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Εισαγωγή 

Το Hoνercraft είναι ένα όχημα που χρησιμοποιεί ένα στρώμα αέρα υψηλής 

πίεσης, ανάμεσα στο όχημα και στην επιφάνεια κίνησης. Η πίεση αυτή εξισορροπεί 

το βάρος του και πρακτικά αιωρείται. Έτσι οι τριβές με την επιφάνεια κίνησης είναι 

σχεδόν μηδενικές. Μπορεί να κινείται σε όλες τις επιφάνειες, στεριά θάλασσα πάγο, 

αρκεί να μην υπάρχουν μεγάλες ανωμαλίες και η κλίση του εδάφους να είναι μικρή. 

Το στρώμα αέρα, δημιουργείται από μια εύκαμπτη φούσκα που φτάνει σχεδόν στην 

επιφάνεια του εδάφους. Έτσι το όχημα αιωρείται σε ύψος λίγων εκατοστών. Τα 

πρώτα λειτουργικά μοντέλα εμφανίστηκαν την δεκαετία του 50 αν και τα πρώτα 
σχέδια τοποθετούνται στις αρχές του 1700. Τα Hoνercraft σήμερα χρησιμοποιούνται 
για μεταφορά επιβατών και οχημάτων, σαν οχήματα διάσωσης, αλλά και για 

στρατιωτικούς σκοπούς, συνήθως για άμεση μεταφορά βαρέως εξοπλισμού. Τέλος 

χρησιμοποιούνται για αναψυχή και ενίοτε και σε αγώνες. 

Στην εργασία αυτ~Ί θα ασχοληθούμε με την κατασκευή ενός υπό κλίμακα 

μοντέλου, και στην δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος αυτομάτου ελέγχου 

προκειμένου να δείξουμε κατά πόσο μπορεί να γίνει έλεγχος της διεύθυνσης του 

οχήματος. Στόχος μας λοιπόν είναι περισσότερο ο πρακτικός έλεγχος σε μια 

κατασκευ1Ί και όχι η σε βάθος μαθητικ~Ί ανάλυση και μοντελοποίηση του 

συστήματος, όπου και θα αναφερθούμε επιγραμματικά. 
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Το πρόβλημα ελέγχου 

Το πρόβλημα ελέγχου της πορείας ενός hoveΓαaft καθορίζεται από την ίδια 

την φύση του οχήματος, και ξεκινάει ουσιαστικά από την παντελή απουσία τριβών με 

την επιφάνεια κίνησης. Στα περισσότερα μέσα είναι ορισμένο από κατασκευής ότι η 

διεύθυνση της κίνησης συμπίπτει απόλυτα ή σε μεγάλο βαθμό με τον οριζόντιο άξονα 

συμμετρίας του εκάστοτε οχήματος, πχ. Αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πλοία. Τρένα. Και 

κάθε κατασκευ1Ί υιοθετεί διαφορετικούς τρόπους για να εκτρέψει τον άξονα της, και 

κατά συνέπεια, να αλλάξει την πορεία του, καθώς ο άξονας συμμετρίας και η 

διεύθυνση της κίνησης πρέπει να συμπίπτουν . 

Ας δούμε σαν παράδειγμα τα τροχοφόρα οχήματα και πιο συγκεκριμένα το 

αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι κατ ' αρχάς φτιαγμένο να κινείται σε μια διεύθυνση 

μπροστά 1Ί πίσω παράλληλα με τον άξονα του . Η όλη μηχανική της κίνησης του 

βασίζεται στον τροχό. Ο τροχός έχει μηδενικές τριβές στην κίνηση μπρος πίσω, αλλά 

για να κινηθεί ένας τροχός πλάγια πρέπει να ασκηθεί μεγάλη δύναμη , μεγαλύτερη 

από την τριβή ολίσθησης μεταξύ του εδάφους και του ελαστικού , κάτι που συμβαίνει 

μόνο σε ακραίες συνθήκες (σχl ). Επίσης ο τροχός μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, να 

περιστραφεί, σχετικά εύκολα, ιδιαίτερα ενώ κινείται. Ένα τετράτροχο όχημα λοιπόν 

κινείται αρχικά ευθεία παράλληλα με την διεύθυνση των τεσσάρων τροχών του , και 

προκείμενου να αλλάξει την διεύθυνση του , στρέφει του δυο τροχούς, με τρόπο ώστε 

οι άξονες και των τεσσάρων τροχών να τέμνονται στο ίδιο σημείο (σχ2). Αυτό είναι 

προϋπόθεση για να μην υπάρχει καθόλου πλάγια μετακίνηση σε κανέναν τροχό και 

να ελαχιστοποιηθούν οι τριβές. 

ο 
Κέντρο κύκλου στροφής 

Σχ.1 Σχ.2 

Στην πράξη αυτό δεν ισχύει απόλυτα σε όλα τα σύγχρονα τροχοφόρα (πχ. 

Πολυαξονικά φορτηγά με δυο σταθερούς, παράλληλους μεταξύ τους, άξονες) αλλά 

αποτελεί βασική αρχή . Το όχημα λοιπόν αφού στρέψει τους πρόσθιους τροχούς του 

θα ακολουθήσει μια κυκλική τροχιά με κέντρο το σημείο που τέμνονται οι τέσσερις 

τροχοί. Η κεντρομόλος δύναμη που απαιτείται για την διατήρηση της κυκλικής 

τροχιάς παρέχεται από τους τροχούς που αντιστέκονται σε κάθε πλάγια μετακίνηση 

τους. Η δύναμη αυτή είναι που ουσιαστικά αλλάζει την διεύθυνση της κίνησης του 
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οχήματος όταν αυτό στρίβει. Βλέπουμε λοιπόν ότι το τροχοφόρο υιοθετεί την στρέψη 

των δυο τροχών του για να αλλάξει την διεύθυνση του άξονα του, και η αλλαγή αυτή 

έχει ως επακόλουθο την αλλαγή της διεύθυνσης της ταχύτητας η οποία παραμένει 

ουσιαστικά παράλληλη στον άξονα του οχήματος ακολουθώντας εφαπτομενικά την 

κυκλική τροχιά (σχ3) , και βασίζεται στην τριβ1) για να επιτύχει την αλλαγή της 

πορείας 

του. 

Σχ.3 

Αντίστοιχοι μηχανισμοί ισχύουν για τα περισσότερα οχήματα: τα πλοία έχουν 

υδροδυναμικό σχήμα που τους επιτρέπει ευθεία κίνηση με πολύ λιγότερες τριβές από 

ότι χρειάζεται για κάθετη μετακίνηση, και χρησιμοποιούν το πηδάλιο και τις 

προπέλες για να εκτρέψουν συνήθως την πρύμνη και έτσι να αλλάξουν διεύθυνση. Τα 

αεροπλάνα χρησιμοποιούν το ουραίο πτερύγιο για να σταθεροποιεί την κίνηση στον 

αέρα παράλληλη με τον άξονα συμμετρίας τους και για να αλλάξουν την πορεία τους. 

Παρόλο που οι αποκλίσεις σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο μεγαλύτερες από άλλα 

μέσα, μεγάλες αποκλίσεις είναι ικανές να προκαλέσουν απώλεια στήριξης και 

ελέγχου του αεροπλάνου. Μοναδική ίσως άλλη εξαίρεση πλέων του hoνercraft 

αποτελεί το ελικόπτερο. Σε αντίθεση λοιπόν με τα περισσότερα μέσα ένα hovercraft 
δεν προϋποθέτει από κατασκευής ότι η διεύθυνση της ταχύτητας και ο άξονας 
συμμετρίας να είναι παράλληλοι. Εάν παραδείγματος χάρη ένα hovercraft έχει 
αναπτύξει μια γραμμική ταχύτητα, και αρχίσει να περιστρέφεται δεν υπάρχουν οι 

τριβές που θα εκτρέψουν την πορεία και ως εκ τούτου θα συνεχίσει να κινείται λίγο 

έως πολύ ευθεία ανεξάρτητα της διευθύνσεις του άξονα του . Και έτσι παρόλο που θα 

υπάρξει κάποια μεταβολή στη διεύθυνση της κίνησης, αν η περιστροφή συνεχισθεί το 
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όχημα μπορεί να μετακινείται προς μια κατεύθυνση και ο άξονας του να έχει την 

ακριβώς αντίθετη, και να εξακολουθεί να περιστρέφεται πλέον εκτός ελέγχου. 

Βασικός σκοπός αυηΊς της εργασίας είναι να ελεγχθεί αυηΊ η απόκλιση της 

διεύθυνσης της κίνησης σε σχέση με τον άξονα του οχήματος, προκειμένου να γίνει 

πιο εύκολος ο έλεγχος της πορείας ενός τέτοιου οχήματος. 

Περιγραφή λειτουργίας hovercraft 

Το hονe1·CΓaΓι βασίζει την λειτουργία του στη φούσκα που βρίσκεται στο κάτω μέρος 

του οχήματος. Όταν αυτή η φούσκα γεμίσει με αέρα (σχ4), το βάρος εξισορροπείται 

από την επιπλέον πίεση αέρα κάτω από το όχημα και παύει να στηρίζεται στο έδαφος. 

Πλέων οι τριβές στην κίνηση είναι πολύ μικρές και το όχημα είναι ελεύθερο να 

κινηθεί σε κάθε κατεύθυνση. Η απαιτούμενη πίεση αέρα εξασφαλίζεται είτε 

δεσμεύοντας ένα μέρος της ροής του αέρα πίσω από την κεντρική έλικα, είτε με 

ξεχωριστό σύστημα ελίκων επιφορnσμένο με αυτό το έργο. 

Σχ.4 

Το σύστημα της άνωσης λοιπόν απλά απαλείφει τις τριβές με το έδαφος αλλά 

δεν κατευθύνει το όχημα, δεν προκαλεί κάποια κίνηση. Η Δύναμη που δημιουργεί 

είναι στον κάθετο άξονα αντίθετη με το βάρος του . Κάθε δύναμη στο οριζόντιο 

επίπεδο παρέχεται από το σύστημα της προώθησης. Το σύστημα αυτό αποτελείται 

από μια η περισσότερες έλικες και τους αντίστοιχους εκτραπείς της ροής, πηδάλια. 

Τα πηδάλια απλώς εκτρέπουν την ροή αέρα δεξιά ή αριστερά και δεν δημιουργούν 

κάποια επιπλέον δύναμη απλά αλλάζουν την διεύθυνση της ώθησης που παράγει η 

εκάστοτε έλικα. Η χρησιμότητα τους είναι στο να ελέγξουν την περιστροφή του 

οχήματος και όχι την κατεύθυνση του . 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι απουσία τριβών και οποιοδ1Ίποτε αλλού 

συστήματος ικανού να εκτρέψει την πορεία του οχήματος, αυτό πρέπει να γίνει 

βασιζόμενο στη ώθηση της κεντρικής έλικας είτε αυτή είναι μια είτε περισσότερες. Η 

ίδια δύναμη που χρησιμοποιείται για να επιταχύνει το όχημα σε ευθεία είναι η ίδια 

που παίζει το ρόλο κεντρομόλου επιτάχυνσης ώστε να κρατήσει το όχημα σε κυκλική 

τροχιά . Για να επιτευχθεί αυτό το όχημα πρέπει να περιστραφεί μέχρις ότου ο άξονας 

του οχήματος γίνει κάθετος στην διεύθυνση της κίνησης και να παραμείνει κάθετος 

καθ Όλη την διάρκεια της κυκλικής πορείας (σχ5).Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση 
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να ελέγξουμε την γωνία που σχηματίζει ο άξονας του οχήματος σε σχέση με την 

διεύθυνση της κίνησης και όχι σε σχέση με κάποιο εξωτερικό σύστημα αναφοράς. Η 
γωνία αυτή πρέπει να είναι 0° όταν το όχημα επιταχύνει και ±90° όταν θέλουμε να 
στρίψουμε δεξιά-αριστερά αντίστοιχα ( σχ6) . 

υ 

Σχ.5 
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F 

Ο αισθητήρας 

Σχ.6 

υ 

F 

Περιγραφή κατασκευής 

Ένα από τα πιο βασικά κομμάτια της κατασκευής είναι η επιλογή του 

αισθητήρα που θα κάνει δυνατό τον απαιτούμενο έλεγχο. 

F 

Αυτό που θέλουμε να μετρήσουμε είναι η γωνία που σχηματίζει ο άξονας του 

hoνercraft σε σχέση με την διεύθυνση της κίνησης. 

Παραθέτω παρακάτω κάποιες από τις επιλογές που μελετήθηκαν. 

Ψηφιακό επιταχυνσιόμετρο . Υπάρχουν στην αγορά ψηφιακά 

επιταχυνσιόμετρα τα οποία δίνουν σαν έξοδο την επιτάχυνση που δέχεται το 

ολοκληρωμένο σε δυο άξονες όπως π.χ. το LIS2L02AS4. Η χρησιμότητα του στην 
συγκεκριμένη κατασκευή θα ήταν αν μπορούσαμε μετρώντας την επιτάχυνση σε δυο 

άξονες και ολοκληρώνοντας την στο χρόνο να μπορέσουμε να εξάγουμε την 

ταχύτητα στους δυο άξονες Χ και Υ και στην συνέχεια από τις δυο ταχύτητες να 

πάρουμε την γωνία της διεύθυνσης της ταχύτητας. Αυτό στην πραγματικότητα είναι 

αδύνατο διότι το ολοκληρωμένο θα περιστρέφεται μαζί με την κατασκευή και την 

περιστροφή δεν μπορούμε να την λάβουμε υπ όψιν . 

Ψηφιακό γυροσκόπιο (π.χ ADXRS300): Μπορεί να μας δώσει μια σταθερή 
γωνία αναφοράς* και συνδυαζόμενο με ένα επιταχυνσιόμετρο να μπορέσουμε να 
εξάγουμε την γωνία που μας ενδιαφέρει. Παρ όλα αυτά ο μετασχηματισμός θα είναι 

εξαιρετικά πολύπλοκος πράγμα που απαιτεί μεγάλη επεξεργαστική ισχύ, και μειώνει 

την ακρίβεια. Επιπλέον αυτά τα ολοκληρωμένα έχουν σημαντικό κόστος. 

Ψηφιακή πυξίδα: Πιο οικονομική εναλλακτική από την προηγούμενη λύση 

καθώς αυτό που μας δίνει είναι πάλι μια γωνία σε σχέση με μια εξωτερική αναφορά 

' η γωνία αυηΊ σχηματίζεται ανάμεσα στην διεύθυνση του οχήματος και μια εξωτερική διεύθυνσ11 
αναφοράς ουσιαστικά μας λύνει το μισό μόνο πρόβλημα για αυτό είναι απαραίτητοι οι 

μετασχηματισμοί. 
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αλλά δε λύνει κάποιο από τα υπόλοιπα μειονεκτήματα που την κάνουν μη αποδεκτή 

ως λύση. 

GPS: Αυτή η λύση συγκεντρώνει αρκετά πλεονεκτι1ματα, μπορεί να μας 
δώσει κατευθείαν την κατεύθυνση της κίνησης και δίνει την δυνατότητα ο 

προγραμματισμός να γίνει κατευθείαν στην συσκευή που φιλοξενεί τον αισθητ11ρα 

και γίνεται έτσι διαθέσιμη μεγάλη επεξεργαστική ισχύς. Το κόστος δεν είναι 

απαγορευτικό. Μοναδικό μειονέκτημα της λύσης αυτής είναι ότι σαν αισθητήρας έχει 

μια καθυστέρηση στην ανανέωση της εξόδου λίγων δευτερολέπτων. Αυτό θα 

μπορούσε να μην είναι πρόβλημα σε ένα πιο μεγάλο και αργό μοντέλο αλλά στο 

μέγεθος αυτής της εργασίας είναι απαγορευτικό. 

Η λύση στο πρόβλημα του αισθητήρα που επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη 

εφαρμογή είναι ένα ποντίκι υπολογιστι1, μια συσκευ1Ί κατάδειξης δηλαδ1Ί. Η λύση 

αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να μετρήσει κατευθείαν την μεταβλητή που 

θέλουμε. Στερεώνοντας το ποντίκι πάνω στην κατασκευή, ώστε να διαβάζει το 

έδαφος, ο άξονας του συμπίπτει με τον άξονα συμμετρίας του οχ11ματος, και μας δίνει 

σαν έξοδο την μετακίνηση σε δυο άξονες Χ και Υ σε σταθερά χρονικά διαστήματα. 

Έχουμε δηλαδ11 τι1ν ταχύτι1τα μετακίνησης του οχήματος σε σχέση με το έδαφος σε 
δυο άξονες. Η ουσιαστικ~1 διαφορά με άλλες λύσεις είναι ότι δεν επηρεάζεται από την 

περιστροφή του οχήματος καθώς δεν μετράει την ταχύτητα σε σχέση με κάποιο 

σταθερό εξωτερικό σύστημα αναφοράς αλλά σε σχέση με το ίδιο το έδαφος 

ανεξάρτητα από την γωνία της διεύθυνσης του οχήματος. Το μόνο που χρειάζεται να 

κάνουμε εμείς είναι, από τις δυο συνιστώσες τι1ς ταχύτητας να εξάγουμε την γωνία 

της ταχύτητας (σε σχέση πάντα με τον άξονα του οχ1Ίματος) κάνοντας έναν απλό 

μετασχηματισμό (σχ7). 

Αρχικά μελετήθηκε αν θα ήταν δυνατό να ελεγχθεί κατευθείαν ένας 

αισθητήρας ποντικιού. Σε ένα μηχανικό ποντίκι είναι αρκετά εύκολο να επέμβεις 

συνδέοντας κατευθείαν την οπτικές του διόδους με εισόδους ενός μικροεπεξεργαστή 

αλλά όπως αποδείχτηκε ένα μηχανικό ποντίκι δεν θα μπορούσε να δουλέψει σε μια 

τέτοια εφαρμογή διότι θέλει μεγάλη ακρίβεια στην στερέωση, χρειάζεται κάποιο 

έστω μικρό βάρος να το πιέζει στην επιφάνεια που διαβάζει για να λειτουργήσει, και 

επηρεάζεται περισσότερο από τυχών ανωμαλίες του εδάφους και ξένα υλικά που 

προσκολλώνται στι1ν σφαίρα του. 

Εναλλακτικά θα μπορούσε να ελεηθεί ένας αισθητήρας οπτικού ποντικιού 

(π.χ. το Agilent ADNS 2051) η επιλογή αυτή θα μείωνε πολύ το μέγεθος του 
αισθητήρα αλλά στην ουσία, και πολύ περίπλοκη είναι, και δεν προσφέρει κάποιο 

ουσιαστικό πλεονέκτημα καθώς στην αγορά υπάρχουν λύσεις σε αρκετά μικρό 

μέγεθος και η υλοποίηση τους προσφέρει σίγουρα αρκετι1 ακρίβεια. Η επιλογή ενός 

έτυμου προϊόντος απαιτεί την επικοινωνία με την συσκευή μέσο κάποιου 

πρωτοκόλλου PS2 11 USB. Πρέπει δηλαδή να συνδέσουμε έναν μικροεπεξεργαστή με 
το ποντίκι και να γράψουμε το πρόγραμμα οδήγησης (Driνer) που θα κάνει την 

επικοινωνία μεταξύ των δυο συσκευών δυνατή. Αυτό μελετάται σε επόμενα 

κεφάλαια. 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν τα πλεονεκτήματα της λύσης που επιλέξαμε είναι 

άμεση μέτρηση της ελεγχόμενης μεταβλητής, το χαμηλό κόστος και η μεγάλη γκάμα 

επιλογών στην αγορά. Στα μειονεκτήματα η ανάγκη δημιουργίας προγράμματος 

οδήγησης (Driνer), και η αδυναμία λειτουργίας πανό από νερό. Ο περιορισμός στην 

επιφάνεια δεν αποτελεί πρόβλημα διότι αυτό δεν αποτελεί στόχο αυτ11ς της εργασίας 

αλλά περισσότερο να δήξει ότι ο έλεγχος μπορεί να γίνει έστω και με κάποιες 

προϋποθέσεις. 
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Σχ.7 Σχ.8 

Το σύστημα της άνωσης 

Βασικό κομμάτι της κατασκευής και το πρώτο που πρέπει να υλοποιηθεί είναι 

το σύστημα της άνωσης. 

Καθώς το σύστημα αυτό περιλαμβάνει την φούσκα η οποία είναι η 

πλατφόρμα πάνω στην οποία θα προστεθούν μετά όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, έπρεπε 

να καταλήξουμε στο πως θα υλοποιηθεί πριν από κάποιο άλλο κομμάτι της 

κατασκευ1Ίς. 

Αρχικά έγιναν πειραματισμοί με ένα ηλεκτρικό μοτέρ και μια φτερωτή που 

είχαν αφαιρεθεί από ένα επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό σκουπάκι. Οι λόγοι που 

οδήγησαν σε αυτή την επιλογή είναι ότι το hovercraft έχει γενικά μεγάλες 
δυνατότητες μεταφοράς βάρους όποτε το βάρος του κινητήρα δεν είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό . Ακόμα η φτερωηΊ αυτού του τύπου είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με 

τον συγκεκριμένο κινητήρα, και έχει την δυνατότητα να παράξει την απαιτούμενη 

πίεση μέσα στην φούσκα, που είναι απαραίτητη για να σηκώσει το βάρος της 

κατασκευής. Η ισχύς του κινητήρα είναι στα 30W και τροφοδοτείται από μπαταρίες 
4.8V. Στην πορεία της κατασκευ1Ίς ο συγκεκριμένος κινητήρας συνδέθηκε με τάση 
μέχρι 8.4Υ, χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υπερθέρμανσης. 

Σαν πρώτη προσπάθεια λοιπόν τοποθετήθηκε το σύστημα κινηηΊρα-φτερωτής 

σε ένα δοχείο με τον άξονα κάθετο στο έδαφος (σχ8). Το πρώτο πείραμα έδειξε ότι ο 

κινητήρας με την φτερωτή είναι όντως ικανός να σηκώσει αρκετό βάρος για όλη την 

κατασκευ1) αλλά όταν ήταν σε λειτουργία η κατασκευή αυτή περιστρεφόταν γύρω 

από τον εαυτό της. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι καθώς ο αέρας εισέρχεται 

στην φτερωτή, δημιουργεί μια αντίσταση στην ροπή που ασκεί ο κινητήρας. Η 

αντίδραση της ροπής αυτής ασκείται στην κατασκευή η οποία είναι κατά τα αλλά 

μονωμένη από το περιβάλλον καθώς ίπταται και ως ετούτου περιστρέφεται. 

Μοναδική εναλλακτική για να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι τόσο ο κινηη1ρας της 

άνωσης όσο και κάθε άλλο ηλεκτρικό μοτέρ που τυχών χρησιμοποιηθεί να 

τοποθετηθεί έτσι ώστε ο άξονας του να είναι οριζόντιος με το έδαφος. Σαν πηγή 

τροφοδοσίας αρχικά χρησιμοποιήθηκε μια μπαταρία τεχνολογίας μολύβδου 6V, 3Ah 
κλειστού τύπου που κανονικά χρησιμοποιείται σε UPS. Το κριτι'1ριο για η1ν επιλογή 
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της μπαταρίας είναι οι μικρές διαστάσεις και συγκεκριμένα το μικρό ύψος που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση περιορίζεται στα 33mm. 

Εικόνα 1. 

