpokládá krystal 14.7456MHz. 

Propojky (jumpery) je nutné nastavit takto: 

JP1 (Vref):  X  3-4 
JP2 (RTC pins) X  1-3, 2-4 
JP3 (Xtal):   3-4, 5-6  
JP4 (UART0 pins): X 1-3, 2-4 
JP5 (UART1 pins):  1-3 2-4 
JP6 (A15T):  X  1-2 
JP7 (CS1\):   2-4 (vyřadí SRAM) 
JP8 (A16T) :   X 2-3 
 

X v nastavení jumperů znamená libovolné nastavení, např. "?-?" 

 

Obr. č. 13 Základová deska ATmega 128 s Modulem 8 LED diod a 8 tlačítek 



33 
 

Jako samostatnou práci jsem si vybral úlohu s Modulem LED a LCD displejů, 

maticové klávesnice a beeperu, u toho modul jsem se pokusil vytvořit elektrický zámek 

pro odemykání a zamykání dveří. 

Příklad by mě vypadat tak, že po zadání 4- místného číselného kódu a potvrzení 

tlačítkem ENTER se ozve potvrzovací tón.  

Nejprve je potřeba naprogramovat tento modul. Abychom mohli zapisovat vstupní 

kód, musíme ho uložit do paměti. Zápis nového vstupního kódu je možné po stisknutí 

tlačítka F1. Po stisknutí tlačítka F1 nejprve zadáme staré heslo a posléze zadáme nové 

heslo a potvrdíme tlačítkem ENTER, pro správnost hesla zadáme nové heslo ještě 

jednou a stiskneme tlačítko ENTER. 

Pro samotný vstup svítí na displeji text: Zadej heslo. Zadáním čtyřmístného 

číselného hesla a potvrzením tlačítkem ENTER zjistíme správnost údajů. Jestliže 

zadáme správné heslo, ozve se krátký potvrzovací tón. Pokud zadáme heslo špatně, 

ozve se dlouhý tón, který vyzývá k zadání správného hesla. Na opravu hesla máme 2 

pokusy, pak se systém zablokuje. 

V případě zadáni špatného hesla 3x po sobě je možné systém odblokovat zadáním 

administrátorského 12-ti místného hesla. Tuto variantu je možné vypnout v případě, že 

ji uživatel nechce využívat.  

Do systému můžeme zadat dle naprogramování několik uživatelských účtů a poté 

pomocí historie vstupu kontrolovat zadávání jednotlivých kódů, díky čemu je možné 

kontrolovat například docházku zaměstnanců.  
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Pro realizaci příkladu potřebujeme: 

- Základovou desku MB-ATmega 128 v2.x 

- Modul LED a LCD displejů, maticové klávesnice a beeperu 

Modul připojíme do konektoru CON1 základové desky MB-ATmega 128. 

Propojky (jumpery) je nutné nastavit takto: 

JP1 (Vref):  X  3-4 

JP2 (RTC pins)  1-3, 2-4 

JP3 (Xtal):   3-4, 5-6  

JP4 (UART0 pins):  1-3, 2-4 

JP5 (UART1 pins):  1-3 2-4 

JP6 (A15T):   1-2 

JP7 (CS1\):   2-4 (vyřadí SRAM) 

JP8 (A16T) :    2-3 

X v nastavení jumperů znamená libovolné nastavení, např. "?-?" 

 

Obr. č. 14 Modul LED a LCD displejů, maticové klávesnice a beeperu 
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5 Realizace úlohy 
Při realizaci příkladu jsem použil základovou desku MB-ATmega 128 od firmy 

PK- design. Do této desky jsem zapojil Modul LED a LCD displejů, maticové 

klávesnice a beeperu a to do konektoru CON1. Tento modul má jak displej, tak i 

klávesnici. Jako programátor jsem použil univerzální programátor UniProg-USB, který 

byl zapojen v konektoru ISP. 

 

Obr. č. 15 Zapojení desky s displejem 
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Obr. č. 16 Kompletní zapojení 
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6 Závěr  
V této práci jsem řešil využití mikrokontrolérů AVR a navrhnout jejich využití 

pro studijní účely v předmětu Řídící počítače. Tyto mikrokontroléry jsou použity ve 

stavebnici MB-ATmega 128.  

Na začátku práce je uvedena problematika těchto mikrokontrolérů a je zde 

ukázána architektura a filozofie mikroprocesorů Atmel AVR. 

V další kapitole jsou ukázány mikroprocesory AVR od jejich historie. Pro ukázku 

mikroprocesorů byly vybrány dva typy těchto mikroprocesorů. Pro ukázku je zde 

přehled těchto mikroprocesorů. U vývoje procesorů Atmel AVR je popsán vývoj od 70. 

let 20. století až dodnes. 

V kapitole o stavebnici MB-ATmega 128 je popsána základní deska, její základní 

vlastnosti a její použití. Stejně jsou popsány všechny moduly, které jsou nyní dostupné 

ve školní laboratoři. U programovacího kabelu UniProg-USB je popsáno jeho vnitřní 

složení, hardwarové zapojení, a také je nastíněna funkce virtuálního procesoru.  

U návrhu sestavy úlohy je ukázána jak by měl fungovat příklad, co je potřeba pro 

jeho samotnou realizaci a jak musí být zapojeny jukry na základové desce. 

Realizace příkladu byla ukončena funkčností stavebnice MB-ATmega 128. Tato 

stavebnice dopomůže zlepšení výuky v předmětu Řídící počítače a studenti si budou 

moci realizovat své vlastní úlohy. K samotné realizaci je mnoho možností, protože je 

k dispozici více druhů modulů k základové desce.  
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8 Seznam použitých zkratek 
CPU- Central Processing Unit 

PC- Personal Computer 

RAM- Random Access Memory  

ROM- Read Only Memory 

EPROM- Erasable Programmable Read Only Memory 

EEPROM- Electrically EPROM 

SRAM- Static Random Access Memory 

Flash- Paměť 

JP- jumper 

CON- konektor 
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