Καθώς λοιπόν είναι δεδομένο ότι ο άξονας του κινητήρα της άνωσης θα 

πρέπει να είναι οριζόντιος, η επιφάνεια από όπου εισέρχεται ο αέρας στην φτερωτή 

θα πρέπει να κάθετη στο έδαφος. Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό επιλέχθηκε ένα 

μικρό δοχείο το οποίο φιλοξενεί τον κινητήρα με την φτερωτή (εικl) και το οποίο 

κόπηκε κάθετα στο πλάι ώστε να ενωθεί με την πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει την 

φούσκα ( σχ9). Ο κινητήρας στερεώθηκε απ' ευθείας στο δοχείο με μια πλαστική βάση 
ώστε οι ανοχές μεταξύ της φτερωτής και της αντίστοιχης τρύπας για την εισαγωγή 

του αέρα να είναι κατά το δυνατόν οι μικρότερες προκειμένου να διαφεύγει λιγότερη 

ποσότητα αέρα. Σαν πλατφόρμα στήριξης της φούσκας χρησιμοποι1Ίθηκε ένας 

στρογγυλός δίσκος διαμέτρου 35εκ. Τέλος τα δυο μέρη ενώθηκαν μεταξύ τους. Στις 

δοκιμές η κατασκευή έδειξε ότι μπορεί να σηκώσει αρκετό βάρος και οι τριβές στην 

κίνηση με το έδαφος ήταν πολύ περιορισμένες. 

Οι μέχρι τώρα δοκιμές έχουν γίνει χωρίς την φούσκα. Αυτό είναι δυνατόν 

μόνο σε τελείως επίπεδη επιφάνεια. Για να μειωθούν περαιτέρω οι τριβές και να 

μπορεί το όχημα να περνάει μικρές ανωμαλίες του εδάφους, καθώς και για να είναι 

πιο ρεαλιστικό το μοντέλο θα έπρεπε να προστεθεί και αυτό το κομμάτι. Η φούσκα 

που κατασκευάσθηκε από ύφασμα που ενώθηκε με την περιφέρεια του δίσκου που 

χρησιμοποιούμε ως βάση. Τέλος απαιτείται να τραβήξουμε το κέντρο της φούσκας 

προς τα πάνω ώστε να δημιουργηθεί ο θύλακας αέρα με μεγαλύτερη πίεση και 

βεβαίως να ανοιχθούν οπές στο κάτω μέρος του υλικού της φούσκας ώστε να μπορεί 

ο αέρας να περνάει, το αποτέλεσμα φαίνεται στο σχήμα (σχlΟ). Το μέγεθος των οπών 

δεν είναι πολύ σημαντικό μπορούν να είναι αρκετά μεγάλες αρκεί να είναι μέσα στον 

θύλακα αέρα που θα δημιουργηθεί δηλαδή προτιμότερα προς το κέντρο της 

επιφάνειας. Εδώ ανοίχθηκαν 6 οπές διαμέτρου 20mn1. 
Αφού λοιπόν έχουμε κατασκευάσει το πρώτο κομμάτι της κατασκευής έχουμε 

πλέον ένα όχημα το οποίο μπορεί να σηκώσει το βάρος του, παρουσιάζει πολύ μικρές 
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τριβές στην κίνηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση , άλλα δεν έχει την δυνατότητα να 

κινηθεί από μονό του . Πρέπει λοιπόν να προσθέσουμε και το σύστημα της 

προώθησης. 

Σχ.9 

Σχ.10 

Το σύστημα προώθησης 

Βασικό κριτήριο για την επιλογή του υλικού για το σύστημα πρόωσης είναι 

και το πως θα συνδυασθεί με το σύστημα ελέγχου πορείας. Δεν αρκεί δηλαδή να 

τοποθετήσουμε μια έλικα που να έχει την δυνατότητα να κινεί το όχημα, άλλα πρέπει 

να προβλέψουμε και για το μηχανικό σύστημα που θα κάνει δυνατό τον έλεγχο θα 

δώσει δηλαδή ικανότητα για περιστροφή δεξιά-αριστερά. 

Ως πρώτη εναλλακτιΚΙ) χρησιμοποιήθηκαν δυο μικρά ηλεκτρικά μοτέρ από 

μικρό μοντέλο αεροπλάνου με τις αντίστοιχες έλικες. Τα μοτέρ τοποθετήθηκαν 

παράλληλα μεταξύ τους και σε μια απόσταση 16εκ. (εικ2). 
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Εικόνα 2. 

Έτσι όταν οι δυο κινητήρες είναι σε πλήρη τάση το όχημα προωθείται κάτω από την 

ώθηση που παράγουν και οι δυο έλικες συνδυασμένα. Αν όμως δώσουμε μικρότερη 

τάση σε ένα από τα δυο μοτέρ τότε η διαφορά στην δύναμη που θα ασκούν οι δυο 

έλικες θα μεταφραστεί σε ροπή στρέψης η οποία θα ξεκινήσει να περιστρέφει το 

όχημα γύρω από τον άξονα του δεξιά 11 αριστερά ανάλογα με ποιον κινητήρα 
μειώνουμε την τάση (σχl 1). Έτσι ελέγχοντας την τάση στους κινητήρες, ελέγχουμε 
και την περιστροφή της κατασκευής. Η τάση μπορεί να ελεγχθεί από έναν 

μικροεπεξεργαστή αρκετά εύκολα μέσω μιας κυματομορφής PWM αφού το σήμα 
ενισχυθεί πρώτα από ένα transistor. 

F1 _,,- --....___ F2 F1 ~ F2 

~~ ι! 
) q ll 1 ' ,+ 

\. 

Σχ.11 

Για την συγκεκριμένη εφαρμογή επιλέχθηκε το BDX53C. Η λύση αυτή έχει το 
μειονέκτημα ότι το σύστημα έχει πιο αργή απόκριση διότι πέρα από το καθυστέρηση 

του ιδίου του μηχανικού συστήματος στην περιστροφή, προστίθεται και η 

καθυστέρηση που έχουν οι κινητήρες από την στιγμή που θα δοθεί το σήμα έλεγχου 
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μέχρι να δώσουν την απαιτούμενη ώθηση που είναι η είσοδος του μηχανικού 

συστήματος και θα στρέψει την κατασκευή . Αυτό το πρόβλημα έγινε αντιληπτό και 

από πειράματα με την συγκεκριμένη λύση. 

Σε αντικατάσταση λοιπών των δυο μικρών κινητήρων θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ένας κεντρικός, μεγαλύτερης ισχύος και να τοποθετηθούν πτερύγια 

εκτροπής στο πίσω μέρος που θα πραγματοποιούν τον έλεγχο. Για την επιλογή του 

κινητήρα έγινε έρευνα στο χώρο του μοντελισμού και επιλέχθηκε μια λύση με τα 

εξ1Ίς χαρακτηριστικά: τάση τροφοδοσίας 6.2-8.4V, ισχύς 30W. Επιπλέον 
πλεονεκτήματα της επιλογής αυτής είναι ότι είναι έτοιμη λύση, με μειωτήρα 

στροφών, και συνδυάζεται με ένα εύρος τύπων έλικας έτσι η μέγιστη παραγόμενη 

ώθηση μπορεί να ρυθμισθεί από την τάση τροφοδοσίας και τον τύπο της έλικας. Για 

λόγους απλότητας, αλλά και σαν δείγμα της ποιότητας του ελέγχου, ο κινητήρας 

αυτός θα είναι μόνιμα υπό τάση και ο έλεγχος θα γίνεται μονό από τα πτερύγια. Έτσι 

λοιπών κατασκευάστηκε η βάση του κινητήρα και τοπόθετήθηκε στο μπροστινό 
μέρος της κατασκευής (σχ13). 

Σχ.13 

Παρόλο που η επιλογή των κινητήρων καλύπτει τις ανάγκες και η κατασκευή 

μπορεί πλέον να εξισορροπεί το βάρος της, άλλα και να προωθείται, η χρήση του 

νέου , πιο δυνατού κινητήρα προώθησης έκανε πιθανή μια διαφορετική εναλλακτική 

που είχε απορριφθεί σε προηγούμενα στάδια. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν κατά 

πόσο θα μπορούσε ο κινητήρας της κίνησης παράγει παράλληλα και την παροχή αέρα 

στην φούσκα για την δημιουργία της άνωσης. Τέτοιες λύσεις χρησιμοποιούνται σε 

πραγματικού μεγέθους hoνercraft. Κατασκευάστηκε λοιπών μια ακόμα εναλλακτικ~Ί 

κατασκευή από την οποία έλειπε το σύστημα του κινητήρα άνωσης και αντί αυτού 

χρησιμοποιήθηκαν δυο σωλήνες αυξανόμενης διαμέτρου, οι οποίοι εγκλωβίζουν 
μέρος του αέρα πίσω από την κεντρική έλικα και τον οδηγούν στην φούσκα (σχ14). 

Για την δοκιμή επιλέχθηκε η μεγαλύτερη τάση τροφοδοσίας 8.4V και η πιο μεγάλη 
από τις έλικες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι σωλήνες είναι αυξανόμενης 

διαμέτρου καθώς έτσι κατά μήκος τους μειώνεται η ταχύτητα κίνησης των αερίων και 

κατά συνέπεια αυξάνεται η πίεση. Παρόλα αυτά η άνωση που δημιουργήθηκε δεν 

ήταν αρκετή για να εξαλείψει της τριβές και έτσι η πιθανότητα αυτή έπρεπε να 

εγκαταλειφθεί. Ουσιαστικά δεν προσέφερε κάποιο συγκεκριμένο πλεονέκτημα πέρα 

από απλότητα στην κατασκευή, και μικρότερο βάρος. Η τροφοδοσία στην 

συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τεχνολογίας λιθίου. 

Η επιλογή αυτή συνδυάζει πολύ μικρότερο βάρος και όγκο με μεγαλύτερη αυτονομία 
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και την επιθυμητή τάση των 7.2V. Έτσι αντικατέστησε την προηγούμενη μπαταρία 
μολύβδου. 

.. 

Σχ.14 

Το σύστημα κατεύθυνσης 

Αφού λοιπόν επιστρέψαμε στην προηγούμενη διαμόρφωση με τους δυο 

κινητήρες (σχ13) μένει τώρα να κατασκευαστούν και τα πτερύγια εκτροπής. Η 

έρευνα στην αγορά δεν έδωσε κάποια περίπτωση που θα μπορεί να καλύπτει της 

απαιτήσεις της κατασκευής και θα μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα. Συνεπώς οι 

πτέρυγες έπρεπε να κατασκευαστούν. Σαν υλικό επιλέχθηκε τα φτερά από ένα μικρό 

μοντέλο αεροπλάνου που ήταν κατασκευασμένα από σκληρό αφρολέξ. Πρώτα 

κόπηκαν στο επιθυμητό μέγεθος δυο πτέρυγες (19.5 Χ 4.5) εκ. Το μέγεθος αυτό είναι 
απαραίτητο αν σκεφτεί κάνεις ότι η διάμετρος της έλικας είναι 18-19 εκ. Εν συνεχεία 
προστέθηκε στο μπροστινό τμήμα, οπού είχε γίνει η τομή, μια στρογγυλεμένη ακμή 

από ελαφρύ ξύλο μοντελισμού, για να γίνει πιο αεροδυναμικό το σχήμα τους. Ο 

στόχος είναι να τοποθετηθούν οι πτέρυγες κάθετα ώστε να μπορούν να εκτρέπουν τον 

αέρα δεξιά-αριστερά. Οι πτέρυγες θα πρέπει να στερεωθούν σε δυο άξονες για να 

είναι δυνατή η περιστροφή τους. Οι άξονες αυτοί επιλέχθηκε να περνάνε από το 

κέντρο των πτερύγων ώστε η πίεση του αέρα στο τμήμα μπροστά, και το τμήμα πίσω 

από τον άξονα να εξισορροπείται και έτσι η αντίσταση να είναι μικρότερη κατά 

περιστροφή τους. Αυτό απαιτεί μικρότερη δύναμη από τον ενεργοποιητ1Ί των 

πτερύγων, αλλά κάνει την όλη κατασκευή πιο σταθερή και αξιόπιστη. Έτσι 

ανοίχθηκαν δυο λεπτές τρύπες κατά μήκος των πτερύγων και στο κέντρο του πλάτους 

τους. Αυτή η διαδικασία ήταν αρκετά δύσκολη καθώς δεν υπήρχε στην αγορά 

τρυπάνι αρκετά λεπτό και ταυτόχρονα μακρύ και η όλη διεργασία έγινε στο χέρι με 

ικανοποιητικά τελικά αποτελέσματα ως προς την ακρίβεια. Μετά προσαρμόστηκαν, 

στο εσωτερικό των αξόνων που ανοίξαμε, δυο πλαστικές θήκες που θα φιλοξενήσουν 

τους άξονες. Οι άξονες στερεώθηκαν στην μια τους μεριά στη βάση της κατασκευής, 

και στην πάνω μεριά, στερεώθηκαν με σύρμα από τρία σημεία ο καθένας, ώστε να 

μην κινούνται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ( σχ15) . Για την στερέωση τους επέλεξα 
μεταλλικό σύρμα για μικρότερες ανοχές. Οι πτέρυγες είναι πλέον έτοιμες αφού 

ελέγχθηκε η λειτουργικότητα τους και η αντοχή τους έπρεπε να προσαρμοσθεί και το 

τελευταίο κομμάτι, ο μηχανισμός που θα τις ελέγχει. Για τον σκοπό αυτό έχει 

επιλεχθεί ένας μικρός σερβομηχανισμός από το χώρο του μοντελισμού. Το μοντέλο 
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είναι το DS 821, η συγκεκριμένη επιλογ1Ί θα αναλυθεί περισσότερο σε επόμενο 
κεφάλαιο. 

Σχ.15 

Ο σερβομηχανισμός τοποθετήθηκε ανάμεσα στις δυο πτέρυγες, με τον άξονα 

του παράλληλο και στην ίδια ευθεία με τους άξονες των πτερύγων. Στον άξονα του 

σέρβο τοποθετήθηκε μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί ο άξονας 

ενεργοποίησης των πτερύγων. Ο άξονας ενεργοποίησης προσαρμόστηκε έτσι ώστε τα 

σημεία στήριξης του , στις δυο πτέρυγες και στον σερβομηχανισμό, να ισαπέχουν από 

τους τρεις αντίστοιχος άξονες περιστροφής (σχ16). Αυτό εξασφαλίζει ότι οι δυο 

πτέρυγες θα είναι παράλληλες μεταξύ τους, και η γωνία απόκλισής τους από την 

αρχική τους γωνία θα είναι ίση με την γωνία περιστροφής του άξονα του σέρβο. Αυτή 

η γωνία είναι στο σύστημα μας η ελεγχόμενη μεταβλητή και ο σερβομηχανισμός ο 

διεγέρτης. 

Τοποθέτηση του αισθητηρίου 

Ουσιαστικά το μηχανολογικό μέρος της κατασκευής μας είναι έτοιμο. Έχουμε 

κατασκευάσει την φούσκα και το σύστημα της άνωσης, το σύστημα προώθησης, τις 

πτέρυγες ελέγχου και τον ενεργοποιητή τους. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να 

τοποθετήσουμε και το αισθητήριο. Έχουμε πει νωρίτερα ότι σαν αισθητήριο θα 

χρησιμοποιήσουμε ένα οπτικό ποντίκι που πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο της 

κατασκευής και να εφάπτεται με το έδαφος. Βασικό κριτήριο για την επιλογή της 

συσκευής είναι η ικανότητα να λειτουργεί σε επιφάνειες πιο τραχιές απ' ό,τι 

συνήθως, και να έχει και μια μεγαλύτερη ανοχή στην απόσταση από την επιφάνεια 

λειτουργίας. Δευτερεύον κριτήριο ήταν το μέγεθος να είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερο και απαραίτητη προϋπόθεση να χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο PS2. Τα 
σύγχρονα ποντίκια δεν χρησιμοποιούν ποτέ μονό το πρωτόκολλο PS2 αλλά συνήθως 
είναι διπλού πρωτοκόλλου USB-PS2. Με βάση τα παραπάνω επιλέχθηκε μια 
συσκευ1Ί διπλού πρωτοκόλλου τεχνολογίας laseJ" για μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας. 
Το συνολικό μήκος της συσκευής περιορίζεται στα 97mm. 
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Αφού επιλέξαμε το αισθητήριο θα πρέπει να το προσαρμόσουμε στην 

κατασκευ1Ί μας. Το πρόβλημα στην προσαρμογή του αισθητηρίου έγκειται στο ότι 

δεν μπορούμε να το ενώσουμε σταθερά με την υπόλοιπη κατασκευή διότι η 

απόσταση από το έδαφος δεν είναι σταθερή, η φούσκα είναι εύκαμπτη και μπορεί να 

αλλάζει το σχήμα της κατά την λειτουργία της. Επιπλέον το ποντίκι πρέπει να 

εφάπτεται με το έδαφος προκειμένου να μας δίνει μετρήσεις. Έτσι εάν επιλέγαμε μια 

σταθερή σύνδεση η πιο μικρή ανωμαλία του εδάφους θα ήταν ικαν11 να σταματήσει 

την κίνηση ή χειρότερα να αποκολλήσει το ίδιο το αισθητ11ριο και το αισθητήριο δεν 

θα ήταν σε θέση να δίνει μετρήσεις σε όλες τις συνθήκες. Μια πρώτη σκέψη για να 

παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα είναι να φτιάξουμε μια διάταξη, που θα στηρίζει 

το αισθητήριο, αλλά θα του δίνει την δυνατότητα να κινείται ελεύθερα πάνω-κάτω. 

Να κατασκευάσουμε δηλαδή μια διάταξη ανάρτησης του αισθητηρίου. Οι 

πειραματισμοί που έγιναν πάνω σε αυτή την λύση δεν έδωσαν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, η κατασκευή ήταν εύθραυστη ήταν δύσκολο να ρυθμισθεί σωστά και 

συνολικά δεν προέκυψε κάποιο αποτέλεσμα που να λειτουργεί καλύτερα από μια 

σταθερή σύνδεση. Έτσι αυτή η ιδέα έπρεπε να εγκαταλειφθεί και να βρεθεί άλλη 

εναλλακτική για το πρόβλημα της τοποθέτησης του αισθητηρίου. 

' 

Σχ.16 

Η λύση που τελικά βρέθηκε ήταν να τοποθετήσουμε το ποντίκι πάνω στο 

ύφασμα της φούσκας και να μετατρέψουμε την φούσκα ώστε το κεντρικό της σημείο 

να εφάπτεται στο έδαφος. Κανονικά το κέντρο της φούσκας στηρίζεται ψηλά ώστε να 

δημιουργηθεί από κάτω το στρώμα αέρα υψηλής πίεσης που εξισορροπεί το βάρος 

του οχήματος. Εάν δεν γίνει αυτό το κάτω μέρος της φούσκας θα γίνει κυρτό από τη 

πίεση του αέρα στο εσωτερικό της και έτσι δε θα δημιουργηθεί το στρώμα αέρα που 

χρειαζόμαστε. Η εναλλακτική λύση που εφαρμόσαμε στην προκειμένη περίπτωση 

είναι να μην στηρίξουμε την φούσκα από το κέντρο της, αλλά από μια στρογγυλή 

περιφέρεια περίπου της μισής διαμέτρου σε σχέση με τη συνολική διάμετρο της 

κατασκευής. Η διάμετρος της φούσκας είναι 350mm το κάτω μέρος της στηρίζεται σε 
μια περιφέρεια l 77mm. Αυτή η μετατροπή μας δίνει το αποτέλεσμα που φαίνεται στο 
σχήμα ( σχl 7). Βλέπουμε ότι έτσι μπορούμε να πετύχουμε και του δυο στόχους μας. 
Πρώτον την δημιουργία του στρώματος αέρα, και δεύτερον το κεντρικό τμήμα της 

φούσκας να εφάπτεται στο έδαφος ώστε να μπορούμε να τοποθετήσουμε πάνω του το 

αισθητήριο μας. Το γεγονός ότι το κεντρικό τμήμα εφάπτεται δεν αποτελεί 
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μειονέκτημα διότι με την κατάλληλη ρύθμιση δεν στηρίζεται βάρος και έτσι δεν έχει 
μεγάλες τριβές και εξάλλου σε κάθε περίπτωση είχαμε δεχτεί ότι το αισθητήριο μας 

θα εφάπτεται στο έδαφος οπότε οι λίγες παραπάνω τριβές είναι αποδεκτές. Εδώ 

βλέπουμε ότι η αρχιΚΊ) επιλογή να δώσουμε στρογγυλό σχήμα στην κατασκευή έχει 

ένα επιπλέον πλεονέκτημα, καθώς η συγκεκριμένη μετατροπή γίνεται πολύ πιο 

εύκολα σε αυτό το σχήμα παρά σε οποιοδήποτε άλλο πχ. οβάλ. 

Σχ.17 

Για την υλοποίηση της μετατροπής χρησιμοποιήθηκε το προστατευτικό από 

έναν μικρό ανεμιστήρα. Η εξωτερική του περιφέρεια ενώθηκε σταθερά με το υλικό 

της φούσκας και το κέντρο του στερεώθηκε με το σταθερό μέρος της κατασκευής με 

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυναηΊ ρύθμιση του στο κατάλληλο ύψος (εικ3). 

Εικόνα 3. 

Το ποντίκι κόπηκε ώστε να μειωθούν όσο το δυνατόν οι διαστάσεις του και 

τοποθετήθηκε στο κέντρο της φούσκας. Οι πρώτες δοκιμές δεν δώσανε το επιθυμητό 

αποτέλεσμα και οι τριβές ήταν αρκετές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ρύθμιση 

στο ύψος, που έπρεπε να γίνει, ήταν τυφλi1. Η φούσκα έχει διαφορετική συμπεριφορά 

όταν είναι σε λειτουργία στον αέρα, και όταν εφάπτεται στο έδαφος. Για να γίνει πιο 

ακριβής ρύθμιση η κατασκευή τέθηκε σε λειτουργία πάνω σε γυάλινη επιφάνεια ώστε 

να είναι ορατό το κάτω μέρος της. Με την σωστή ρύθμιση οι τριβές επανήλθαν στα 
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αρχικά χαμηλά επίπεδα. Η σωστή λειτουργία του ποντικιού επιβεβαιώθηκε εύκολα με 

την σύνδεση του σε έναν υπολογισ-r~Ί με την κατασκευ1Ί σε λειτουργία. 

Σε όλη την διάρκεια των πειραμάτων δόθηκε προσοχή ώστε το βάρος της 

κατασκευής να είναι ζυγισμένο, το κέντρο βάρους δηλαδή να βρίσκεται στο κέντρο 

συμμετρίας της κατασκευής. Αυτό επιτεύχθηκε με μικρή μετακίνηση των μπαταριών 

και την προσθήκη αντίβαρων όπου ήταν απαραίτητο. Ακόμα για την περαιτέρω 

μείωση των τριβών η επιφάνεια της φούσκας που μπορεί να έρθει σε επαφή με το 

έδαφος καλό είναι να λιπαίνεται. 

Πλέον το μηχανικό κομμάτι είναι έτοιμο (εικ4). Έχουμε κατασκευάσει ένα hoνercraft 

με όλα τα συστήματα που του επιτρέπουν την κίνηση, και έχουμε κάνει της 

απαραίτητες δοκιμές σε κάθε συστήματος ξεχωριστά άλλα και στη συνολική 

κατασκευ1Ί. 

Πιο αναλυτικά κατασκευάσαμε το σασί του οχ1Ίματος, την φούσκα που του επιτρέπει 

να αιωρείται, το σύστημα του κινητήρα της άνοσης, το σύστημα προώθησης, το 

σύστημα της κατεύθυνσης με τον ενεργοποιητ1Ί και το αισθητήριο. Όλα αυτά για 

δουλέψουν βέβαια μαζί χρειάζονται τον ελεγκτή που θα κάνει, την επικοινωνία 

μεταξύ των διαφόρων στοιχείων, δυνατή και θα υπολογίζει και το κατάλληλο σήμα 

ελέγχου. Το ηλεκτρονικό κομμάτι θα αναλυθεί παρακάτω. 

Εικόνα 4. 
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Ο ελεγκτής, μικροεπεξεργαστής 

Αφού μελετήσαμε το μηχανικό κομμάτι της κατασκευής, θα δούμε τώρα το 

ηλεκτρονικό μέρος. Ο σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε ένα σύστημα το οποίο να 

είναι σε θέση να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες. 

• Να επικοινωνεί με το αισθητ~1ριο μας μέσο του πρωτοκόλλου PS2 και να 
λαμβάνει τις μετρήσεις. 

• Να κάνει τους κατάλληλους μετασχηματισμούς ώστε από τις μετρ1Ίσεις αυτές 

να μπορεί να εξάγει την ελεγχόμενη έξοδο. 

• Να υπολογίζει το κατάλληλο σήμα ελέγχου. 

• Να στέλνει το σ1Ίμα αυτό στον διεγέρτη (serνo) 

• Να μπορεί να στέλνει δεδομένα ελέγχου και λειτουργίας σε μια εξωτερική 

συσκευή καταγραφ1Ίς. 

Είναι βέβαια σαφές ότι το σύστημα που θα μπορεί να εκτελεί όλες τις παραπάνω 

λειτουργίες θα είναι ψηφιακό. Ένας μικρός ψηφιακός υπολογιστής. 

Το πρώτο που θα πρέπει να επιλέξουμε είναι το υλικό μας. Τι συσκευή θα 

χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να πετύχουμε το ζητούμενο αποτέλεσμα. Αρχικά 

υπάρχουν δυο επιλογές. Η πρώτ~1 επιλογή είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα pal1ηtop, 

έναν μικρό υπολογιστή τσέπης. Η επιλογή αυτή προσφέρει τεράστια επεξεργαστική 

ισχύ σε σχέση με τις απαιτήσεις μας, την έτοιμη δυνατότητα να συνδέεται με τον 

υπολογιστή, και υπάρχουν προγραμματιστικά περιβάλλοντα για να ελέγξουμε τις 

εξόδους της. Από την άλλη μεριά οι θύρες επικοινωνίας δεν είναι συμβατές με το 

υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε, και θα χρειαστεί προσθήκη εξωτερικών 

κυκλωμάτων, η λύση έχει αυξημένο κόστος και είναι αρκετά περίπλοκη και ογκώδης. 

Η εναλλακτικ~Ί που χρησιμοποιήθηκε είναι ένας μικροεπεξεργαστi1 ς. 

Υπάρχουν στην αγορά ολοκληρωμένα που ενσωματώνουν έναν μικροεπεξεργαστ~Ί , 

αρκετές δυνατότητες σύνδεσης με εξωτερικό υλικό , και την δυνατότητα να 

προγραμματιστούν με σχετικά απλά μέσα. Η λύση αυτ~Ί προσφέρει απλότητα, μικρό 

όγκο και κόστος και μεγάλη ευελιξία. Μοναδικό μειονέκτημα είναι ότι το σύνολο 

σχεδόν του κόστους έχει να κάνει με την ανάπτυξη του προγράμματος και τον 

προγραμματισμό της συσκευής, έτσι είναι πολύ πιο οικονομική λύση για εφαρμογές 

στις οποίες θα φτιαχτούν περισσότερες από μια μονάδες. 

Ο μικροεπεξεργαστής που επιλέχθηκε για αυτή την εργασία είναι ο Α Tmega8 
τ~1ς ATMEL. Είναι ένας χαμηλής κατανάλωσης, τεχνολογίας CMOS, 8-bit 
μικροεπεξεργαστi1ς βασισμένος στ~1ν αρχιτεκτονικ~Ί RIKC τ~1ς Α VR. Έχοντας την 
δυνατότητα να εκτελεί πολλές εντολές σε ένα κύκλο ρολογιού είναι σε θέση να 

πετύχει ταχύτητες μέχρι 1 MIPS (Mega Instructions Per Sec) ανα 1 MHz. Παρακάτω 
παραθέτω τα βασικά χαρακτηριστικά του μικροεπεξεργαστή. 

• High-performance, Low-power Α VR 8-bit Microcontroller 
• Adνanced RISC ArchitectuΓe 
- 130 Powerful Instructions - Most Single-clock Cycle Execution 
- 32 χ 8 GeneΓal Puφose WoΓking RegisteΓs 
- Fully Static OpeΓation 
- Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz 
- On-chip 2-cycle MultiplieΓ 
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• Non-volatile Program and Data Memories 
- 8Κ Bytes of In-System Self-Programmable Flash 
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 
8-bit 
- Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits 
In-System P1Όgramn1ing by On-chip Boot Pωgram 
with 8Κ Bytes 
True Read-While-Write Operation 
- 512 Bytes EEPROM 
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles In-System 
- 1 Κ Β yte Internal SRAM 
- Programming Lock fοΓ SoftwaΓe Secuήty Programmable 
• Peripheral Features 
- Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode Flash 
- One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture 
Mode 
- Real Time Counter with SepaΓate Oscillator 
- Three PWM Channels Α Tmega8 
- 8-channel ADC in TQFP and MLF package 
Six Channels 10-bit Accuracy 
ATmega8L 
Two Channels 8-bit Accuracy 
- 6-channel ADC in PDIP package 
Four Channels 10-bit Accuracy 
Two Channels 8-bit Accuracy 
- Byte-oriented Two-wire Serial Interface 
- Programmable Serial USART 
- Master/Slave SPI Serial Interface 
- Pωgrammable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator 
- On-chip Analog Comparator 
• Special Microcontωller Features 
- Power-on Reset and Progran1mable Bωwn-out Detection 
- Intemal Calibrated RC Oscillator 
- External and Internal Inteπupt Souκes 
- Five Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, and 
Standby 
• Ι/Ο and Packages 
- 23 Programmable Ι/Ο Lines 
- 28-lead PDIP, 32-Jead TQFP, and 32-pad MLF 
• Operating Voltages 
- 2.7 - 5.5V (ATmega8L) 
- 4.5 - 5.5V (ATmega8) 
• Speed Grades 
-Ο - 8 MHz (ATmega8L) 
- Ο - 16 MHz (ATmega8) 
• Power Consumption at 4 Mhz, 3V, 25°C 
- Active: 3.6 mA 
- Idle Mode: 1 . Ο mA 
- Power-down Mode: 0.5 μΑ 
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Από της τρεις επιλογές εξωτερικής συσκευασίας επιλέχθηκε η πρώτη PDIP 28-pin, 
διότι είναι πιο διαδεδομένη, εύκολο να τοποθετηθεί σε πλακέτα και το μέγεθος δεν 

είναι απαγορευτικό, μόλις στα 351ηιη. Περισσότερες πληροφορίες για τον Α T1ηaga8 

υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α όπου βρίσκεται μέρος από το ιηanual του 

κατασκευαστή. 

Το επόμενο βήμα είναι ο προγραμματισμός του μικροεπεξεργαστή. Για να 

γίνει αυτό χρειάζονται στην ουσία δυο πράγματα : μια γλώσσα προγραμματισμού και 
την σύνδεση που θα φορτώσει το πρόγραμμα στον μικροεπεξεργαστή. Όσον αφορά 

στην πλατφόρμα προγραμματισμού υπάρχουν διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές. 

Αρχικά ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει σε Assembly. Η πλήρης λίστα εντολών 
του μικροεπεξεργαστή μπορεί να βρεθεί στο site της Atmel. Σε αυτή την περίπτωση 
είναι απαραίτητος και ένας Assembler, ένα πρόγραμμα δηλαδ1Ί που θα μετατρέψει το 
πρόγραμμα γραμμένο σε assembly σε γλώσσα μηχαν1Ίς και θα παράξει το αρχείο που 
μπορεί να φορτωθεί στον μικροεπεξεργαστή. Την δυνατότητα αυτή την πaρέχει η 
Atmel με το Α VR Studio 4. 

Η δεύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα Basic. Αυτή την 
δυνατότητα την δίνουν εργαλεία όπως το Baskom Α VR ή το FastA VR. Αρχικά 
έγιναν πειραματισμοί με το Baskom Α VR. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα 
δημιουργίας προγράμματος μέχρι 2Kbyte στην δωρεάν εκδοχή του. Αυτό επέτρεψε 
να γίνουν τα πρώτα πειράματα προγραμματισμού του μικροεπεξεργαστή σε αυτό το 

περιβάλλον αλλά δεν ήταν αρκετό για μια λειτουργική εφαρμογή. Επιπλέον μια 

γλώσσα υψηλότερου επιπέδου προσφέρει περισσότερες δυνατότητες και έτσι το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα εγκαταλείφθηκε. 

Τέλος ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει σε γλώσσα C. Τα εργαλεία 
εμπεριέχονται στο πρόγραμμα WinA VR που περιλαμβάνει και τον compiler της GNU 
GCC για την γλώσσα C και C++. Η τελευταία επιλογή συνδυάζει μια γλώσσα 
προγραμματισμού υψηλότερου επιπέδου με πολλές έτοιμες ρουτίνες, ενώ ταυτόχρονα 

είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα που δεν προϋποθέτει οικονομικό κόστος. 

Μοναδικό μειονέκτημα είναι ότι χρειάζεται περισσότερη εξοικείωση στο αρχικό 

στάδιο μέχρι να ρυθμισθεί σωστά. Έτσι η ανάπτυξη του προγράμματος έγινε στο 

μεγαλύτερο μέρος σε αυτή την πλατφόρμα. 

Έτσι λοιπόν δημιουργ11σαμε ένα αρχείο με το πρώτο πρόγραμμα. Τα αρχεία 

αυτά είναι σε γλώσσα μηχανής με κατάληξη .hex. Η πρώτη δοκιμή έγινε σε γλώσσα 
basic και το πρόγραμμα απλά αναβόσβηνε ένα led. Αφού λοιπόν έχουμε το αρχείο 
πρέπει να το φορτώσομε στον μικροεπεξεργαστή. Το πρόγραμμα φορτώνεται στην 

μνήμη του μικροεπεξεργαστ1Ί που είναι τεχνολογίας Flash, και το πρόγραμμα δεν 
επηρεάζεται όταν η συσκευ11 είναι χωρίς τροφοδοσία. Ο μικροεπεξεργασηΊς έχει στη 

μη προγραμματιζόμενη μνήμη του βασικές ρουτίνες μεταξύ των οποίων και τις 

ρουτίνες που είναι απαραίτητες για τον προγραμματισμό της μνήμης Flash. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι ένα πρόγραμμα που θα υλοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας 

και την φυσική σύνδεση με τους απαραίτητους ακροδέκτες του μικροεπεξεργαστή . 

Υπάρχουν στο διαδίκτυο αρκετά προγράμματα που μπορούν να 

προγραμματίσουν την οικογένεια των μικροεπεξεργαστών της Atmel. Συνήθως 
απαιτούν ελάχιστο επιπλέον υλικό και χρησιμοποιούν την παράλληλη θύρα του 

υπολογιστή. Η παράλληλη θύρα δίνει τάση στους ακροδέκτες της 3.5V μεγαλύτερη 
από την χαμηλή τάση τροφοδοσίας των περισσότερων μικροεπεξεργαστών. 

Προκειμένου να παραχθεί το απαιτούμενο ρεύμα συνδέονται πολλοί ακροδέκτες μαζί 

στους οποίους το εκάστοτε πρόγραμμα κρατάει καθ' όλη την διαδικασία σε υψηλό 

δυναμικό. Εναλλακτικά βέβαια όπως στην περίπτωση μας που δεν χρησιμοποιούμε 

επεξεργαστή χαμηλής τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί εξωτερική τροφοδοσία. 
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Η πρώτη προσπάθεια προγραμματισμού της συσκευής έγινε με ένα τέτοιο 

πρόγραμμα, συγκεκριμένα το SP 12 της εταιρείας Pitronics. 

τ-----------~ 
1 D25 PARALLEL (CENTRONICS) 1 
I CONNECTOR name pin nr 1 

VCC ι 1--~-----~-----fl-----l----------,---,-Γ-l- DATA6 08 

(m<ΙΧ 5V) 1 ΟΟΝ 1 DATA 5 07 
1 1 DATA4 06 

DATA3 05 

R~~~i t---R--+------,.----ΊT ! ~ ~;~; :: 
MISO // :._ 1 STATUS 7 11 

vcc 

AT9"CSCK '~Ε' ~,::~. ~ 
oh 1

1 

INSIDE D25 CENTRONICS 
CONNECTOR 

TARGETBOARDWΙTH Ι τ; ι __________ _ 
ΑΤ90 uc AND OTHER c ...f2

Pf R and c proνide a simple way to achieνe reliable rese 
CIRCUITRV 1 . . __________________ ιn most cιrcumstances. 

Σχ.18 

lf you use them, the maximum νalues are 1 ΟΚ and 1 ΟΟΝ. 
ΝΟΤΕ : when using the sp1 2 'dongle', the 1 00 ohm / 22pf 
termination on SCK is superfluous, and the 1 ΟΟΝ 
between vcc and DATA 2-6 may also be omitted. 

Το κύκλωμα που προτείνεται για τον προγραμματισμό και υλοποιήθηκε σε 

breadboard φαίνεται στο σχ1Ίμα (σχ18). Σημειώστε εδώ ότι ο μικροεπεξεργαστής του 
σχήματος είναι διαφορετικό μοντέλο. Οι ακροδέκτες που πρέπει να γίνουν οι 

συνδέσεις προκύπτουν από το σχήμα (σχl 9), με τους ακροδέκτες του ATmega8. 

PDIP 

(RESET} PC6 28 PCS (ADCSJSCL) 

(RXD} PDO 2 27 PC4 (ADC4fSDA ) 

(TXD) PD1 3 26 PC3 (ADC3) 

( ΙΝΤΟ) PD2 4 25 PC2 (ADC2) 

(INT1 } PD3 5 24 PC1 (A.DC 1) 

(ΧCΚ/ΤΟ ) PD4 6 23 PCO (.A.DCO ) 

vcc 7 22 GND 

GND 8 21 AREF 

(XTAL1ΠOSC1 ) ΡΒ6 9 20 AVCC 

(XTAL2ΠOSC2) ΡΒ7 10 19 PBS {SCK) 

{Τ1 ) PD5 11 18 ΡΒ4 (MISO) 

{Α1ΝΟ} PD6 12 17 ΡΒ3 (MOSllOC2) 

{ΑΙΝ1 } PD7 13 16 ΡΒ2 (SS!OC1B) 

(ICP1) ΡΒΟ 14 15 ΡΒ1 (OC1A) 

Σχ.19 
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Στην εικόνα 5 φαίνεται η υλοποίηση του κυκλώματος Μάζι με όλες τις περιφερειακές 
συνδέσεις . Το παράλληλο καλώδιο μαζί με το υλικό που απαιτείται για τον 

προγραμματισμό του μικροεπεξεργαση), στα αριστερά το συριακό καλώδιο για την 

επικοινωνία με τον υπολογιστη , ο μετατροπέας USB to serial για την σύνδεση του 
ποντικιού , και το καλώδιο USB που χρησιμοποιείται εδώ σαν εξωτεριΚ1) παροχή 
τάσης +5V. Οι περιφερειακές συνδέσεις θα αναλυθούν περισσότερο σε επόμενο 
κεφάλαιο. 

Εικόνα 5. 

Δυστυχώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα δούλεψε σωστά μονό σε περιβάλλον 

DOS και έτσι για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή ήταν απαραίτητος ένας 
δεύτερος υπολογιστης και η μεταφορά κάθε, νέου αρχείου προγράμματος, με δισκέτα 

3,5". Η διαδικασία αυτη αν και λειτουργική, προκαλούσε καθυστερ1)σεις, και έτσι 
έγινε φανερή η ανάγκη να βρεθεί εναλλακτική λύση για τον προγραμματισμό του 

μικροεπεξεργαστη. 

Η δεύτερη προσπάθεια προγραμματισμού έγινε με τη χρήση ενός downloader 
η1ς εταιρείας actiνe-robots. Η συσκευή αυτη είναι πολύ απλή, χρησιμοποιεί ελάχιστο 

υλικό και ση1ν ουσία μιμείται έναν σειριακό προγραμματιστη της Atme!. Αυτό δίνει 
την δυνατότητα ο προγραμματισμός να γίνει κατευθείαν, από τον υπολογιστη 

ανάπτυξης του προγράμματος, μέσο του προγράμματος Α VR Studio 4 της Atme!. 
Επιπλέον ο κονέκτορας μπορεί να ενσωματωθεί στο τελικό κύκλωμα και έτσι να 

δώσει την δυνατότητα για in-system programming, δηλαδή ο μικροεπεξεργαστης να 
μην αφαιρείται από την πλακέτα της εφαρμογής για να προγραμματιστεί. Το 

κύκλωμα του downloader φαίνεται στο (σχ20). Εμείς πρέπει να υλοποιήσουμε μόνο 
την σύνδεση που φαίνεται στο κάτω δεξιά μέρος του σχήματος. 

Η υλοποίηση του κυκλώματος έγινε πρώτα σε breadboard και φαίνεται στην 
εικόνα 6 Ο προγραμματισμός του μικροεπεξεργαστη με αυτόν τον τρόπο είναι 
πρακτικός και λύνει τα προβλήματα της προηγούμενης λύσης. Παρόλα αυτά ο 

downloader αποδείχθηκε στην πορεία να μην είναι αρκετά αξιόπιστος και έτσι σε 

- 22 -



συνδυασμό με την χρονική καθυστέρηση της παραγγελίας ενός καινούριου , η χρήση 

του απορρίφτηκε. 

AVR Download Adapter 

ί,Q 

" ---1--~'--Ι Ρ! ft' 
--1---'--'U: rt2 

Q.4.----~-----+---+---+--'--'--'---1--~ "' ., 
ι:k. 

.... ,, 
"· 

"'' 
f.Ξ 

101ΡΟΙ1' 

www .active-robots .com 

'--1---Π'--Ι ι;ι i~~ 

2ΛΙ lt! 
---π-1 ., "' 
~-_..;;-i JJ ~ 
~---"-1 11: :r~ 

~------.'<• ,; 

~-------''-'' ~ 
'--=ιιa=~---' 

Σχ.20 

Εικόνα 6. 

"'" 
ιι vcc is 2. 7V 

MISO/MOSI pins are used 
for all the CPUs except 
Atmega 103, which uses 
TXD/RXD pins instead . 

Connection port in 
a tatget CPU Board 

.. 

" , ..... 

Το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης του προγράμματος και των δοκιμών έγινε 

τελικά με τη χρήση του kit ανάπτυξης πρωτότυπου STK 500 της Atmel. Πάρα το 
οικονομικό κόστος της απόκτησης, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που προσφέρει: 

- 23 -



• Συμβατότητα με το Α VR stιιdio και βέβαια με πολλούς μικροεπεξεργαστές 
συμπεριλαμβανομένου του mega8. 

• Σύνδεση μέσω σειριακού καλωδίου για προγραμματισμό και έλεγχο . 

• Εύκολη πρόσβαση σε όλους τους ακροδέκτες του μικροεπεξεργαστή . 

• 8 leds και 8 κουμπιά ενσωματωμένα για γενική χρήση. 
• Επιπλέον σειριακή θ~Ίρα γενικής χρ11σης. 

Η σύνδεση και η διαδικασία προγραμματισμού του μικροεπεξεργαστ~Ί είναι αρκετά 

απλ1Ί και περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Ενδεικτικά στις εικόνες 7 κ 
8 φαίνονται οι ρυθμίσεις για την σύνδεση και τον προγραμματισμό του 
μικροεπεξεργαστ~Ί , καθώς και η πλακέτα με την φυσική σύνδεση για τον 

προγραμματισμό, τ~1ν χρήση της δεύτερης σειριαΚΊΊς θύρας, και του ποντικιού. 

SΤΚ500 ίJ - 1~ 

Program 1 Fuses 1 LockBits 1 Adνanced 1 Board 1 Auto 

Erase Deνic;::u 

r 
Programming mode ~ 

l ISP mode :;i Ρ' Erase Deνice Before Programming 
....:.J ~ Verify DeνiceAfter Programming 

~~~~~~~~~ 

nput ΗΕΧ Fιle IY Documents\ptixio\PROJECT\largedemo.hex 
ι Flo>h ' ""'' ,,, ,,, ' '"" FLA ,e , ' "' 

Program 1 Verify 1 Read 

-::=:======~=-=-=--=-=-=~--:--=~=======-=== 
EEPROM ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r J ..• C. ;rιeι·ιt _ ϊιυlaι, rι'" nιλlutor EEF'ROr,. t.1eιr or;• 

Γο' lnput ΗΕΧ File l \examples\largedemo\largedemo_eeprom.hex 

Program Verify 

Setting mode and deνice parameters .. ΟΚ! 
Entering progrδmming mode .. ΟΚ! 
Reading fuses .. Οχ09, ΟχΕ1 .. ΟΚ! 
Leaνing programming mode .. ΟΚ! 

Εικόνα 7. 
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Εικόνα 8. 

Το περιβάλλον ανάπτυξης WINA VR 

Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στους τρόπους φόρτωσης του κάθε αρχείου 

προγράμματος στον μικροεπεξεργαστή. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο 

περιβάλλον ανάπτυξης του προγράμματος το οποίο όπως αναφέραμε παραπάνω είναι 

τoWINAVR. 

Το WINAVR είναι μια συλλογή από εκτελέσιμα εργαλεία ανάπτυξης 
ανοιχτού κώδικα για τους μικροεπεξεργαστές τεχνολογίας RISK της Atmel που 
φιλοξενούνται σε λειτουργικό windows. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν: 

• Compilers 

• Assembler 

• Linker 

• Librarian 

• File converter 

• Other fi\e utilities 

• C Library 

• Programmer software 

• Debugger 

• In-Circuit Emu\ator software 

• Editor / IDE 

• Many support utilities 
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Πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν αναπτυχθεί σε περιβάλλον UNIX και 
αργότερα εισήχθησαν σε λειτουργικό windows. 

Ο Compiler, είναι ο GCC ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς 
επεξεργαστές-λειτουργικά και για διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Εδώ είναι 

διαμορφωμένος για επεξεργαστές Α VR, windows, και τις γλώσσες C και C++. Έτσι 
αναφέρεται και ως Α VR-GCC. Ο Compiler είναι απλός ένα πρόγραμμα οδηγός που 
μετατρέπει μια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού σε Assen1bly, και καλεί 
τον assembler και τον linker αυτόματα για την δημιουργία του τελικού 
προγράμματος. 

GNU Binutils, είναι η συλλογή των δυαδικών εργαλείων που περιλαμβάνει 
τον linker, ld, τον librarian 11 archiνer, ar, και πολλά άλλα προγράμματα που 
παρέχουν διαφορετικές λειτουργίες . Όλα είναι διαμορφωμένα για χρ1)ση με τους 

AVR. 
C LibΓary. Η aνΓ-libc είναι η βιβλιοθήκη για τον Α VR-GCC και περιλαμβάνει 

πολλές από τις στάνταρ ρουτίνες της C αλλά και πολλές χρήσιμες, μη στάνταρ 

ρουτίνες, εξειδικευμένες για τους Α VR μικροεπεξεργαστές. Περιλαμβάνει ακόμα 

αναλυτικό ιηanual με πολλές πληροφορίες για την χρήση όλων των εργαλείων και 

παραδείγματα κώδικα. Ενδεικτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Γ. 

Το WINA VR περιλαμβάνει υποστήριξη και εργαλεία και για την φόρτωση 

του προγράμματος στην μνήμη flash του μικροεπεξεργαστή , αλλά εμείς όπως είπαμε 

παραπάνω χρησιμοποιούμε το Α VR Studio για αυτή την διαδικασία. 

Make και Makefiles. 
Το Make είναι το πρόγραμμα που στην ουσία κάνει τα εργαλεία (Binutils) να 

δουλέψουν μαζί για την δημιουργία του προγράμματος. Χρησιμοποιεί τις 

πληροφορίες που βρίσκονται στο Makefile για να καλέσει άλλα προγράμματα 
(Binutils) και να φτιάξει το πρόγραμμα. Οι πληροφορίες που βρίσκονται στο 
Makefile περιλαμβάνουν τον τύπο του μικροεπεξεργαστή, τη γλώσσα 
προγραμματισμού το τύπο του αρχείου εξόδου, optimization \eνel, συχνότητα του 

επεξεργαστ~), πληροφορίες για τον assembler linker debuggeΓ και πολλά άλλα. Το 
WINA VR περιλαμβάνει και το Mfile έναν editor για την εύκολη δημιουργία 
Makefiles. Για το δικό μας project χρησιμοποιήσαμε το Makefile από ένα παράδειγμα 
της aνΓ-libc με τις ελάχιστες απαραίτητες αλλαγές όπως πχ τον τύπο του 

μικροεπεξεργαστή. 

ProgrammeΓs Notepad. 
Το WINA VR περιλαμβάνει έναν ανοιχτού κώδικα editor για την ανάπτυξη 

εφαρμογών, Το ΡΝ μπορεί να καλέσει κάθε command line εργαλείο και να συλλάβει 
την έξοδο του. Έτσι είναι ιδανικό για να καλείται το Make το οποίο με την σειρά του 
καλεί όλα τα προγράμματα που είναι απαραίτ~1τα για την δημιουργία του αρχείου 

προγράμματος. Το ΡΝ στη συνέχεια θα συλλάβει την έξοδο και θα την εκθέσει σε ένα 

παράθυρο. 

Έτσι αφού έχουμε δοκιμάσει ότι το Makefile μας, λειτουργεί σωστά μπορούμε 

να προχωρήσαμε με την σύνταξη του προγράμματος μας. 

Debuging. 
Ο όρος debuging είναι γενικός και περιλαμβάνει το siιηulation και emulation. 

Το WINA VR παρέχει αρκετές επιλογές για simulation και emulation. Σε αυτή την 
εργασία ένα μεγάλο και βασικό κομμάτι της εξέλιξης του προγράμματος αφορά στην 
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επικοινωνία του μικροεπεξεργαστή με την συσκευή PS2. Αυτό αποκλείει την χρήση 
simulation καθώς το επιπλέον υλικό δεν είναι δυνατό να είναι συνδεδεμένο και 
περιορίζει την χρηστικότητα του emulation καθώς το πρόγραμμα πρέπει να τρέχει σε 
πραγματικό χρόνο. Μεγάλες καθυστερήσεις π.χ. από την πλευρά του 

μικροεπεξεργασηΊ θα κάνουν τη συσκευ1Ί PS2 να απορρίπτει τα πακέτα επικοινωνίας 
και έτσι δεν θα μπορεί να βρεθεί κάποιο άλλο λάθος. 

Εναλλακτικά για την διαδικασία του debugging χρησιμοποηΊθηκε μονό η 
σειριακή σύνδεση του μικροεπεξεργαστή με τον υπολογιστή. 

Η συριακή σύνδεση 

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του προγράμματος λοιπόν με βάση τα 

παραπάνω είναι η λειτουργία η1ς σειριακ~Ίς σύνδεσης. 

Ο μικροεπεξεργασηΊς που χρησιμοποιούμε καθώς και οι περισσότεροι Α VR 
έχουν ενσωματωμένο USART (Uniνersal Synchronous and Asynchronous serial 
Receiνer and Transmitter). Το USART, είναι μια συσκευή συριακής επικοινωνίας, 
γενικής χρήσης. Και μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να είναι συμβατή με το πρωτόκολλο 

RS232 συριακ~Ίς επικοινωνίας του υπολογισηΊ. Η μοναδική προϋπόθεση για την 
λειτουργία είναι η προσθήκη ενός εξειδικευμένου ολοκληρωμένου μετατροπής τάσης 

καθώς οι ακροδέκτες του μικροεπεξεργασηΊ λειτουργούν στα 0-SV ενώ η σειριακή 
θήρα στα ±15V. Στο (σχ.21) φαίνεται ένα παράδειγμα της σύνδεσης αυτής. Στο πάνω 
αριστερά μέρος φαίνεται το ολοκληρωμένο ΜΑΧ232 με τους τέσσερις πυκνωτές του 

και τις συνδέσεις προς τον AVR και το σειριακό καλώδιο. ΑυηΊ η συνδεσμολογία 
υλοποιήθηκε αρχικά σε breadboard και φαίνεται στις (εικ. 5 κ 6). 

Ρο21° 

Ρο3Ι 0 

ΡD4ι ο 

PDSI 

PD61 

AVR RS232 interface 

9 
RS232 

Το PC corrφuter 

+ 5V 

8.xLEDs 

AΊ!IDS2313 

vcc 

Σχ.21 
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Στην περίπτωση βέβαια της χρήσης της πλακέτας του STKSOO δεν χρειάζεται 
κάποιο υλικό καθώς η δεύτερη σειριακή θύρα που περιλαμβάνει, υλοποιεί ακριβώς 

αυτή την δυνατότητα. Από την μεριά του υπολογιστή θέλουμε να μπορούμε να 

βλέπουμε σε γραφικό περιβάλλον την κίνηση στη συριακή θύρα. Τη δυνατότητα αυτή 

μας την δίνει το πρόγραμμα Realtenη . Στην (εικ. 9) φαίνεται το πρόγραμμα σε 
λειτουργιά. Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις είναι Port: COM 1, Baud rate: 9600 half dupJex, 
8 data bits, 1 stop bit. 

( 1 ) 

Di&~yPort-! c6J)ιure l Ρ\Μ \ Send J Ech11Paι \ ;c \ 12C·2 l t2CMitc l ~is~ 1~ CIQιιg Free-;e l 
- - - - - . ........., · sιaιu.-

~σud j9600 :Ξ] fοι\ .... ,, ------03..... 1 Qpen SPJΙ ! lf~.~.J:·~~jlP J Cooηected 

Ps~.1,- ~Q.aιa Bils 
r. θ ι:.. 
r Ίbits 
r 6bis 
ί 5bis 

~oltwaιe Flo~ Contι j _J RXD (2) 
~top B~i- -· r Receiνe Xon Ch.!ι: ~ _J TXD (31 r. None 

Γ Odd 
r Eνen 
ϊ Mσrk 
r Spece 

r. 1 bit r 2 bitt 8 CTS (8) 
-!!σrΦΛ\1Ιre Flow ControJ-- r Τιι~113111 ίt Xolf Chaι: ι;g- _J DCD (1) 

r. None r RTS/CTS _ -, .,. .. ,1 ,. _, 1 DSR (6) 
ϊ DTFl/OSR r RS4θ5-r~ ι r r "' _J Ring (9) 
- --- r.- . ι: .. , ~tt j BREAK 

_J Erιor 

Υου c!n use Α<Νν&Χ ιiutcιmιιtian to cOl'ltrol me! Chδlr CCΙUnt;8 CPS:O Port: Ι Α 

Εικόνα 9. 

Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν βέβαια και στο USART του 
μικροεπεξεργαστή. Το πρόγραμμα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στον Α VR για την 
πρώτη αυτή δοκιμή της συριακής πόρτας δίνεται παρακάτω: 

//The simplest program that just receiνes a byte from the USART and 
//transmits it back. 

#include <Stdint.h> 
#include <stdlib.h> 
#i nclude <aνr/interrupt.h> 
#include <aνr/io.h> 

νolatile uint8_t U=O; 11 * note [1],[2] * 

stati c νoid 
putchr(char c) 
{ loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE); 

UDR = c; 
} 

// UART receiνe interrupt. 
ISR(USART_RXc_νect) 

{ 
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} 

U = UDR; 
putchr(U); 

i nt 
mai n(voi d) 
{ 

111' UART innitialaization '~ note [4] * 
UCSRA = _BV(U2X); / /improves baud rate error@ F_CPU = lMHz 
UCSRB = _BV(TXEN)l_BV(RXEN)l_BV(RXCIE); // tx/rx enable, rχ 

/ /complete intr * note [5] * 
UBRRL = 103 ; / * 9600 Bd */ 
TIMSK 1= _BV(TOIEl); 

putchr(' ! '); 
sei(); //enable interrupts * note [6] * 

f or(; ;) 

f 
} 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι το πολύ απλό και το μόνο που κάνει είναι να 

παρακολουθεί την σειριακή πόρτα και όταν λάβει κάποιο πακέτο να το επιστρέφει 

πίσω χωρίς καμιά επεξεργασία. 

Πιο αναλυτικά, αρχικά δηλώνονται οι απαραίτητες βιβλιοθήκες για τον 

preproccesor: δυο στάνταρ βιβλιοθήκες για τους Α VR οι stdint.h και stdlib.h, η 
aνr/interrupt.h διότι στο πρόγραμμα γίνεται χρήση της ρουτίνας εξυπηρέτησης του 

UART ( ISR(USART_RXC_vect) ), και η aνήο.h η οποία μας επιτρέπει να 
χρησιμοποιούμε κατευθείαν τα ονόματα των μνημών (registers) και όχι τις 
διευθύνσεις τους. Ο compiler βέβαια μπορεί να κάνει την αντιστοίχηση στον 
εκάστοτε μικροεπεξεργαστή καθώς ο τύπος του είναι δηλωμένος στο Makefile. Στη 
συνέχεια του προγράμματος δηλώνεται η μοναδική μεταβλητή του προγράμματος U. 
Μετά οι δυο ρουτίνες του προγράμματος η putchr(char c) η οποία δέχεται ως 
μεταβλητή ένα χαρακτήρα, περιμένει μέχρι το U AR Τ να είναι διαθέσιμο και 
φορτώνει τον χαρακτήρα για να σταλεί μέσο του UART. Η δεύτερη ρουτίνα είναι η 
ρουτίνα εξυπηρέτησης του interrupt λήψης του UART. Όταν κάποιο πακέτο έχει 
σταλεί στο UART και η λήψη έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ρουτίνα αυτή 

εκτελείται αυτόματα διακόπτοντας την κανονική ροή του προγράμματος. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση όταν η ρουτίνα αυτή εκτελεσθεί θα πάρει απλά τον 

χαρακτήρα που έλαβε και θα καλέσει την ρουτίνα putchr προκειμένου να τον 
επιστρέψει στον υπολογιστή. 

Τέλος, η κεντρική ρουτίνα νoid main() , η οποία με τις τέσσερις πρώτες 
εντολές, αρχικοποιεί το UART. Μετά στέλνει ένα θαυμαστικό ως ένδειξη ότι η 
αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενεργοποιεί τα interrupts, και τέλος η 
τελευταία εντολή είναι ένα for loop χωρίς καμία μεταβλητή, ένας άπειρος κύκλος 
δηλαδή , από τον οποίο το πρόγραμμα δε βγαίνει ποτέ. Όλη η δουλειά του 

προγράμματος γίνεται πλέον από το interrupt το οποίο είναι ο μόνος τρόπος να 
διακοπεί ο κύκλος, στον οποιο επιστρέφει το πρόγραμμα όταν η ρουτίνα 

εξυπηρέτησης ολοκληρωθεί. 

Σημειώσεις (notes): 
1. μια μεταβλητή η οποία χρησιμοποιείται μέσα σε ISR(inteπupt serνice 

routine) πρέπει να δηλώνεται ως νolatile. Αυτό λέει στον compiler οτι η 
συγκεκριμένη μεταβλητή μπορεί να αλλάξει τιμή έκτος του πλαισίου της 

ανάλυσης της ροής του προγράμματος. Βλέπε ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Γ. 

- 29 -



2. Ο τύπος Char είναι ένας 8-bit data type που χρησιμοποιείται από τον C 
coιnpiler. Ο uint8_t είναι standard integer (8-bit unsigned) type που 
δηλώνεται στην βιβλιοθήκη <stdint.h>. οι δυο τύποι είναι ως εκ' τούτου 
συμβατοί και μια μεταβλητή που έχει δηλωθεί ως uint8_t μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από μια ρουτίνα για char. 

3. Η εντολή loop_until_bit_is_clear ( sfr, bit ) [ do { } while (bit_is_set(sfr, 
bit)) ], ορίζεται στη βιβλιοθ1ΊΚΙΊ <avr/io.h> που περιλαμβάνει και την 
<avr/sfr_defs.h> δηλαδή για τους special function registers. Βλέπε 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Η λειτουργία της περιγράφεται ως εξής: Wait until bit bi t 

ίη 10 register sfr is clear. Η συγκεκριμένη εντολή λοιπόν ελέγχει κατά πόσο 
το bit UDRE (USART Data Register Empty) του register UCSRA (USART 
Control and Status Register Α) είναι σε λογικό Ί' αν δηλαδή το USART 
είναι έτοιμο για να δεχτεί καινούρια δεδομένα. Και περιμένει μέχρι να συμβεί 

αυτό. Έτσι ώστε στην επόμενη εντολή να φορτωθεί το καινούριο byte για 
αποστολή. Βλέπε ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α. 

4. Περιγραφή του USART initialization. Το USART γενικά χρησιμοποιεί έξι 
registers: UDR (USART Data Register) στην πράξη είναι δυο registers με την 
ίδια διεύθυνση, ο ένας χρησιμοποιείται για να γράφουμε τα δεδομένα προς 

αποστολή, και ο άλλος όταν διαβάζονται τα δεδομένα που έχουν ληφθεί. 

UCSRA, UCSRB, UCSRC (USART Control and Status Registers Α, Β and 
C) είναι οι τρεις Γegisters που καταχωρούνται οι ρυθμίσεις για τον έλεγχο του 
USART. Και UBRRL και UBRRH (USART Baut Rate Regiaster Low and 
High). Μαζί αποτελούν έναν 16-bit Γegister που χρησιμοποιείται ως prescaler 
για την παραγωγή της συριαΚΙΊς συχνότητας επικοινωνίας. Οι εντολές στο 

πρόγραμμα μας θέτουν λογικό '1' στα παρακάτω bits: USCSRA, U2X 
(Double the USART transmition speed) αυτή η ρύθμιση μειώνει τα λάθη όταν 
η συχνότητα του επεξεργαστή είναι στο 1Mhz. USCSRB, ΤΧΕΝ and RXEN 
(Transmitter and receiver enable) ενεργοποίηση του USART tΓansmitteΓ και 
receiver. USCSRB, RXCIE (RX complete interrupt enable) ενεργοποίηση του 
interrupt κατά την ολοκλήρωση λήψης, για να λειτουργήσει βέβαια το 
interrupt πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και το Global lnterrupt Enable στον 
SREG. TIMSK, TOIEl (Timer CounteΓ Interrupt Mask Register, 
Timer/Counter1 OveΓflow Interrupt Enable) Το USART χρησιμοποιεί για την 
λειτουργία του τον 16-bit TimeΓ/Counter 1 και έτσι η συγκεκριμένη ρύθμιση 
είναι απαραίτητη για την λειτουργία του. UBRRL = 103 Η τιμή αυτή 
προκύπτει από τον πίνακα στη σελίδα 158 στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α και 
αντιστοιχεί σε baut rate 9600 για συχνότητα επεξεργαστή στα 8Mhz. Όλες οι 
υπόλοιπες ρυθμίσεις παραμένουν στις αρχικές τους τιμές οι οποίες είναι οι 

κατάλληλες για την λειτουργία του USART. Περισσότερες λεπτομέρειες 
βρίσκονται στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α. 

5. Η συγκεκριμένη εντολή όπως αναφέρθηκε παραπάνω θέτει λογικό' 1' σε 
συγκεκριμένα bit's αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα στην προηγούμενη 
κατάσταση. Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την σύνταξη της 

εντολής ανατρέξτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

6. Η εντολή sei() ενεργοποιεί τα interrupts πρακτικά θέτει λογικό' 1' στο bit 1 
(Global Interrupt Enable) στον SREG Status Register. 

Αφού έχουμε προγραμματίσει την συριακή πόρτα και έχουμε πρόσβαση στον 

μικροεπεξεργαστή μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του κώδικα για τον 
έλεγχο του αισθητηρίου μέσο του πρωτοκόλλου PS2. Στο επόμενο κεφάλαιο 
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αναφέρομαι αναλυτικά στην λειτουργία του πρωτοκόλλου και όλων των στοιχείων 

που πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν για την σωσηΊ επικοινωνία μεταξύ των δυο 

συσκευών, του μικροεπεξεργαστ11 και του ποντικιού. 

Το πρωτόκολλο ps2 

Σύνδεση 

Οι ps2 συσκευές χρησιμοποιούν βύσματα 5-pίη DIN ή 6-pίη mίηί-DΙΝ. Οι δυο τύποι 
είναι απόλυτα συμβατοί μεταξύ τους και ένας απλός μετατροπέας αρκεί για να 

χρησιμοποιηθεί μια συσκευή του ενός τύπου σε μια υποδοχi1 του άλλου. Τα 6-pίη 

mίηί-DΙΝ βύσματα έχουν πλέον επικρατήσει και χρησιμοποιούνται στην πλειονότητα 

των συσκευών ps2. 

Male Female 5-pin DIN (ΑΤ/ΧΤ) 

1 - Clock 
2 - Data 
3 - Not Implemented 
4 - Ground 

(Plug) (Socket) 5 - Vcc (+5V) 

Male Female 6-pin Mini-DIN (PS/2) 

1 - Data 
2 - Not Implemented 
3 - Ground 
4 - Vcc (+5V) 
5 - Clock 

(Plug) (Socket) 6 - Not Implemented 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

Στο εξής θα αναφέρομαι στον υπολογιστή, ή όποια συσκευή , το πληκτρολόγιο ή το 

ποντίκι είναι συνδεδεμένο, ως "ελεγκτή" και στο ποντίκι ή το πληκτρολόγιο ως 

"συσκευ1Ί". 

Τα pίns Vcc/Ground τροφοδοτούν την συσκευή. Η συσκευή δεν πρέπει να 
καταναλώνει περισσότερα από 276mA. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει 
να συνδέουμε μια ps2 συσκευή ενώ ο υπολογιστής είναι ενεργός, καθώς μπορεί να 
καεί η ασφάλεια και να αχρηστευθεί η θύρα. Αν και πλέον οι περισσότερες 

motherboard το υποση1ρίζουν. 
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Οι γραμμές D ata και Clock είναι ανοιχτού συλλέκτη , με pull-up αντιστάσεις στην 
τάση Vcc. Έχουν λοιπόν δυο καταστάσεις: κατάσταση χαμηλ1Ί ς (μηδενικ11ς) τάσης, 

και κατάσταση υψηλ1Ίς εμπέδησης. ~την χαμηλ11ς τάσης κατάσταση ένα tΓansistor 

βραχυκυκλώνει την γραμμ11 με τη γη (ground). Στην υψηλής εμπέδησης κατάσταση , 

η γραμμή λειτουργεί ως ανοιχτό κύκλωμα και συνδέεται μόνο μέσω της pull-up 
αντίστασης με την τάση Vcc. Έτσι όταν κανένα tran sistoΓ δεν "τραβά.ει" την γραμμή 
στην γη , η τάση της εξομοιό)νεται με την τροφοδοσία Vcc μέσω της ρull-up 
αντίστασης. Το μέγεθος τη ς αντίστασης δεν είναι πολύ σημαντικό , συν1Ίθως 1- 1 Ο 
KOhn1s. Μεγαλύτερες αντιστάσεις δίνουν μικρότερη κατανάλωση ρεύματος ενώ οι 

μικρότερες πιο μικρό χρόνο ανόδου της τάσης. 

Σχήμα 22: Γενική περιγραφ11 συνδεσμολογίας ανοιχτού συλλέκτη. Ο μικροελεγκτ11ς 
διαβάζει την κατάσταση των γραμμών μέσω των ακροδεκτό)V Α και 8. Και τις ρίχνει 
σε χαμηλή κατάσταση δίνοντας λογικό 1 στου ακροδέκτες C και D αντίστοιχο . 

+5V 

h :;:-

Α Data 

Β Cloc:k 

c -----+« 

D ι-------~--f"« 

Σχ.22 

Στην υλοποίηση της συνδεσμολογίας ανοιχτού συλλέκτη που περιγράφεται αργότερα 

χρησιμοποιώ μονό έναν ακροδέκτη για κάθε γρα~ιμ1Ί. Ενεργοποιώ την εσωτερικ~Ί 

pull-up αντίσταση του μικροεπεξεργαστή προκειμένου να μην απαιτούνται 

εξωτερικές αντιστάσεις. Η γραμμ1Ί τίθεται σε κατάσταση χαμηλής τάσης θέτοντας 

τον ακροδέκτη ως έξοδο και την τιμ1Ί του σε λογικό μηδέν. Η γραμμή τίθεται και σε 

κατάσταση υψηλής εμπόδισης ορίζοντας τον ακροδέκτη σαν είσοδο. 

Η επικοινωνία: γενική περιγραφή 

Το πρωτόκολλο ps2 υλοποιεί μια σύγχρονη σειριακ1Ί επικοινωνία δυο δρόμων . Ο 

δίαυλος είναι ανενεργός όταν και οι δυο γραμμές είναι σε λογικό "1" (ανοικτού 
συλλέκτη ). ΑυηΊ είναι η μόνη κατάσταση στην οποία η συσκευ1Ί μπορεί να ξεκιν1Ίσει 

να στέλνει δεδομένα. Ο ελεγκηΊς έχει τον τελικό έλεγχο πάνω στον δίαυλο και μπορεί 
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να σταματήσει την επικοινωνία ανα πάσα στιγμή τραβώντας την γραμμή 

συγχρονισμού (clock) χαμηλά (0). 

Η συσκευή παράγει πάντα το σήμα συγχρονισμού, αν ο ελεγκτής θέλει να στείλει 

δεδομένα, πρέπει πρώτα να διακόψει την επικοινωνία τραβώντας την γραμμή 

συγχρον1σμού (clock) χαμηλά (0). Ο ελεγκτής μετά δίνει λογικό μηδέν στην γραμμή 
δεδομένων (data) και απελευθερώνει την γραμμή clock. Σε αυτή την κατάσταση ο 
ελεγκτής ζητάει να στείλει δεδομένα και η συσκευή πρέπει να ξεκινήσει να στέλνει 

παλμούς στην γραμμή συγχρονισμού (clock). 

Κατάσταση διαύλου 

1 data ~ckT ~τ~ση 
~~w -rΔ"ιακοπή επικοινωνίας _____ , 

~Ι high[Aί~ αποστολής από τον ελεγκτή 
1 high ~Ι Διακοπή επικοινωνίας 
1 high 1 high 1 ανενεργός δίαυλος 

Όλα τα δεδομένα μεταδίδονται ένα byte την φορά, μέσα σε ένα frame που 
αποτελείται από Ί Ί 1Ί 12 bits. Αυτά τα bits είναι: 

• Ένα bit αρχής. Το bit αυτό είναι πάντα Ο. 
• 8 bits δεδομένων, το λιγότερο σημαντικό bit μεταδίδεται πρώτο. 
• Ένα bit ελέγχου ισοτιμίας (odd parity bit). 
• Ένα bit τέλους. Αυτό το bit είναι πάντα 1. 

• Ένα bit αναγνώρισης. Αυτό το bit χρησιμοποιείτε μόνο στην επικοινωνία από 
τον ελεγκτή προς την συσκευ1Ί. 

Το bit έλεγχου ισοτιμίας τίθεται ως "1" όταν υπάρχει άρτιος αριθμός άσων ( 1) στα 8 
bits δεδομένων ή ως 'Ό" όταν ο αριθμός αυτός είναι περιττός. Έτσι το άθροισμα των 
άσων στα 8 bit δεδομένων μαζί με το bit ισοτιμίας είναι πάντα περιττό (περιττή 
ισοτιμία/ odd parity). Το bit αυτό χρησιμοποιείται για έλεγχο λαθών, αν η συσκευή ή 
ο ελεγκτής λάβει λάθος το bit ισοτιμίας ανταποκρίνεται σαν να μην έλαβε το πακέτο 
αυτό, δηλαδή μη επιτρεπτή εντολή. 

Τα δεδομένα που στέλνονται από την συσκευή προς τον ελεγκτή διαβάζονται στην 

ακμή πτώσης της τάσης του παλμού συγχρονισμού. Τα δεδομένα που στέλνονται από 

τον ελεγκτή προς την συσκευή διαβάζονται στην ακμή ανόδου. Η συχνότητα 

συγχρονισμού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 10-16.6 kHz. Αυτό σημαίνει 30-50 
microseconds υψηλή και 30-50 microseconds χαμηλή τάση για το σήμα 
συγχρονισμού. Στην υλοποίηση του ελεγκτή που θα περιγράψω παρακάτω η περίοδος 

επιλέχθηκε στα 80 microseconds. 40 microseconds υψηλή και 40 microseconds 
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χαμηλή τάση. Η αλλαγή ή διάβασμα της γραμμής δεδομένων γίνεται στην μέση του 

παλμού, δηλαδή 20 micωseconds μετά την αντίστοιχη ακμ11. 

Η συσκευή παράγει το σήμα συγχρονισμού αλλά ο ελεγκτής έχει τον τελικό έλεγχο 
πάνω στην επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό οι χρονικές μεταβλητές να τηρούνται 

αυστηρά για την σωστή λειτουργία του διαύλου. 

Η επικοη•ωνία: από την συσκευή στον ελεγκτή 

Οι γραμμές δεδομένων και συγχρονισμού (data & clock) είναι ανοιχτού συλλέκτη. 
Μια αντίσταση παρεμβάλλεται μεταξύ της κάθε γραμμής και της τάσης τροφοδοσίας 
( +5V). Έτσι η κατάσταση αδράνειας κάθε γραμμ11ς είναι σε υψηλή τάση. Όταν η 
συσκευή θέλει να στείλει δεδομένα, πρώτα πρέπει να ελέγξει τη γραμμή 

συγχρονισμού να βρίσκεται σε λογικό "1". Εάν δεν συμβαίνει αυτό τότε ο ελεγκτής 
έχει διακόψει την επικοινωνία και η συσκευ1Ί πρέπει να αποθηκεύσει τα δεδομένα 

μέχρι ο ελεγκτής να απελευθερώσει την γραμμή συγχρονισμού (clock). Η γραμμ1Ί 
πρέπει να είναι συνεχόμενα σε υψηλi1 κατάσταση για τουλάχιστον 50 rnicroseconds 
πριν η συσκευή να ξεκινήσει να στέλνει δεδομένα. 

Όπως ανέφερα παραπάνω η επικοινωνία γίνεται σε frames των 11 bits τα οποία είναι: 

• Ένα bit αρχής. Το bit αυτό είναι πάντα Ο. 
• 8 bits δεδομένων, το λιγότερο σημαντικό bit μεταδίδεται πρώτο . 

• Ένα bit ελέγχου ισοτιμίας (odd pai-ity bit). 
• Ένα bit τέλους. Αυτό το bi t είναι πάντα 1. 

Η συσκευή "γράφει" κάθε bit στη γραμμή δεδομένων όταν η γραμμή συγχρονισμού 
είναι σε λογικό "1 "και ο ελεγκτής το διαβάζει όταν η γραμμή συγχρονισμού είναι σε 
λογικό 'Ό", όπως φαίνεται στα παρακάτω σχi1ματα. 

Σχήμα 23: Επικοινωνία συσκευής προς ελεγκτή. Η γραμμή δεδομένων αλλάζει 
κατάσταση όταν η γραμμή συγχρονισμού είναι σε λογικό 1 και τα δεδομένα μπορούν 
να διαβαστούν όταν η γραμμή συγχρονισμού είναι σε λογικό Ο. 

1- = .... Ν Μ .... ιn ιD " >-
α: < < < < < < < < 1- α.. 

< 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- α: σ 
1- < < < < < < < < ~ 1-
VΊ ι::ι ι::ι ι::ι ι::ι ι::ι ι::ι ι::ι ι::ι VΊ 

Σχ.23 

Σχήμα 24: Ο κώδικας για το γράμμα "Q" (15h) όπως στέλνεται από ένα 
πληκτρολόγιο. Το πρώτο κανάλι είναι η γραμμή συγχρονισμού και το δεύτερο η 

γραμμή δεδομένων. 
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Σχ.24 

Η συχνότητα του ρολογιού είναι 1 Ο έως 16 kHz ο χρόνος από την άνοδο της τάσεις 
του ρολογιού μέχρι την αλλαγή στη γραμμή δεδομένων πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 
rllicroseconds και από την αλλαγή κατάστασης της γραμμής δεδομένων μέχρι την 
πτώση της τάσης στη γραμμή συγχρονισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 
microseconds και όχι μεγαλύτερη από 25 microseconds. 

Ο ελεγκτής μπορεί να διακόψει την επικοινωνία ανα πάσα στιγμή δίνοντας λογικό 

μηδέν στη γραμμή συγχρονισμού για τουλάχιστον 100 microseconds. Αν η 
επικοινωνία διακοπεί πριν τον 11 ° παλμό ρολογιού τότε η συσκευή πρέπει να 
ματαιώσει την αποστολή και να ξαναστείλει τα δεδομένα όταν απελευθερωθεί ο 

δίαυλος από τον ελεγκτή. Τα δεδομένα μπορεί να είναι μια εντολή ή δεδομένα 

μετακίνησης τα οποία μπορεί να αποτελούνται από περισσότερα του ενός byte. 'Ετσι 
η συσκευή πρέπει να ξαναστείλει όλα τα bytes από την αρχή και όχι να συνεχίσει από 
εκεί που διακόπηκε. 

Τα δεδομένα που περιμένουν να σταλούν αποθηκεύονται στην συσκευή. Τα 

πληκτρολόγια κρατάνε τυπικά 16 χαρακτήρες και αγνοούν τους επόμενους 
χαρακτήρες μέχρι να αδειάσει η μνήμη , τα ποντίκια διατηρούνε μονό τα πιο 

πρόσφατα στοιχεία μετακίνησης τα οποία μπορεί να μεταβάλλονται μέχρι να 

αποσταλούν. 

Η επικοινωνία: από τον ελεγκτή στη συσκευή 

Τα δεδομένα στέλνονται με λίγο διαφορετικό τρόπο από τον ελεγκτή στη συσκευή . 

Αρχικά ο παλμός συγχρονισμού παράγεται πάντα από την συσκευή έτσι ο ελεγκτής 

όταν θέλει να στείλει δεδομένα πρέπει να δώσει αίτηση αποστολής δεδομένων στη 

συσκευή ως εξής: 

• Πρώτα διακόπτει την επικοινωνία δίνοντας λογικό μηδέν στη γραμμή 
συγχρονισμού για τουλάχιστον 100 microseconds. 

• Μετά στέλνει αίτηση αποστολής δίνοντας λογικό μηδέν στην γραμμή 
δεδομένων και απελευθερώνοντας τη γραμμή συγχρονισμού. 
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Η συσκευή πρέπει να ελέγχει τον δίαυλο για αυτή την κατάσταση σε διαστήματα όχι 

μεγαλύτερα από 1 Ο milliseconds. Όταν αναγνωρίσει την αίτηση αποστολής η 
συσκευή αρχίζει να παράγει παλμούς συγχρονισμού, 8 παλμούς δεδομένων και ένα 
παλμό για το bit τέλους. Ο ελεγκτής αλλάζει την κατάσταση της γραμμής δεδομένων 
όσο η γραμμή συγχρονισμού είναι σε χαμηλή κατάσταση και η συσκευή διαβάζει τα 

δεδομένα όταν είναι σε υψηλή κατάσταση. Αυτό είναι το αντίστροφο από ότι 

συμβαίνει στην επικοινωνία από την συσκευή στον ελεγκτή . 

Μετά το bit τέλους η συσκευή αναγνωρίζει το byte που έλαβε ρίχνοντας την τάση 
στην γραμμή δεδομένων και παράγοντας ένα τελευταίο (ενδέκατο) παλμό 

συγχρονισμού . Αν ο ελεγκτής δεν απελευθερώσει την γραμμή δεδομένων μετά τον 

11 ° παλμό συγχρονισμού, η συσκευή θα συνεχίσει να παράγει παλμούς μέχρι να 
απελευθερωθεί η γραμμ1Ί δεδομένων και στη συνεχεία θα δώσει κωδικό λάθους. 

Ο ελεγκτής μπορεί να ματαιώσει την αποστολή δεδομένων πριν τον ενδέκατο παλμό 

κρατώντας την γραμμή συγχρονισμού χαμηλά για 100 microseconds. 

Για καλύτερη κατανόηση παραθέτω, την διαδικασία που ακολουθεί ο ελεγκτής για να 

στείλει δεδομένα, σε μορφή βημάτων: 

1. Δίνει λογικό μηδέν στην γραμμή συγχρονισμού για 100 microseconds. 
2. Δίνει λογικό μηδέν στην γραμμή δεδομένων. 

3. Απελευθέρωση της γραμμής συγχρονισμού. 

4. Αναμονή μέχρι η συσκευή να δώσει λογικό μηδέν στην γραμμή 

συγχρονισμού . 

5. Γράφει στην γραμμή δεδομένων την τιμή του προτού bit. 
6. Αναμονή μέχρι η συσκευ1Ί να δώσει λογικό ένα στη γραμμή συγχρονισμού . 

7. Αναμονή μέχρι η συσκευ1Ί να δώσει λογικό μηδέν στη γραμμή συγχρονισμού. 

8. Επανάληψη των βημάτων 5-7 για τα υπόλοιπα επτά bit δεδομένων και το bit 
ισοτιμίας. 

9. Απελευθέρωση της γραμμ1Ίς δεδομένων. 

10. Αναμονή μέχρι η συσκευή να δώσει λογικό μηδέν στη γραμμή δεδομένων. 
11 . Αναμονή μέχρι η συσκευή να δώσει λογικό μηδέν στη γραμμή συγχρονισμού . 

12. Αναμονή μέχρι η συσκευή να απελευθερώσει τις δυο γραμμές. 

Το σχ1Ίμα 25 αναπαριστά γραφικά τα παραπάνω και το σχήμα 5 διαχωρίζει το 
διάγραμμα στα δυο, προκειμένου να φαίνεται ποια σ~Ίματα δίνονται από τον ελεγκτή 

και ποια από την συσκευή . Φαίνεται εδώ και η αλλαγή συγχρονισμού στο bit 
αναγνώρισης, όπου η αλλαγή κατάστασης, στη γραμμή δεδομένων, γίνεται όταν η 

γραμμή συγχρονισμού είναι σε υψηλό δυναμικό , σε αντίθεση με τα προηγούμενα 1 1 
bits όπου η αλλαγή γίνεται όταν η γραμμή συγχρονισμού είναι σε χαμηλό δυναμικό. 

cιοcκ 

DATA 
ι- c ... Ν ('Ι'ι • Lt') ~ ""' >-
α: < < < < < < < < ι- a. 
< ι- ι- ι- ι- ι- ι- ι- ι- α: C) :..:: 
ι- < < < < < < < < ~ ι- u 

"' ι::ι ι::ι ι::ι ι::ι ι::ι ι::ι ι::ι ι::ι "' < 

Σχ.25 
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1-cn 
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~!-------------~' 

::Ζ:: DATA L i 
' ' 
' ' - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ι- - - - - - - - - - - -

' ' ' ' UJ CLOCK (.) 

> UJ 
DATA ι::::ι 

1- CI ,... Ν Μ .... ll) ι.ιι """ 
)-

ι::c: < < < < < < < < !:: α.. 

< 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- ι::c: c :.ι 
1- < < < < < < < < ~ 1- u 
ιn c c c c c c c c ιn < 

Σχ.26 

Στο σχήμα 26 φαίνονται και δυο χρονικοί περιορισμοί που ο ελεγκτής πρέπει να 
ελέγχει. Το (a) δείχνει τον χρόνο που μεσολαβεί από την αρχική πτώση της τάσης στη 
γραμμή συγχρονισμού από την μεριά του ελεγκτiι μέχρι η συσκευ1Ί να αρχίσει την 

παραγωγή παλμών συγχρονισμού . Αυτός ο χρόνος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 
ωilliseconds. Και το (b) που είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να σταλούν τα 
δεδομένα, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 nύlliseconds. Αν υπάρξει υπέρβαση 
κάποιου από τους περιορισμούς αυτούς ο ελεγκη)ς πρέπει να παράξει σήμα λάθους. 

Αμέσως μετά την λήψη του bit αναγνώρισης (επιβεβαίωσης) ο ελεγκτής μπορεί να 

διακόψει την επικοινωνία για να επεξεργαστεί τα δεδομένα. Αν τα δεδομένα που 

έστειλε απαιτούν απάντηση από την συσκευή, η απάντηση πρέπει να ληφθεί όχι 

αργότερα από 20 ωilliseconds αφότου ο ελεγκηΊς απελευθερώσει την γραμμή 
συγχρονισμού. Αν αυτό δεν συμβεί ο ελεγκτής παράγει σήμα λάθους. 

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας συσκευής κατάδειξης ps2 

Υπάρχουν πολλοί τύποι συσκευών κατάδειξης: ποντίκια, trackballs, touchpads κλπ . 

Όλα χρησιμοποιούν ένα από τα δυο πρωτόκολλα ps2 ή USB. Παλαιότερα 
πρωτόκολλα συμπεριλαμβανομένου και της συριακής RS-232 έχουν πλέον 
εγκαταλειφθεί. Το ps2 πρωτόκολλο πρωτοεμφανίσθηκε στο "personaJ systeω/2" της 
ΙΒΜ στα τέλη της δεκαετίας του 80. Και εξακολουθεί να είναι αρκετά διαδεδομένο 

παρόλο που σιγά σιγά αντικαθίσταται απο το USB. 

Το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί την δυο δρόμων σύγχρονη σειριακή επικοινωνία που 

περιγράφηκε παραπάνω για να στείλει δεδομένα μετακίνησης, και της κατάστασης 

των κουμπιών στον ελεγκτή περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή. Ο ελεγκτής 

με την σειρά του στέλνει διάφορες εντολές στο ποντίκι είτε για να ορίσει την 

συχνότητα αποστολής δεδομένων, η1ν ανάλυση της μετακίνησης, είτε για να 

επανεκκινήσει την συσκευή κλπ. 

Είσοδοι, ανάλυση και κλιμάκωση μετακίνησης 

Το πρωτόκολλο υποστηρίζει τις παρακάτω εισόδους : Χ μετακίνηση στα 

αριστερά/δεξιά, Υ μετακίνηση πάνω/κάτω, αριστερό, μεσαίο και δεξί κουμπί. 

Το ποντίκι διαβάζει τις εισόδους και ανανεώνει τα δεδομένα σε αντίστοιχους 
καταχωρητές. Υπάρχουν αρκετές συσκευές ps2 που έχουν περισσότερες εισόδους και 
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χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για να μεταδώσουν τα δεδομένα. Ένα 

παράδειγμα είναι το Intellimouse της Microsofι στο οποίο θα αναφερθώ 
επιγραμματικά παρακάτω . Οι συσκευές αυτές έχουν τις κανονικές εισόδους και 

επιπλέον ροδέλα μετακίνησης και δυο επιπλέον κουμπιά. Ο βασικός τύπος ποντικιού 

χρησιμοποιεί δυο μετρητές που καταγράφουν την μετακίνηση . Ένας για το Χ και 

ένας για το Υ. Αυτοί αποτελούνται από 9 bit, τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι 
συμπληρωματικά του 2, και ο κάθε μετρητής έχει ένα ακόμα bit σαν δείκτη 
υπερκάλυψης (oνerflow flag). Τα δεδομένα των μετρητών, μαζί με την κατάσταση 
των τριών κουμπιών στέλνονται στον ελεγκτή σε πακέτα των τριών bytes. Οι 
μετρητές αντιπροσωπεύουν την μετακίνηση του ποντικιού σε σχέση με την θέση του 

την στιγμή που καταγράφηκε το προηγούμενο πακέτο μετακίνησης. 

Όταν το ποντίκι διαβάζει τις εισόδους του καταγράφει την κατάσταση των κουμπιών 

και αυξάνεt/μειώνει τις τιμές των μετρητών ανάλογα με την μετακίνηση σε σχέση με 

την προηγούμενη φορά που ανανεώθηκαν οι είσοδοι. Σε περίπτωση υπερκάλυψης 

ενός μετρητή , γράφεται 'ένα' στο αντίστοιχο oνerflow bit. 

Η παράμετρος που ορίζει πόσο μεταβάλλονται οι μετρητές σε σχέση με την 

μετακίνηση είναι η ανάλυση. Ο ελεγκτής αλλάζει την ανάλυση χρησιμοποιώντας την 

εντολή "Set Resolution" (ΟχΕ8). Αν δεν οριστεί κάποια ανάλυση χρησιμοποιείται σαν 
αρχική ανάλυση τα 4counts/mm. 

Υπάρχει μια παράμετρος που ενώ δεν επηρεάζει την τιμή των μετρητών, επηρεάζει 

την τιμή που στέλνεται στον ελεγκτή στο πακέτο δεδομένων. Η παράμετρος αυτή 

είναι η κλιμάκωση (scaling). Κανονικά η συσκευή χρησιμοποιεί scaling 1: 1. Ο 
ελεγκτής μπορεί να επιλέξει scaling 2:1 χρησιμοποιώντας την εντολή "Set Scaling" 
(ΟχΕ7). Σε αυτι) την περίπτωση το ποντίκι θα μετατρέψει τα δεδομένα των μετρητών 

πριν τα στείλει στον ελεγκτή όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας. 

1 Μετρητής Μετακινήσεις 1 Αναφερόμενη Μετακίνηση 

Ι ο jo 
1 ] l 1 

12 Ι 1 

Γ 13 
--

14 16 
Ι s 19 
Ι Ν>5 

---
12 *Ν 

-
Η λειτουργία αυτή αναφέρεται μόνο στην κατάσταση αυτόματης αναφοράς 

δεδομένων από την συσκευή και δεν επηρεάζει την απόκριση της συσκευής στην 

εντολή: "Read Data" (ΟχΕΒ). 

Το πακέτο δεδομένων 

Το βασικό ps2 ποντίκι στέλνει τα δεδομένα στον ελεγκτή χρησιμοποιώντας το 
παρακάτω πακέτο τριών bytes: 
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Γ-r Bit 7 Bit6 r Βίt 5 1 Βίt 4 r Βίt 3 1 Βίt 2 -, Βίt 1 

1 

Χ -rγ sign 1 Χ sign r;Jwa;-ΓMiddl; 1 Right 
overflow 1 bit bit Ι 1 J Btn Btn 

--1. -

Byte Ι Υ 
1 1 overflow 

ffl 
IB~tel 

Χ movement 

Υ movement 

Οι μετρητές μετακίνησης αποτελούνται από 9 bits. Το ποιο σημαντικό bit 
εμφανίζεται σαν πρόσημο στο πρώτο byte και τα υπόλοιπα 8 σαν ακέραιος στα δυο 
επόμενα bytes. Οι τιμές επηρεάζονται από την ανάλυση και κυμαίνονται από -255 
έως +255. 

Τρόποι λειτουργίας 

Η μετάδοση των δεδομένων εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας. 

Παρακάτω επιγραμματικά οι 4 τρόποι λειτουργίας. 
• Reset - Η αρχική κατάσταση στην οποία η συσκευή πραγματοποιεί 

διαγνωστικά τεστ και αρχικοποίηση. 

• Stream - Η κανονική κατάσταση λειτουργίας στην οποία η συσκευή στέλνει 

δεδομένα όταν υπάρχει μετακίνηση ή αλλαγή κατάστασης πλ1Ίκτρου. 

• Remote - Ο ελεγκτής ζητάει δεδομένα από την συσκευή σε τακτά διαστήματα. 
• Wrap - Μια καθαρά διαγνωστική κατάσταση λειτουργίας στην οποία η 

συσκευή στέλνει πίσω στον ελεγκτή τα πακέτα που δέχεται. 

Κατάσταση Reset 

Το ποντίκι είναι στην κατάσταση αυτή μόλις βρεθεί υπό τάση (στην 

εκκίνηση) ή όταν δεχθεί την εντολή "reset" (OxFF). Στην κατάσταση αυτή αρχικά 
τρέχει το διαγνωστικό πρόγραμμα που λέγεται ΒΑΤ (Basik Assurance Test) και Θέτει 
τις παρακάτω αρχικές παραμέτρους: 

• Sample Rate = 100 samples/sec 
• Resolution = 4 counts/mm 
• Scaling = 1 :1 
• Data Reporting = disabled 

Στην συνεχεία στέλνει στον ελεγκτή ένα κωδικό, είτε ΟχΑΑ (ΒΑΤ successful) 
είτε OxFC (eπor). Και εν συνεχεία στέλνει τον κωδικό αναγνώρισης της συσκευής 
(Device ID) ΟχΟΟ. Ο κωδικός αυτός το διαφοροποιεί από ένα πληκτρολόγιο ή από 
άλλου τύπου ποντίκι. Κανονικά ο ελεγκτ~Ίς πρέπει να περιμένει να λάβει αυτόν τον 

κωδικό πριν στείλει την επόμενη εντολ1Ί αν και αυτό δεν συμβαίνει πάντα, κάποια 
BIOS θα στείλουν την εντολή "reset" (OxFF) αμέσως μόλις λάβουν την πρώτη 
απόκριση ΟχΑΑ. 
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Κατάσταση Stream 

Στην κατάσταση αυηΊ το ποντίκι στέλνει δεδομένα μόλις εντοπίσει κάποια 

κίνηση 11 αλλαγ1Ί κατάστασης κάποιου κουμπιού. Η μέγιστη συχνότητα αποστολής 
δεδομένων (san1ple Γate) κυμαίνεται από 1 Ο έως 200 δείγματα το δευτερόλεπτο . Η 

αρχική τιμ11 της παραμέτρου είναι l 00 δείγματα το δευτερόλεπτο και ο ελεγκτής 
μπορεί να την αλλάξει χρησιμοποιό)ντας την εντολ1Ί "Set sample Rate" (0xF3). 

Παρατηρούμε ότι στην αρχικi1 κατάσταση έχουμε: Daιa RepoΓting: disabled. 
Έτσι το ποντίκι δεν θα στείλει δεδομένα μέχρις ότου ενεργοποιηθεί η παράμετρος 

αυτή με την εντολ1Ί : 'Έnable Data Reporting" (OxF4). 

Η κατάσταση αυτή είναι η αρχική κατάσταση λειτουργίας και εναλλακτικά 

ενεργοποιείται με η1ν εντολή "Set StΓeam Mode" (ΟχΕΑ). Σε αυτή την κατάσταση 
χρησιμοποιείται η συσκευ1Ί ση1ν εργασία αυηΊ. 

Κατάσταση Ren1ote 

Σε αυτή την κατάσταση η συσκευ1Ί διαβάζει τις εισόδους της και ανανεώνει 

τους μετρητές η1ς αλλά δεν στέλνει τα δεδομένα στον ελεγκηΊ παρά μόνο όταν αυτός 

τα ζητάει με την εντολή "Read Data" (ΟχΕΒ). Μόλις λάβει την εντολή το ποντίκι θα 
στείλει ένα πακέτο δεδομένων και θα μηδενίσει τους μετρητές του. 

Η κατάσταση αυτή δεν χρησιμοποιείται συχνά και ενεργοποιείται με την εντολή "Set 
Remote Mode" (OxFO). 

Κατάσταση Wrap 

Η συσκευή σε αυτή την κατάσταση στέλνει κάθε πακέτο που λαμβάνει πίσω 

στον ελεγκτή, ακόμα και τις εντολές με δυο μόνο εξαιρέσεις. Την εντολή "Reset" 
(OxFF) και την εντολή "Reset WΓap Mode" (OxEC). 

Η κατάσταση αυτή είναι καθαρά διαγνωστιΚΊ1 και χρησιμοποιείται σπάνια . 

Οι συσκευές lntellimouse. 

Μια διαδεδομένη επέκταση του κανονικού ps2 ποντικιού είναι το Intelliιηouse 
της Microsoft, το οποίο υποστηρίζει πέντε συνολικά κουμπιά και τρεις άξονες 
μετακίνησης (πάνω-κάτω, δεξιά αριστερά, και μια ροδέλα στον δείκη1). Για να 

στείλει τα επιπλέον δεδομένα χρησιμοποιεί πακέτο από 4 bytes αντί των τριών. Αλλά 
επειδ1Ί τα πακέτα αυτά δεν αναγνωρίζονται από τους οδηγούς/ελεγκτές των απλών 

ps2 ελεγκτών, η συσκευή Intelliιηouse πρέπει να λειτουργεί ακριβώς όπως ένα 

κανονικό ps2 ποντίκι μέχρι να του ζητηθεί να ενεργοποnΊσει τις επιπλέον λειτουργίες. 

Έτσι μπορεί να λειτουργεί και με ένα απλό ps2 οδηγό έχοντας την ροδέλα και τα 
επιπλέον κουμπιά απενεργοποιημένα. 

Η συσκευή αυτή λοιπόν λειτουργεί όπως ένα κανονικό ποντίκι μετά την 

αρχικοποίηση και περιμένει να λάβει την παρακάτω ακολουθία εντολών από τον 

ελεγκτή: 
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Set sample rate 200 
Set sample rate 100 
Set sanψle raιe 80 
Ο ελεγκτής στη συνεχεία θα στείλει εντολή "Get Device ID" (OxF2) και θα περιμένει 
απάντηση. Ένα κανονικό ποντίκι θα δώσει Device ID: ΟχΟΟ, έτσι ο ελεγκτής θα 

συνεχίσει να λειτουργεί με το κανονικό ps2 ποντίκι. Εάν όμως ένα IntelJlimouse είναι 
συνδεδεμένο τότε θα αναγνωρίσει την παραπάνω ακολουθία εντολών και θα 
απαντήσει device ID: Οχ03. πλέον ο ελεγκτής περιμένει το ποντίκι να στέλνει 
δεδομένα χρησιμοποιώντας το παρακάτω πακέτο 4 bytes. 

1Bit7 1 Bit 6 Bit 5 1 Bit 4 1 Bit 3 1 Bit 2 Bit 1 Bit Ο 1 

~r::::-~r Y sig; r χ sign 1 Always Middle 
overflow overflow bit biι 1 Btn ~~ Btn 

rfΓ- Χ moveιηent 

1 B~te 
--

Υ movement 

1 B~te Ζ movement 

Το Ζ αντιπροσωπεύει την κίνηση της ροδέλας και παίρνει τιμές από -8 έως 
+ 7. Χρησιμοποιούνται δηλαδή μόνο τα 4 λιγότερο σημαντικά bits του 4 ου byte. Για να 
ενεργοποιηθούν και τα δυο επιπλέον κουμπιά ο ελεγκτής στέλνει την παρακάτω 

ακολουθία εντολών. 

• Set sanψle rate 200 
• Set sample rate 200 
• Set sample rate 80 

Και μετά εντολή "Get Device ID" (OxF2). Αν το ποντίκι υποστηρίζει τα επιπλέον 
κουμπιά θα απαντήσει με Device ID: Οχ04 και θα χρησιμοποιεί στο εξής το ακόλουθο 
πακέτο δεδομένων. 

ΓΙ Bit 7 Bit 6 1 Bit 5 1 Bit 4 1 Bit 3 Bit 2 

~~~ι Υ sign 1 Χ sign 1 Always Middle 
1 1 j overflow j overflow bit bit 1 Btn 

1 B~te 1 Χ movement 

1 B~te 1 Υ movement 

\ Bit 1 \ Bit Ο 
~ΓLeft 
j Btn jBtn 

rf I Always Ο 1 Always Ο 1 ~tt~ 1 ~t~ ι~----Z-m-ov_e_m_e_n_t ____ _ 
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Στην εφαρμογή του οδηγού συσκευής που περιλαμβάνεται στην κατασκευή παρόλο 

που το ποντίκι έχει ροδέλα και υποστηρίζει τις λειτουργίες lntellimouse δεν γίνεται 
ενεργοποίηση της δυνατότητας διότι δεν χρησιμοποιείται η ροδέλα και δεν υπάρχει 

λόγος για αποστολή και επεξεργασία πακέτων 4ων bytes αντί 3ων. 

Εντολές του πρωτοκόλλου Ps2 

Παρακάτω είναι το σύνολο των εντολών που δέχεται ένα ps2 ποντίκι. Εάν η 
συσκευή στέλνει δεδομένα σε κατάσταση Stieam, ο ελεγκτής πρέπει να 

απενεργοποιήσει την αποστολή (Disable Data RepoΓting OxFS) πριν στείλει άλλη 
εντολή. 

• OxFF (Reset) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας "acknowledge" (OxFA) 
και ξεκινάει την διαδικασία του Reset. 

• OxFE (Resend) - Ο ελεγκτής στέλνει την εντολή όταν λαμβάνει λάθος 

δεδομένα από την συσκευή αν λάβει δεύτερο λάθος πακέτο σε απάντηση στην 

εντολή μπορεί να στείλει και άλλη "Γesend" εντολή, 11 να δώσει λάθος (ΕηοΙ 
OxFC) 11 να κόψει την παροχή τάσης στην συσκευή για να την επανεκκινήσει. 

• OxF6 (Set Defaults) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας "acknowledge" 
(OxFA) και φορτώνει τις αρχικές παραμέτρους: Sample Rate = 100 
samples/sec, Resolution = 4 counts/mm, Scaling = 1: 1, Data Repoiting = 
disabled. 

• OxFS (Disable Data Reporting) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας 
"acknowledge" (OxFA) και απενεργοποιεί την αυτόματη αποστολή 

δεδομένων . Η εντολή επηρεάζει την αποστολή μόνο όταν η συσκευή είναι σε 

κατάσταση "Stream", όπου με απενεργοποιημένη την αποστολή 
συμπεριφέρεται πλέον σαν να ήταν σε κατάσταση "Remote". 

• OxF4 (Enable Data Reporting) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας 
"acknowledge" (OxFA), ενεργοποιεί την αυτόματη αποστολή δεδομένων, και 
μηδενίζει του μετρητές κίνησης. 

• OxF3 (Set Sample Rate) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας "acknowledge" 
(OxFA) και περιμένει να λάβει το δεύτερο byte που είναι η συχνότητα 
δειγματοληψίας. Μόλις το λάβει αποκρίνεται ξανά με "acknowledge" (OxFA), 
μηδενίζει τους μετρητές κίνησης, και χρησιμοποιεί για συχνότητα αποστολής 

την τιμή που έλαβε στο δεύτερο byte. Δεκτές τιμές δειγματοληψίας είναι οι 

παρακάτω : 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200 δείγματα το δευτερόλεπτο. 
• OxF2 (Get Deνice ID) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας "acknowledge" 

(OxFA) ακολουθούμενο από το byte αναγνώρισης της συσκευής (ΟχΟΟ για 
κανονικό ps2 ποντίκι). Επίσης μηδενίζει τους μετρητές κίνησης. 

• OxFO (Set Remote Mode) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας 

"acknowledge" (OxFA), μηδενίζει τους μετρητές και μπαίνει σε κατάσταση 
"Remote". 

• ΟχΕΕ (Set Wrap Mode) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας "acknowledge" 
(OxFA), μηδενίζει τους μετρητές και μπαίνει σε κατάσταση "Wrap". 

• OxEC (Reset WΓap Mode) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας 
"acknowledge" (OxFA), μηδενίζει τους μετρητές και μπαίνει στην κατάσταση 
που ήταν πριν ενεργοποιηθεί η κατάσταση "WΓap". 

• OxEC (Read Data) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας "acknowledge" 
(OxFA) και στέλνει ένα πακέτο δεδομένων μετακίνησης. Αυτός είναι ο μονός 
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τρόπος να διαβαστούν τα δεδομένα στη κατάσταση "Ren1ote". Στη συνέχεια η 
συσκευή μηδενίζει τους μετρητές κίνησης. 

• ΟχΕΑ (Set Stι-eaιη Mode) - Η συσκευ11 αποκρίνεται στέλνοντας 
"acknowledge" (OxFA), μηδενίζει τους μετρητές και μπαίνει σε κατάσταση 
"stι-eaω". 

• ΟχΕ9 (Status Request) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας "acknowledge" 
(OxFA), μηδενίζει τους μετρητές και στέλνει το παρακάτω πακέτο τριών byte. 

Γ Bit 7 J Bit 6 J Bit s ~1 Bit 3 J Bit 2 J ~ _B_it_ι_~_B_it_o_J 
1 Byte FFd Fbι [s -1-. -ι Aιways Ι Left Ι MiddΙe ~ 
1 1 ο e na e l .:>ca ιηg Ο 1 Btn Ι Btn 1 Btn 

1 B~te Resolution 

1 Β~t;-Γ Saωple Rate 

• ΟχΕ8 (Set Resolution) Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας "acknowledge" 
(OxFA), διαβάζει ένα ακόμα byte από τον ελεγκτή, και στέλνει ξανά 
"acknowledge" (OxFA). Μετά μηδενίζει τους μετρητές κίνησης, και θέτει την 

ανάλυση σε σχέση με το byte που έλαβε από τον ελεγκτή ως εξής: 

1 Byte Read from Host 1 Resolution 

ιοο- Ι 1 cοuηι/ωω 
101 J 2 count/111111 
~Ι 0_2 ________ 14 count/ωω 

103 i s count/ωm 

• ΟχΕ7 (Set Scaling 2:1) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας "acknowledge" 
(OxFA), και θέτει Scaling= 2: 1. 

• ΟχΕ6 (Set Scaling 1: 1) - Η συσκευή αποκρίνεται στέλνοντας "acknowledge" 
(OxFA), και θέτει Scaling= 1: 1 

Οι μοναδικές εντολές που μπορεί το ποντίκι να στείλει στον ελεγκτή είναι οι: 

"Resend" OxFE και 'Έποι-" OxFC. 

Αρχικοποίηση 

Οι ps2 συσκευές κανονικά ανιχνεύονται κατά την διαδικασία της εκκίνησης 
του υπολογιστ11. Δηλαδή οι ps2 συσκευές δεν μπορούν να αποσυνδεθούν, 
ξανασυνδεθούν με τον υπολογιστή σε λειτουργία, και ο υπολογιστής πρέπει να 
επανεκκινήσει σε κάθε τέτοια περίπτωση , αλλιώς μπορεί να προκληθεί ζημιά σε 

παλαιού τύπου motherboards. 
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Παρόλα αυτά τα καινούργια 1ηοιΙ1erbοaΓd s/λειτουργικά φαίνεται να υποστηρίζουν την 

διαδικασία και να λειτουργούν αξιόπιστα ακόμα και αν η συσκευή συνδεθεί αφότου 

εκκιν1)σει ο υπολογιστής. 

Παρακάτω φαίνεται ένα τυπικό παράδειγμα αρχικοποίησης ενός κανονικού ps2 
ποντικιού κατά την διαδικασία της εκκίνησης. 

(Power-on Rese t ) 
Mouse : ΑΑ Self-test passed 
Mouse : 00 Mouse ID 
Host: FF Reset command 
Mou se : FA Acknowledge 
Mouse : ΑΑ Self-test passed 
Mouse : 00 Mouse ID 
Host : FF Reset command 
Mous e : FA Ac knowl edge 
Mousc : ΑΑ Self-test passed 
Mouse: 00 Mouse ID 
Host : FF Reset command 
Mous e : FA Acknowl edge 
Mou se : ΑΑ Self-test passed 
Mouse : 00 Mouse ID 
Host: F3 Set Sample Rate 
Mouse : FA Acknowledge 
Host: C8 decimal 200 
Mouse: FA Acknowledge 
Host: F3 Set Sample Rate 
Mous e : FA Acknowledge 
Host: 64 d e cimal 100 
Mouse : FA Acknowledge 
Host: F3 Set Sample Rate 
Mou se : FA Acknowledge 
Host: 50 decimal 80 
Mouse : FA Acknowledge 
Host: F2 Read Device Type 
Mous e : FA Acknowledge 
Mouse : 00 Mous e ID 
Host: F3 Set Sample Rate 
Mouse : FA Acknowledge 
Host: ΟΑ decimal 10 
Mouse : FA Acknowledge 
Host: F2 Read Device Type 
Mouse : FA Acknowledge 
Mouse : 00 Mouse ID 
Host: Ε8 Se t r eso lution 
Mouse : FA Acknowledge 
Host: 03 8 Counts/mm 
Mouse : FA Acknowledge 
Host : Ε6 Set Scaling 1:1 
Mouse : FA Acknowledge 
Host: F3 Set Sample Rate 
Mouse : FA Acknowledge 
Host : 28 decimal 40 
Mous e : FA Acknowl edge 
Host: F4 Enable 
Mouse: FA Acknowledge 
(Initia l ization complet e ) 

Αν παηΊσω το αριστερό κουμπί. .. 

Attempt to Enter Microsoft 
Scrolling Mouse mode 

Response 03 if microsoft scrolling 
mouse 
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Mouse : 09 00001001 ; bitO 
Mouse : 00 Νο X-movemcnt 
Mouse: 00 Νο Y-movemcnt 

Και μετά το αφήσω ... 

Left button statc ; bit3 a l ways 1 

Mouse : 08 00001000 bitO = Left button state ; bit3 
Mouse : 00 Νο X-movcmentt 

always 1 

Mouse : 00 Νο Y- movemen t 

Παρακάτω ένα παράδειγμα με ένα Microsoft Intellin1ouse: 

(Power-on 
Mouse : ΑΑ 
Mouse : 00 
Host: FF 
Mouse : FA 
Mouse: ΑΑ 

Mouse : 00 
Host : FF 
Mouse : FA 
Mouse : ΑΑ 
Mouse : 00 
Host : FF 
Mouse : FA 
Mouse : ΑΑ 
Mouse : 00 
Host : F3 
Mouse : FA 
Host : CB 
Mouse : FA 
Host : F3 
Mouse : FA 
Host: 64 
Mouse : FA 
Host : F3 
Mouse : FA 
Host : 50 
Mouse : FA 
Host : F2 
Mouse : FA 
Mouse : 03 
Host : Ε8 

Mouse : FA 
Host : 03 
Mouse : FA 
Host : Ε6 

Dev : FA 
Host : F3 
Mouse : FA 
Host : 28 
Mouse : FA 
Host : F4 
Mouse: FA 

Rcset ) 
Self-test pass ed 
Mouse ID 
Reset command 
Acknowledge 
Sel f-t est pass ed 
Mouse ID 
Reset command 
Acknowledge 
Se lf-test passed 
Mouse ID 
Reset command 
Acknowledge 
Self-test passed 
Mouse ID 
Set Sample Rate 
Acknowledge 
decimal 200 
Acknowledge 
Set Sample Rate 
Acknowledge 
dec imal 100 
Ack nowl edge 
Set Sample Rat e 
Acknowledge 
dec i mal 80 
Acknow l cdge 
Read Device Type 
Acknowledge 
Mouse ID 
Set Resolu t i on 
Acknowledge 
8 counts/mm 
Acknowledge 
Set scaling 1:1 
Acknowledge 
Set Sample Rat e 
Acknowledge 
decima l 40 
Acknow l cdge 
Enable device 

Acknowledge 

Attempt to Enter Microsoft 
Scrolling Mouse mode 

Response 03 if microsoft scrolling 
mouse 
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Ο Driver PS2 

Με βάση όλα τα παραπάνω ήμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε το κομμάτι 

του προγράμματος που θα κάνει δυνατή την επικοινωνία μεταξύ του 

μικροεπεξεργαστή και της συσκευής PS2. Έναν driver στην ουσία. Το πρόγραμμα 
μας έχει βέβαια κάποιους περιορισμούς, αναπτύχθηκε με μια συγκεκριμένη συσκευή 

και προορισμός του είναι να λειτουργεί αξιόπιστα με αυτ11, δε αναπτύχθηκε να 

προσφέρει συμβατότητα με κάθε ποντίκι, παρ ' όλα αυτά με μικρές μετατροπές είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και με άλλες συσκευές και για άλλες εφαρμογές. 

Καθώς το κομμάτι αυτό της ανάπτυξης του κώδικα είναι ανεξάρτητο από την 

υπόλοιπη εφαρμογή, και στην πορεία το μέγεθος του αποδείχθηκε αρκετά μεγάλο, 

θεώρησα σκόπιμο να περιληφθεί σε μια ξεχωριστ~Ί βιβλιοθψcη η οποία θα δηλώνεται 

στο βασικό πρόγραμμα . Παρακάτω παραθέτω το βασικό πρόγραμμα, μέχρι τ~1ν 

δήλωση της βιβλιοθήκης ps2.c. 

#include <stdint.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/io.h> 
#defi ne F _CPU 8000000UL /'~ CPU cl ock i n Hertz * / 
#include <util/delay.h> 
#include <util/parity.h> 

static void 
putchr(char c); 

volatile uint8_t ps2buff; 

#include "ps2.c" 

Ότι δηλώνεται πριν την δήλωση της βιβλιοθήκης ps2.c μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
αυτή. Αυτό σημαίνει ότι η ps2.c δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τελείως ανεξάρτ~1τα. 
Παρόλα αυτά οι εντολές που προορίζονται για τον pι-eprocessor μπορούν να 

δηλωθούν ξανά στην ps2.c ώστε να μην είναι απαραίτητες. Η ρουτίνα putchr(chaΓ c) 
χρησιμοποιείται για debugging και στην τελική μορφή μπορεί να παραληφθεί, και η 

μεταβλητή ps2buff είναι η μοναδική μεταβλητή που χρησιμοποιείται για μεταφορά 
δεδομένων. 

Ακόμα βλέπουμε εδώ ότι δηλώνονται οι ίδιες βιβλιοθ11κες που είχαμε στο 

προηγούμενο πρόγραμμα με την προσθήκη δυο ακόμα. Της delay.h και της paΓity.h 
που είναι απαραίτητες για συγκεκριμένες εντολές στις οποίες θα αναφερθούμε 

παρακάτω. Η δήλωση define ορίζει την συχνότητα λειτουργίας του 
μικροεπεξεργαστή και είναι απαραίτητη για τ~1ν βιβλιοθήκη delay.h. τέλος η δήλωση 
της ps2.c είναι διαφορετική "ps2.c" και όχι <ps2.c> αυτό λέει στον preprocessor ότι η 
συγκεκριμένη βιβλιοθήκη βρίσκεται στον ίδιο φάκελο που είναι και το πρόγραμμα 

που την καλεί. Στην πραγματικότητα η ps2.c είναι ένα κομμάτι κώδικα, που ο 
preprocessor παρεμβάλει στο σημείο της δήλωσής της, μέσα στο βασικό πρόγραμμα. 

Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας της ps2.c. 
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#define cl ock PD2 
#define data PD4 

voi d setdata() 
{DDRD &= -_BV(data); 
PORTD 1= _BV(data);} 
void cleardata() 
{DDRD 1= _BV(data); 
PORTD &= -_BV(data);} 
voi d setclock() 
{DDRD &= -_BV(clock); 
PORTD 1= _BV(clock);} 
void clearclock() 
{DDRD 1= _BV(clock); 
PORTD &= -_BV(clock);} 

voi d recei ve Ο 
{ 
ps2buff=0 ; 
int f= l ; 
loop_until_bit_is_set(PIND, clock); 

{ 

i nt i ; 
for (i=O ; i<8 ; i++) 
{ 
loop_until_bit_is_clear(PIND, clock); 
_delay_us(15); 
if(bit_is_set(PIND,data)) 
ps2buff 1= _BV(i); /*write 1 to i bi t*/ 

} 
loop_until_bit_is_set(PIND, clock); 

loop_until_bit_is_clear(PIND , clock); 
_delay_us(15); 
if(bit_is_clear(PIND,data)) 
f=O; 

} 

loop_until_bit_is_set(PIND, clock); 
loop_until_bit_is_clear(PIND, clock); 
loop_until_bit_is_set(PIND, clock); 
if (f==parity_even_bit(ps2buff)) 
putchr( 'P' ); 

uint8_t receive_ps2() 

/*cli();*/ 
loop_until_bit_is_clear(PIND, clock); 
receive(); 
/*sei();*/ 
return ps2buff; 
} 

void send_ps2(char b) 
{ 

cl earcl ock(); 
_delay_ms(l); 

uint8_t p=O; 
p=parity_even_bit(b); 
cl eardata(); 
_delay_us(20); 
setclock(); 
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int i; 
for(i=O ; i<8 ; i++) 
{ 
loop_until_bit_is_clear(PIND, clock); 
if (bit_is_clear(b,i)) 
cl eardata(); 
else 
setdata(); 

loop_until_bit_is_set(PIND, clock); 

} 
loop_until_bit_is_clear(PIND, clock); 
if (bit_is_set(p, O)) 
cl eardata(); 
else 
setdata(); 

loop_until_bit_is_set(PIND, clock); 
loop_until_bit_is_clear(PIND, clock); 
setdata(); 
loop_until_bit_is_set(PIND, clock); 
loop_until_bit_is_clear(PIND, clock); 
loop_until_bit_is_set(PIND, clock); 
GIFR = _BV(INTFl); 
} 

void ps2init() 
{ 

/*external interupt*/ 
MCUCR = _BV(ISCOl); /~'FALING EDGE ΟΝ ΙΝΤ0'"/ 
GICR = _BV(INTO); /*ENABLE ΙΝΤΟ*/ 

setdata(); 
setclock(); 

send_ps2 (Oxff) ; /'"'Reset" '" / 
send_ps2(0xff); /*"Reset'";/ 

for(;receive_ps2()!=0xAA;) //wait until a ΟχΑΑ is successfully 
//recei ved 
{ 
} 
send_ps2 (Oxff) ; /'" "Reset '"" / 
send_ps2(0xff); /';"Reset'";/ 

for(;receive_ps2()!=0xAA;) //wait until a ΟχΑΑ is succesfully 
//received 
{ 
} 
receive_ps2(); /*device ID ΟχΟΟ */ 
send_ps2(0xe8); /*set resolu t ion*/ 
recei ve_ps2 (); 
send_ps2(0x03); /*8 count/mm*/ 
recei ve_ps2 () ; 
send_ps2(0xf3); /';Set sample Rate'";/ 
recei ve_ps2 (); 
send_ps2(0x28); /*decimal 40*/ 
rece i ve_ps2 () ; 
send_ps2(0xf4); μEnable Data Reporting"*/ 
recei ve_ps2 () ; 
//send_ps 2(0xf0); /*Set Remote Mode*/ 
//recei ve_ps2(); 
} 
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Περιγραφή προγράμματος 

Αρχικά στο πρόγραμμα δηλώνονται οι ακροδέκτες που θα χρησιμοποιηθούν 

με τα ονόματα clock και data. Αυτό διευκολύνει πολύ στην περίπτωση που χρειαστεί 
για κάποιο λόγο να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί ακροδέκτες, καθώς δεν χρειάζεται 

να αλλάξει κάθε εντολ1Ί που αναφέρεται ένας από τους δυο ακροδέκτες αλλά μονό 

δυοεντολές της αρχιΚΊΊς δήλωσης τους . Στην πραγματικότητα έγινε χρήση αυηΊς της 
δυνατότητας. Κατά την διάρκεια της εργασίας όταν πέρασα από την εξέλιξη στο κιτ 
STKSOO, στην δημιουργία της πλακέτας, κρίθηκε χρ1Ίσιμο να αλλάξουν οι 
ακροδέκτες. Για να γίνει αυτό πέρα από την αλλαγ11 των δυο αυτών εντολών το μόνο 

που άλλαξε ήταν το όνομα του εξωτερικού interrupt καθώς αυτό εξαρτάται από το pin 
στο οποίο αναφέρεται. 

Στην συνέχεια ακολουθούν τέσσερις ρουτίνες setclock, clearclock, setdata και 
cleaΓdata. Όπως έχω αναφέρει παραπάνω οι ακροδέκτες (clock και data) ορίζονται 
σαν έξοδοι όταν η τιμ11 τους είναι μηδέν και σαν είσοδοι όταν είναι σε λογικό ένα 

προκειμένου να χρησιμοποιείται η εσωτερικ1Ί pull-up αντίσταση. Για να γίνει η 
αλλαγή από την μια κατάσταση στην άλλη χρειάζονται δυο εντολές και καθώς αυτή η 

αλλαγή συμβαίνει πολλές φορές μέσα στο πρόγραμμα είναι πιο συμφέρον να 

οριστούν ως ρουτίνες που θα καλούνται κάθε φορά που πρέπει να αλλάξει κατάσταση 

ένας ακροδέκτης. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ρουτίνα receiνe(). Η ρουτίνα ξεκινάει την 

λειτουργιά της αφού η συσκευή έχει τραβήξει την γραμμή συγχρονισμού χαμηλά 

(clock = low). Αυτό είναι το σήμα που ενεργοποιεί και το εξωτερικό interrupt. Έτσι η 
ρουτίνα αυτή χρησιμοποιείται σαν πρώτη εντολή στο εξωτερικό interrupt, για να 
διαβάσει το πρώτο byte. Το πρώτο bit που στέλνεται από τη συσκευή είναι το staΓt bit 
το οποίο η ρουτίνα το αγνοεί, δεν το διαβάζει. Μετά ακολουθεί ένα fοΓ loop, μέσα 
στο οποίο διαβάζονται διαδοχικά τα 8 bits δεδομένων. Ο ίδιος κύκλος 
επαναλαμβάνεται μια φορά για να διαβαστεί το parity bit και μια τελευταία για το 
stop bit ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή του byte. Τέλος το parity bit ελέγχεται σε 
αντιπαράθεση με το paΓity bit που υπολογίζεται από τα 8 bit δεδομένων αν προκύψει 

λάθος στέλνεται ο χαρακτήρας 'Ρ' μέσω του UART, σαν ένδειξη λάθους. 
Το πρόγραμμα βρίσκεται σε loops μέχρι να γίνουν οι αλλαγές στην γραμμή 

συγχρονισμού από την μεριά της συσκευής, και έτσι όταν διαβάζεται ένα byte ο 
επεξεργαση1ς δεν μπορεί να εκτελεί άλλες λειτουργίες. Τα δεδομένα διαβάζονται από 

τ~1ν γραμμή δεδομένων (data) 1 Sμsec μετά την πτώση τάσης στ~1ν γραμμή 
συγχρονισμού (clock). 

Για τις περιπτώσεις όπου θέλουμε να διαβάσουμε ένα byte χωρίς να έχει γίνει 
κλήση του interrupt π.χ. να διαβάσουμε το δεύτερο και το τρίτο byte μέσα στο ίδιο 
interrupt ή κατά τ~1ν εκκίνηση ενώ τα interrupt είναι απενεργοποιημένα, γίνεται 
χρήση της επόμενης ρουτίνας receiνe_ps2() . Η ρουτίνα αυτή περιμένει να τραβηχτεί 

η γραμμ1Ί συγχρονισμού χαμηλά μια φορά. Αυτό αντιστοιχεί στην ενεργοποίηση του 

interrupt. Και στην συνεχεία εκτελεί την Γeceive() και επιστρέφει το byte που 
διαβάστηκε. Οι δυο ρουτίνες κάνουν δηλαδή την ίδια δουλειά απλά είναι 
διαφορετικός ο τρόπος που καλούνται και η δεύτερη επιστρέφει τα δεδομένα. 

Στην συνέχεια βρίσκεται η ρουτίνα send_ps2 η οποία καλείται με μεταβλητή 
το προς αποστολή byte. Η ρουτίνα αρχικά δίνει μια αίτηση request to send και 
παράλληλα εκμεταλλεύεται τον χρόνο που μεσολαβεί από την στιγμή που θα 
τραβήξει σε χαμηλό δυναμικό την γραμμή συγχρονισμού μέχρι να τραβήξει σε 
χαμηλό δυναμικό την γραμμ11 δεδομένων για να υπολογίσει το parity bit. Στην 
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συνεχεία υπάρχει ένα fοι- loop μέσα στο οποίο διαβάζει τους παλμούς συγχρονισμού 

και γράφει στη γραμμi1 δεδομένων κάθε ένα από τα οκτώ bit. Μετά ο κύκλος 

επαναλαμβάνεται για μια ακόμα φορά για το paι-i ty bit. Στην συνέχεια γράφει λογικό 
ένα για το stop bit, και επαναλαμβάνεται η διαδικασία μια τελευταία φορά για το 
acknowledge bit το οποίο δίνεται από την συσκευή , έτσι το πρόγραμμα το αγνοεί. 

Τέλος ακολουθεί η ρουτίνα ps2init() στην οποία γίνεται η αρχικοποιηση της 
συσκευ1Ίς . Η ρουτίνα αυηΊ χρησιμοποιεί βέβαια τις προηγούμενες ρουτίνες για να 

στείλει και να λάβει δεδομένα. Πιο αναλυτικά οι δυο πρώτες εντολές ρυθμίζουν το 

εξωτερικό inteπupt ώστε να ενεργοποιείται όταν πέφτει η τάση στο pin PD2 (clock). 
Σημειό)στε εδώ ότι τα inteιτιιpts δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα και ενεργοποιούνται 

μόνο στο βασικό πρόγραμμα με την εντολη sei(). Μετά η ρουτίνα στέλνει μερικές 
εντολές ι-eset στη συσκευ1Ί και ελέγχει αν έλαβε την σωστή απάντηση (ΟχΑΑ 

ackno,~ledge) . Τέλος στέλνει τις κατάλληλες εντολές για να ρυθμίσει την ανάλυση , 

την συχνότητα αναφοράς και την κατάσταση λειτουργίας. 

Έχουμε αναφέρει ότι η συσκευή μας είναι διπλού πρωτοκόλλου ps2/USB 
παρόλα αυτά εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα για αυτό μόλις στείλουμε την 

πρώτη εντολή η συσκευ1Ί θα αναγνωρίσει το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο και θα 

μπει στην αντίστοιχη κατάσταση λειτουργίας για PS2. Ακόμα η συσκευή έχει ροδέλα 

πράγμα που την κάνει συμβαηΊ με την λειτουργία Intellimouse. Η συγκεκριμένη 
λειτουργία όμως είναι άχρηστη για την εφαρμογή μας και θα επιβάρυνε κάθε πακέτο 

δεδομένων με ένα τέταρτο byte. Έτσι ο ελεγκτής, δεν στέλνει ποτέ τις εντολές, που 

θα ενεργοποιούσαν αυτ~Ί την λειτουργία. Οι ρυθμίσεις που επιλέξαμε για το ποντίκι 

μας εδώ είναι ι-esolution : 8 counts/mιn , saιnple ι-ate: 200Hz, Stι-eaιn ιηοde. Η 

κατάσταση λειτουργίας Stι-eaιn επιλέχθηκε για δυο λόγους πρώτα δεν χρειάζεται να 

σταλεί η εντολή για να διαβαστούν τα δεδομένα και αυτό απελευθερώνει χρόνο 

επεξεργασίας. Και δεύτερον επειδή η συσκευή στέλνει δεδομένα σε τακτά χρονικά 

διαστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό για τον συγχρονισμό του βασικού 

προγράμματος. Αυτό γίνεται πιο σημαντικό με την παράλληλη λειτουργιά της 

συριακής πόρτας η οποία δεσμεύει τον μοναδικό l 6-bit tin1eι- του μικροεπεξεργαστή. 
Και αφήνει ως μόνη άλλη εναλλακτικ~Ί την χρήση 8-bit timer σε συνδυασμό με 
software i111ple111entation για τον χρονισμό του βασικού προγράμματος. 

Το κυρίως πρόγραμμα 

Ας περάσουμε τώρα στην περιγραφή του κυρίως προγράμματος. 

Ακολουθεί ο κώδικας: 

#include <stdint.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <aνr/interrupt.h> 
#include <avr/io.h> 
#define F_CPU 8000000UL /'~ CPU clock in Hertz ν 
#include <util/delay.h> 
#i nclude <Util/parity.h> 
#i nclude <math.h> 

/* fu ncti ons declaration*/ 

stati c νoid 
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putchr(char c); 

#include "ps2.c" 

/*variable definition*/ 
volatile uint8_t countm=O; 
volatile uint8_t countservo=4; 
volatile uint8_t U=lOO ; 
volatile int Χ=Ο; 
volatile int y=O; 

/* UART receive interrupt. */ 
ISR(USART_RXC_vect) 

{ 

} 
U = UDR; 

/"'Send character c down the UART τχ.'~/ 
static void 
putchr(char c) 
{ loop_until_bit_is_set(UCSRA , UDRE); 

UDR = c; 
} 

ISR(TIMER2_COMP_vect) 
{ 
PORTC &= -_BV(PC3) ; /"'CLEAR PC3"'/ 
TIMSK &= -_BV(OCIE2); 
} 

ISR(INTO_vect) /''cl ock l OW'~ / 
{ 

uint8_t bytel; 
uint8_t byte2; 
uint8_t byte3; 

bytel=recei ve () ; 
byte2=receive_ps2(); 
byte3=receive_ps2(); 

X+=byte2; 
Y+=byte3; 

if bit_is_set(bytel,4) 
{χ-=256 ; 
} 
if bit_is_set(bytel, 5) 
{y-=256 ; 
} 
countm++; 
countservo++; 

if (countservo==5) 
{ 
countserνo=O; 

PORTD 1= _BV(PORTD6) ; /*SET PD6''/ 

_delay_ms( l ); 
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uint8_t i=O; 
fo r ( i =0 ; i <U ; i ++) 
_del ay_us( S); 

PORTD &= -_BV(PORTD6) ; /~'CLEAR PD6''/ 
} 

GIFR 1= _BV(INTFO); /*clear intO*/ 
} 

void uart_init() 
{ 

/'' UART ''/ 
UCSRA = _BV(U2X) ; /*improves baud rate error@ F_CPU 
UCSR B = _BV(TXEN) l_BV (RXEN)l _BV(RXCI E) ; // tχ/rχ enable, 

// Rχ complete intrrupt 
UB RR L = 103 ; /* 9600 Bd */ 
TIMSK 1= _BV(TOIEl); 

} 

int 
main(void ) 
{/* Do all the startup-time peripheral initializations.*/ 

TCCR2 1= _BV(WGM2l)l_BV(CS22) l_BV(CS20); //TIMER COUNTER2 

uart_init(); 

DDRB 1= _BV(DDBO); 
PORTB 1= _BV(PBO); 

DDRD 1= _BV(DDD6); //SERVO ΡΙΝ 
DDRC 1= _BV(DDC3); //LED ΡΙΝ 
PORTC 1= _BV(PC3); 

ps 2i nit(); 

putchr( ' ! ' ); /*initialization complete!*/ 

GIFR 1= _BV(INTFO); 
se i (); 

/''clear intO"/ 
/*e nable interrupts */ 

float Ed=O; 
float Ei=O; 
float Sp=O; 

int mo de=O; 
int cou ntmode=O; 

float f; 
float pid; 
int Kp=l35 ; 
int Kd=l5 ; 
int Ki=O ; 

for ( ;;) 
{ 

if ( countm==20) 
{ 

int χi=χ ; 
int yi=y; 

//previus error store 
//i ntegral error 
//set point 

/"'loop forever"/ 

if (mode==O) //straight line 
{ 
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Sp=O; 
} 

if (mode==l ) //left turn 
{ 
Sp=M_PI/2 ; 
} 

if (mode==2) //right turn 
{ 
Sp=-M_PI/2 ; 
} 

if (mode==3) //straight again 
{ 
mode=O; 
Sp=O; 
} 

Χ=Ο; 
y=O; 

countm=O; 
countmode++; 

if (countmode==2 ) 
PORTC &= -_BV(PC3 ) ; /'"CLEAR PC3'" / 

if (countmode==20) 
{ 
countmode=O; 
mode++; 
PORTC 1 = _BV(PC3 ); /'''SET PC3* / 
} 

f=atan2 (xi , yi); 

f=Sp-f; //error=set point-current angle 

if (f>M_PI) 
f-=2"'M_PI; 

if (f<M_PI) 
f+=2*M_PI; 

if (f<-2) 
f=- 2 ; 

if (f<-2) 
f=- 2 ; //li mit f to +2, -2 

//PID 
Ed=f-Ed; //dif. Error=error-preveus error 
Ei+=f; 
if (Ei>lO) 
Ei=lO; 

if (Ei<-10) 
Ei=-10 ; // limit Ei to +10, -10 

pid=f*Kp; 
pid+=Ed*Kd; 
pid+=Ei*Ki; 

Ed=f; 

i f (pi d> lOO ) 
pid=lOO ; 
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if (pid<-100) 
pid=-100; 

U=pid; 
putchr(u); 
U+=lOO; 

} 

} 
} 

//limit pid to +100, -100 

Όπως έχω αναφέρει παραπάνω, το πρόγραμμα αρχίζει με την δήλωση των 

βιβλιοθηκών που αντιστοιχούν στις εντολές που χρειάσθηκαν για την υλοποίηση του 

προγράμματος. Επίσης δηλώνεται και η βιβλιοθήκη ps2.c ώστε οι ρουτίνες που 
μελετήσαμε παραπάνω να είναι διαθέσιμες για χρήση στο κυρίως πρόγραμμα. 

Αμέσως μετά δηλώνονται οι μεταβλητές που ανανεώνονται από τα interrupts, 
ως volatile. Και στην συνέχεια ακολουθούν οι ρουτίνες του προγράμματος. Ας 
αρχίσουμε την περιγραφ1Ί από την τελευταία και βασικ~Ί ρουτίνα: main. Εδώ πρώτα 
αρχικοποιείται ο timeΓ counteΓ 2. Ο timeΓ αυτός χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του 
Led και έχει μοναδικό σκοπό το debugging, δεν είναι βασικό μέρος της λειτουργίας 
του προγράμματος. Αμέσως μετά καλείται η ρουτίνα uartinit που αρχικοποιεί την 
σειριακή σύνδεση όπως είδαμε στο πρώτο πρόγραμμα seΓial_test. Στη συνέχεια 

ορίζονται και αρχικοποιούνται οι ακροδέκτες που χρησιμοποιούμαι για να ελέγξουμε 

το seΓνο και το Led. Μετά καλείται η ρουτίνα ps2init που αρχικοποιεί την συσκευή 
PS2 όπως αναλύσαμε στη βιβλιοθήκη ps2.c. Τέλος, καλεί την ρουτίνα putchr για να 
στείλει τον χαρακτήρα '!' ως ένδειξη ότι η αρχικοποιήσει έχει τελειώσει. Μετά 

ενεργοποιούνται τα interrupts και ορίζονται οι μεταβλητές της ρουτίνας. Τέλος το 

πρόγραμμα μπαίνει σε ένα βρόγχο for. Σε αυτό τον βρόγχο γίνετε ο υπολογισμός του 
σήματος ελέγχου και από τον οποίο το πρόγραμμα δεν μπορεί να βγει ποτέ, το μόνο 

που μπορεί να αλλάξει την ροή του προγράμματος είναι κάποιο interrupt. 
Στο πρόγραμμα υπάρχουν τρία ενεργά interrupts, το USART _RXC_ vect, το 

TIMER2_COMP _ vect, και το INTO_ vect. Τα δυο πρώτα ενεργοποιούνται, το μεν 
πρώτο, όταν ολοκληρώνεται η λήψη κάποιου byte από την συριακή, και το δεύτερο 
είναι το interrupt του timeΓ2 και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του Led. Και τα δυο 
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του κώδικα και για debugging και δεν 
επηρεάζουν την βασική λειτουργιά του προγράμματος που είναι ο έλεγχος του 

hoverCΓaft. Το τρίτο είναι το εξωτερικό interrupt που συνδέεται με το ποντίκι και 
ενεργοποιείται όταν αυτό προσπαθεί να στείλει δεδομένα στον επεξεργαστή. 

Έτσι το ποντίκι είναι αυτό που στέλνοντας δεδομένα θα βγάλει το πρόγραμμα από 

την for εντολή προκειμένου να γίνουν οι υπόλοιπες λειτουργίες. 
Αφού λοιπών κληθεί το interrupt (INTO_ vect), αρχικά διαβάζει τα τρία bytes 

που στέλνει η συσκευή και προσθέτει τα δεδομένα σε δυο integeΓ καταχωρητές χ και 

y που αντιστοιχούν στην κάθετη και οριζόντια μετατόπιση. Θυμίζω εδώ ότι η 
συσκευή κατάδειξης στέλνει τα δεδομένα σε τρία bytes, αλλά τα δεδομένα 
αποτελούνται από 9bits για κάθε διάσταση, 8 data bits και ένα bit κατεύθυνσης ή 
πρόσημο. Στη συνέχεια αυξάνει δυο μετρητές countm και countservo ο πρώτος είναι 
για τον υπολογισμό του σήματος ελέγχου, και ο δεύτερος για την δημιουργία του 

σήματος του servo. Το σήμα για το servo δημιουργείται ως έξης. Ο counter ελέγχεται, 
αμέσως μετά στον κώδικα του interrupt, έτσι ώστε να δημιουργείται το σήμα κάθε 
πέντε φορές που θα κληθεί το interrupt. Αυτό, σημαίνει ότι για την συχνότητα 
δειγματοληψίας που έχουμε επιλέξει για το ποντίκι 200samples/sec ή περίοδο Sms η 
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περίοδος ανανέωσης του σi1ματος του seιΎο διαμορφώνεται στα 25ms. Ο χρόνος που 
θα διαρκέσει το σ~)μα ορίζεται από τον καταχωρηη) U και είναι από 1000-2000 μs. Η 

καθυστέρηση αυτή δημιουργείται με delay \oops, μέσα στο inteπupt, αλλά δεν 
υπάρχει κίνδυνος να γίνει δεύτερη κλήση πριν ολοκληρωθεί η πρώτη διότι ο κώδικας 

του inteπupt εκτελείται σε περίπου 1 ms συν 2ms η μεγαλύτερη πιθανή καθυστέρηση 
για το serνo είναι αρκετά λιγότερος χρόνος από τα 5ms που πρέπει να περάσουν πριν 
η συσκευ1) στείλει καινούρια δεδομένα. Ο καταχωρηηΊς U αναπαριστά το σήμα 
ελέγχου καθώς ανάλογα με την τιμή του 0-200 μεταβάλλεται ο χρόνος του σήματος 
που δίνεται στο seιΎο, μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής του 1 ΟΟΟ-2000μs . 

Εννοείται βέβαια ότι αν ο U δεν έχει υπολογιστεί ακούμε χρησιμοποιείται η αρχική 
τιμi1 του που αντιστοιχεί στην θέση ισορροπίας. 

Ο πρώτος μετρητής countm ελέγχεται αφού το πρόγραμμα βγει από το 
inteπupt, μέσα στο for loop. Και κάθε είκοσι κλήσεις του εξωτερικού inteπupt, 

γίνεται ο υπολογισμός του σήματος ελέγχου. Αυτό δίνει συχνότητα υπολογισμού του 

σ~)ματος περίπου 1 OHz. Το inteπupt μπορεί να ξανακληθεί κατά την διάρκεια του 
υπολογισμού του σήματος ελέγχου, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς τα 

δεδομένα έχουν αποθηκευθεί σε άλλες μεταβλητές. 

Ας δούμε πως γίνεται ο υπολογισμός του σήματος ελέγχου. Κάθε είκοσι 

κλίσεις του εξωτερικού interrupt λαμβάνει χώρα η παρακάτω διαδικασία. Πρώτα 
ανάλογα με η1ν κατάσταση λειτουργίας: κίνηση σε ευθεία, στροφή προς τα αριστερά, 

ή στροφή προς τα δεξιά, ορίζεται το set point σε ±90° (±π/2) Ή 0°. Μετά 
ανανεώνονται οι μετρητές που ορίζουν την κατάσταση λειτουργίας και ελέγχουν το 

led. Μέσω των μεταβλητών mode και countιnode το σύστημα εναλλάσσεται μεταξύ 
των τριών καταστάσεων κάθε μερικά δευτερόλεπτα . Το led ανάβει για να 
σηματοδοτήσει την αλλαγή κατάστασης. 

Στην συνέχεια υπολογίζεται η γωνιά απόκλισης της πορείας του hoνercraft 

από τις δυο μεταβλητές κάθετης και οριζόντιας μετακίνησης xi, και yi, Η γωνία αυτή 
αντιστοιχεί στην έξοδο του ελεγχόμενου συστήματος, και αφού αφαιρεθεί από το set 
point έχουμε το σφάλμα. Μετά ελέγχουμε μήπως η γωνία του σφάλματος είναι εκτός 
των ορίων -π έως π. Και στην συνεχεία γίνεται η υλοποίηση του ελεητή PID. Το 
αναλογικό κομμάτι γίνεται με απλό πολλαπλασιασμό. Για το διαφορικό κρατάμε στον 

καταχωρητή Ed το προηγούμενο σφάλμα και το αφαιρούμε από το τωρινό. Και για 
τον βρόγχο ολοκλήρωσης προσθέτουμε κάθε φορά το σφάλμα στον καταχωρητή Ei. 

Ακολούθως υλοποιείται ο ελεγκτής PID. Το αποτέλεσμα αφού περιοριστεί 
στις μέγιστες τιμές του , θα αποθηκευθεί στον καταχωρητή U ώστε να χρησιμοποιηθεί 
στην ενεργοποίηση του Serνo , και έτσι να κλείσει ο κύκλος του ελέγχου. 
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Λειτουργία του SERVO 

Σε αυτό σημείο θα περιγράψουμε την λειτουργία του servo, που όπως έχουμε 
αναφέρει έχει τον ρόλο του μηχανικού ενεργοποιητή στο σύστημα ελέγχου. Αφού 

δηλαδή έχουμε υπολογίσει την κατάλληλη τιμή της μεταβλητής ελέγχου την 

τροφοδοτούμε στο servo, το οποίο μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα σε περιστροφή των 
πτερυγίων κατεύθυνσης. Έχουμε δει στην περιγραφή του μηχανικού συστήματος, ότι 

η γωνία απόκλισης των πτερυγίων από την θέση "μηδέν" είναι ίση με την απόκλιση 

του άξονα του servo. Έτσι αρκεί να δώσομε στον άξονα του servo την επιθυμητή 
απόκλιση. 

Το υλικό που χρησιμοποιούμε το έχουμε πάρει από τον χώρο του 

μοντελισμού. Στην γραμματικότητα οι συσκευές αυτές δεν εκτελούν την λειτουργία 

ενός servo αλλά κάνουν έναν απλό έλεγχο θέση ς. Περιέχουν ένα μικρό μοτέρ με ένα 

μειωτ~Ίρα, και ένα ποτενσιόμετρο για την ανάδραση. Αν το σήμα που δέχονται 

ανησυχεί σε γωνία διαφορετική από αυτή που βρίσκεται ο άξονας δίνουν την 

κατάλληλη τάση στο μοτέρ ώστε να μηδενιστεί το σφάλμα. 

Στην αγορά υπάρχουν servo που χρησιμοποιούν ψηφιακό κύκλωμα για 
πετύχουν πιο ακριβ1Ί και γρήγορο έλεγχο. Μια συσκευ1Ί αυτής τ~1ς κατηγορίας 

επιλέχθηκε για τ~1ν συγκεκριμένη εφαρμογή. 

Ας δούμε λοιπόν πως υλοποιείται η επικοινωνία μεταξύ του 

μικροεπεξεργαστή και του servo. Οι συσκευές αυτές έχουν όπως φαίνεται στο σχήμα 
27 τρεις ακροδέκτες: 

Stock Connectors 

Ainronicιι Futaba 

ι::s:a:s:ι .ι 11 11 11 1 

Σχ.27 

wfth knife 
to release 
pirι 

JR 
1 u u u 1 

Θετικό, αρνητικό και το σήμα. Η τάση είναι Ο - +5V δηλαδ11 υπάρχει συμβατότητα με 
τον μικροεπεξεργαστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινή τροφοδοσία. Η αντίσταση 

εισόδου στην επαφή του σήματος είναι αρκετά μεγάλη ώστε το servo να οδηγείται 
κατευθείαν από έναν ακροδέκτη του μικροεπεξεργαστή χωρίς να χρειάζεται άλλο 

υλικό . 

Τέλος το σ~Ίμα που δέχονται αυτές οι συσκευές είναι ένας παλμός που 

ανανεώνεται κάθε 20-30ms η διάρκεια που μένει το σήμα σε υψηλό δυναμικό 
καθορίζει την επιθυμητή γωνία αναφοράς του servo, και κυμαίνεται από 1 ΟΟΟμs έως 
2000μs για τα δυο άκρα και η θέση μηδέν βρίσκεται περίπου στα 1500μs. Βλέπουμε 

ότι η χρονική διαφορά ανάμεσα στο μέγιστο και το ελάχιστο σήμα είναι μόλις 1 ms 
ενώ η περίοδος του σήματος είναι πολύ μεγαλύτερη 20-30ms. Έτσι αν 
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χρησιμοποιούσαμε έναν 8bit timeΓ για να δημιουργήσουμε ένα σήμα PWM η 
ανάλυση που θα είχαμε τελικά θα ήταν πολύ μικρή 15-20 δυνατές διαφορετικές 
θέσεις. 16bit timeΓ όπως έχω αναφέρει δεν υπάρχει διαθέσιμος διότι δεσμεύεται από 

την σειριακή επικοινωνία, έτσι ως πιο απλή λύση επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν 

delay loops αφού πρώτα εξασφαλίστηκε ότι αυτές δεν θα διαταράσσουν της 
υπόλοιπες λειτουργίες του μικροεπεξεργαστή. 

Το ηλεκτρικό κύκλωμα 

Αφότου έχουμε αναφερθεί σε όλα τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά μέρη της 

κατασκευής, Θα δούμε τώρα και πως έγινε η διασύνδεση μεταξύ τους. Έχω αναφέρει 

και παραπάνω ότι δεν χρησιμοποίησα κύκλωμα ισχύος τόσο για λογούς απλότητας 

αλλά και για λόγους ανάδειξης της ποιότητας του ελέγχου. Έτσι οι δυο κινητήρες 

συνδέονται απλά με έναν διακόπτη. Οπότε ουσιαστικά το κύκλωμα αποτελείται από 
την σύνδεση του μικροεπεξεργαστή με το περιφερειακό υλικό. Συσκευή κατάδειξης, 

σειριακή θήρα, seΓνο και ένα led, όπως φαίνεται στο παρακάτω κύκλωμα. 

υ 

f'.1A.X232 ~1 
C1+ .A.TMEL MEG.A. 8 \!+ 
C1- RESET {SCl{)PBS 

\/- {MISO)P84 
C2+ (MOSl)P83 

+ XTAU {SS)P82 
C2- (OC1)P81 

XTAL1 {ICP)PBD 
Τ1ΙΝ T10lJT 
Πlf,J T20UT AREF {ADCS)PCS 
R10UT R11N A\ICC {ADC4)PC4 
R20UT R21N AGf,ID (ADC3)PC3 

!ADC2)PC2 
l/CC (ADC1)PC1 
GND (ADCD)PCD) 

{AIN1)F'D7 USB 
{ΑΙΝΩ)ΡD5 

(T1)PD5 
α:ι (ΤΩ)ΡD4 

3 (/) 
{INT1)PD3 

4 :::> (INTO)PD2 Q 
(TXD)PD1 .., 
(RXO)PDΩ G 

Σχ.28 

Στο σχήμα βλέπουμε ότι χρησιμοποιούμε μια θύρα USB. Σε αυτ~Ί την θύρα 
συνδέεται η συσκευή κατάδειξης. Έχουμε πει ότι η συσκευή είναι διπλού 
πρωτοκόλλου PS2- USB. Ο ακροδέκτης της συσκευής είναι USB και μπορεί να 
συνδεθεί σε PS2 θύρες με την χρήση ενός μετατροπέα. Ο μετατροπέας αυτός δεν έχει 
καμιά άλλη λειτουργία πέρα από την απ' ευθείας σύνδεση των κατάλληλων 
ακροδεκτών. Έτσι προκειμένου να αποφύγουμε την χρήση του για λόγους όγκου και 

ευχρηστίας, αρκεί να κάνουμε τις συνδέσεις έτσι ώστε να αντιστοιχούν στο 

χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο, PS2. Η αντιστοιχία των συνδέσεων φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα. 
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USB 

- Ο+ Ο- + . LL:i. 
) ' 

Pin 
1 
2 
3 
4 

Descripτion 
+5 v 
D-
D+ 
GND 

cable color 
Red 
whiτe 
Green 
Black 

Σχ.29 

Descri pti on 
Vcc 
Data 
clock 
Ground 

Pi n 
4 
1 
5 
3 

PS2 

(Socket) 

Σε σχέση με την υλοποίηση του κοιλώματος, δεν έγινε τύπωμα πλακέτας αλλά 

χρησιμοποιήθηκε πλακέτα με έτοιμες τρύπες και παράλληλους αγωγούς, λόγω της 

απλότητας του κυκλώματος. Οι συνδέσεις γίνανε στο χέρι και το αποτέλεσμα 

φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες. 

Εικόνα 10. 

Εικόνα 11. 
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Το Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το σύστημα αυτόματου ελέγχου. 

Έχουμε αναφερθεί στην πορεία στο ρόλο που έχουν τα επιμέρους στοιχεία της 

κατασκευής. Ας πιο συγκεκριμένα πως λειτουργούν όλα μαζί. 

Έχουμε αναφέρει προηγούμενα, ότι στο hovercraft η κατεύθυνση της 
ταχύτητας, και ο προσανατολισμός του οχήματος δεν είναι ταυτόσημα. Για την 

ακρίβεια υπό την προϋπόθεση ότι οι τριβές με το έδαφος είναι πολύ μικρές έως 

μηδενικές, δεν υπάρχει καμιά άλλη δύναμη που να επιδρά και έτσι η κατεύθυνση της 

ταχύτητας, και ο προσανατολισμός του οχήματος είναι τελείως ανεξάρτητα. Στην 

εργασία επικεντρωνόμαστε στον έλεγχο της γωνίας που σχηματίζεται μεταξύ των δυο 

μεταβλητών και να δούμε αν αυτό μπορεί δώσει αποτελέσματα που θα μπορούν να 

εντάξουν το σύστημα σε ένα συνολικότερο σύστημα ελέγχου της πορείας και 

ενδεχομένως και της θέσης του οχήματος. 

Στόχος μας λοιπόν είναι ο έλεγχος της γωνίας που σχηματίζεται μεταξύ της 

κατεύθυνσης της ταχύτητας και του άξονα συμμετρίας της κατασκευής. Έχουμε πει 

ακόμα ότι η εκτροπή της διεύθυνσης της ταχύτητας είναι ο έμμεσος στόχος και δεν 

μπορούμε να την επηρεάσουμε άμεσα. Αυτό που μπορούμε να επηρεάσουμε πιο 

άμεσα είναι η διεύθυνση του οχήματος. Για να συμβεί αυτό πρέπει η κατασκευή να 

περιστραφεί. Προκείμενου να περιστραφεί πρέπει να ασκηθεί ροπή στρέψης, βλέπε 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. Και την ροπή αυτή να μπορούμε να την ελέγχουμε. Έχουμε πει ότι 

αυτό γίνεται από τα πτερύγια εκτροπής πίσω από την έλικα πρόωσης. Ας δούμε πως 

γίνεται αυτό. Τα πτερύγιο βρίσκονται μέσα στο ρεύμα αέρα που δημιουργείται από 

την έλικα. όταν τα πτερύγια βρίσκονται υπό γωνία, σε σχέση με το ρεύμα αέρα 

δημιουργείται μια πλάγια δύναμη ( σχ30). 

iί iί 
Σχ.30 
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Η δύναμη αυτή μπορεί να αναλυθεί σε δυο συνιστώσες την άνωση και την 

οπισθέλκουσα, βλέπε ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ε. Η ανάλυση βέβαια των δυο δυνάμεων και 
της σχέσης μεταξύ τους είναι εκτός του πλαισίου αυτής της εργασίας. Από την 

ανάλυση όμως της δύναμης στης δυο συνιστώσες, βλέπουμε ότι η κάθετη συνιστώσα 

δημιουργεί μια ροπή στρέψης στην κατασκευή καθώς ο άξονας που συνδέει το 

σημείο που ασκείται, με το κέντρο βάρους της κατασκευής είναι κάθετος στην 

διεύθυνση της δύναμης. Αυτή είναι η ροπ1Ί που μας επιτρέπει να ελέγξομε την 

περιστροφή και κατ' επέκταση την γωνία που περιγράψαμε. Η παράλληλη συνιστώσα 

περνάει από το κέντρο βάρους και δεν δίνει κάποιο ροπή. Αφαιρείται απλά από την 

δύναμη πρόωσης που ασκείται στην έλικα και μειώνει την επίδραση της. Δεν 

επηρεάζει όμως την περιστροφή που εμείς προσπαθούμε να ελέγξουμε. 

Ας δούμε λοιπόν πως όλα τα επιμέρους στοιχειά που έχουμε περιγράψει στα 

προηγούμενα κεφάλαια αλληλεπιδρούν, και πως επιτυγχάνεται η ανάδραση για να 

έχουμε τελικά ένα κλειστό σύστημα αυτόματου ελέγχου ( σχ3] ). 

r----------------1 
Ε πιθυμ11τι1 
vωνία 

Ελινχόμινιι 
ΜΗαβλητή Παλμός 

..-~.... ' 
PID 

ΜΗρούμΕVΙ] 
Γωνία 
φ 

Μιτατροπέας 1 
1 
1 

Μπατροπι'ας ι 

L----------------J~ 

Γωνία 
ΦτΗωτής 

Φτιρωτή 

Σχ.31 

Φυσικό 
Σύστημα 

Ελι:γχόμΕVΙ] 

Έξοδος 
Φ,U 

Ας ξεκινήσουμε την περιγραφή από το σήμα ελέγχου. Το σήμα ελέγχου 

τροφοδοτείται στον ενεργοποιητή (serνo) ο οποίος θα μας δώσει ως έξοδο την γωνία 

απόκλησης των πτερυγίων εκτροπής φ. Τα πτερύγια κάτω από την επίδραση του 

ρεύματος αέρα προκαλούν την δημιουργία της ροπής στρέψης Μ . Η ροπή αυτή 

επιδρά στο σώμα της κατασκευής προκάνοντας περιστροφή και κατά συνέπεια 

απόκληση της κατεύθυνσης από την ταχύτητα Φ, την γωνία δηλαδή που ελέγχουμε, 

την ελεγχόμενη έξοδο. 

Την γωνία όμως αυτή δεν την μετράει το αισθητήριο μας κατευθείαν. Και δεν 

μπορεί να την μετρήσει, ούτε μπορεί να οριστεί καν, αν η κατασκευή δεν εκτελεί 

παράλληλα μεταφορική κίνηση. Η κίνηση αυτή περιγράφεται από την ταχύτητα U. Η 
ταχύτητα αυτή είναι που μετράται και πιο συγκεκριμένα οι δυο συνιστώσες της σε 

σχέση με τους άξονες της κατασκευής χ και y. Αφού μετρηθούν οι δυο συνιστώσες 
από το αισθητήριο μας, την συσκευή κατάδειξης, γίνεται η μετατροπή Φ=tan-1 (X/Y) 

Και έτσι εξάγεται η τιμή της ελεγχόμενης εξόδου. Στην συνέχεια η γωνία αυτή 

αφαιρείται από την επιθυμητή γωνία π.χ. μηδέν για ευθεία μετακίνηση, και έτσι 

προκύπτει το σφάλμα Ε. Το σφάλμα είναι η είσοδος του ελεγκηΊ, εδώ ένας PID, που 
θα δώσει στην έξοδο η1ν επιθυμητή τιμή της ελεγχόμενης μεταβλητής. Τέλος, η 
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ελεγχόμενη μεταβλητή θα μετατραπεί στο κατάλληλο παλμό που απαιτεί ο 

ενεργοποιητ1Ίς. Έτσι κλείνει ο βρόγχος ελέγχου. Στο σχ1Ίμα, μέσα στη διακεκομμένη 

γραμμή φαίνονται οι λειτουργίες που εκτελεί ο μικροεπεξεργαστής. 

Βλέπουμε ότι το σύστημά μας είναι αρκετά περίπλοκο και περιλαμβάνει 

αρκετά στοιχεία. Σκοπός αυηΊς της εργασίας δεν είναι ακριβής μαθηματική 

περιγραφή του. Αλλά μπορούμε εδώ να αναφέρουμε κάποια σημεία επιγραμματικά. 

Ας προσπαθήσουμε αρχικά να το απλοποι~Ίσουμε λίγο το σύστημά μας. Αρχικά 

μπορούμε να θεωρ1Ίσουμε ότι το αισθητ11ριο μας διαβάζει κατευθείαν την ελεγχόμενη 

έξοδο Φ. Αυτό δεν επηρεάζει το σύστημα με την διαφορά ότι αν θέλαμε να είμαστε 

ακριβείς θα έπρεπε να περιλάβουμε στην ανάλυση μια μικρή χρονική καθυστέρηση. 

Εδώ θα θεωρήσουμε ότι αυτό δεν μας επηρεάζει. Μετά θα αφαιρέσουμε τις ψηφιακές 

μετατροπές που ο σκοπός τους είναι απλά να μετατρέψουν τα δεδομένα σε μια μορφ1Ί 

κατανοητή από την επόμενη βαθμίδα και δεν έχουν κάποια δυναμική απόκριση. 

Ακόμα αν υποθέσουμε ότι ο ενεργοποιητής έχει πολύ γρήγορη απόκριση μπορούμε 

να αντικαταστήσουμε την βαθμίδα με ένα συντελεστή κέρδους Κ. Τέλος σε σχέση με 

το σύστημα τον πτερύγιων εκτροπής, είπαμε ότι η σχέση που συνδέει την γωνία 

απόκλισης τους με την δύναμη που αναπτύσσεται, και σε δεύτερο επίπεδο με η1ν 

ροπή που παράγει η δύναμη αυτή, σίγουρα δεν είναι γραμμική. Μπορούμε να πούμε 

όμως ότι για μικρή απόκλιση από την θέση μηδέν, μπορεί να προσεγγιστεί από μια 

γραμμική σχέση Μ=κ*φ. Όπου κ είναι το κέρδος της συγκεκριμένης βαθμίδας. Έτσι 

μπορούμε να αντικαταστήσουμε το σύστημα του ενεργοποιητή και των πτερύγιων 

μαζί από μια βαθμίδα που έχει είσοδο το σ~Ίμα ελέγχου και έξοδο την ελεγχόμενη 

μεταβλητή, την ροπή Μ και περιγράφεται από έναν συντελεστή κέρδους Κ. Έτσι 

καταλήγουμε στο σύστημα του σχήματος (σχ32). 

Επιθυμιιιιl 
γωνία 

Μπρούμενιι 
Γωνία 
φ 

PID 

Ενεργοποιιιτι)ς 

Φυσικό 
Σύσιιιμα 

ΕΛενχόμενι1 
Έξοδος 

φ 

------.....ιΑισeιιτfιριοι-ιιι~-------.. 

Σχ.32 

Βλέπουμε εδώ ότι μετά τις απλοποιήσεις το σύστημα μας είναι ένα απλό 

σύστημα κλειστού βρόγχου ελέγχου γωνίας με ελεγκτή PID, και θα μπορούσε να 
μοντελοποιηθεί, κατά προσέγγιση, εάν γνωρίζαμε την ροπή αδράνειας της 

κατασκευής, το κέρδος του ενεργοποιητή και του αισθητηρίου, και ίσως την χρονικ~Ί 

υστέρηση του αισθητηρίου και του ενεργοποιητη. Μια τέτοια ανάλυση δεν είναι 

στόχος αυτής της εργασίας και δεν θα μπορούσε εύκολα να δώσει αποτελέσματα 

κάποιας αξίας με τόσες απλοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά το σύστημα που εικονίζεται 

στο τελευταίο σχήμα μας επιτρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. 
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Αρχικά ο PID ελεγκηΊς με σωστή ρύθμιση θα πρέπε ι να μπορεί να δώσει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα ελέγχου. Αυτό επιβεβαιώθηκε και πειραματικά. Ακόμα, 

από τα τρία μέρη του ελεγκτή, το αναλογικό (Ρ) και το διαφορικό (D), είναι τα πιο 
σημαντικά. Καθώς στο ελεγχόμενο σύστημα υπάρχουν ελάχιστες τριβές δεν μπορεί 
να υπάρξει παραμένον σφάλμα ελέγχου. Έτσι το ολοκληρωτικό κομμάτι έλεγχου, (1) 
δεν είναι σίγουρα απαραίτητο. Αυτό, επίσης επιβεβαιώθηκε πειραματικά, καθώς σε 

μια καλή ρύθμιση των παραγόντων Ρ και D η εισαγωγιΊ ολοκληρωτικού μέρους στον 

ελεγκηΊ δεν προσέφερε καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης αφού δεν έχουμε 

μαθηματικό μοντέλο η ρύθμιση του ελεγκτή πρέπει να γίνει εμπειρικά. Αυτό δεν 

αποτελεί μειονέκτημα ως προς την ποιότητα του ελέγχου διότι σε πολλές περιπτώσεις 

η εμπειρική ρύθμιση μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα άλλων μεθόδων 

ρύθμισης . Αποτελεί όμως μειονέκτημα ως προς το χρόνο και τις δοκιμές που 

χρειάζεται και στο ότι δεν υπάρχουν αρχικές τιμές αναφοράς για τους συντελεστές 

του ελεγκτή (Kp, Ki , Kd). Έτσι για αρχικές τιμές χρησιμοποιιΊσαμε Ki=O, Kd=O, και 
Kp= 1 δηλαδι) η γωνία ελέγχου στα πτερύγια εκτροπι)ς φ να είναι περίπου ίση με την 

το σφάλμα της γωνίας της ελεγχόμενης εξόδου. Στο πρόγραμμα αυτό αντιστοιχεί σε 

Kp=I OO. 

Συμπεράσματα 

Έχουμε πλέον ολοκληρώσει την ανάλυση της εξέλιξης, κατασκευής και 

λειτουργίας του οχ1Ίματος που αποτελεί το θέμα της εργασίας αυηΊς. 

Τα πειραματικ1Ί του λειτουργία μας έχει δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα 

όσον αφορά την ποιότητα ελέγχου, τόσο στην κίνηση σε ευθεία όσο και στην στροφή , 

δεξιά ή αριστερά. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι ο βασικός 

στόχος της εργασίας έχει ολοκληρωθεί επιτυχό)ς. 

Εδώ θα 1Ίθελα να αναφέρω ότι κεντρικό στοιχείο στην εξέλιξη και την δομή 

της εργασίας ιΊταν η επιλογή του αισθητηρίου , η χρ1Ίση του οποίου είχε αρκετές 

δυσκολίες. Αυτές ήταν: Η τοποθέτηση του, και ο ιδιαίτερος τρόπος που 

χρησιμοποιήθηκε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Το γεγονός ότι επέβαλε την 

ανάπτυξη οδηγού για την επικοινωνία με τον μικροεπεξεργαστή . Αυτό ήταν ίσως το 

πιο δύσκολο κομμάτι της εργασίας, και το έχουμε αναπτύξει εκτενώς στις 

προηγούμενες σελίδες. Τέλος, οι προϋποθέσεις που απαντιούνται για λειτουργήσει το 

αισθητήριο σωστά είναι αρκετές, και έτσι απαιτούν τόσο ακρίβια στην κατασκευή, 

όσο και εισάγουν περιορισμούς, όσο αφορά στην επιφάνεια κίνησης και την μέγιστη 

ταχύτητα. Από την άλλη όμως, η επιλογιΊ αυηΊ , επιτρέπει τ~1ν μέτρηση τ~1ς 

μεταβλητ1Ί ς που θέλουμε να ελέγξουμε, με ικανοποιητική ακρίβεια, ταχύτητα, και με 

έναν απλό μετασχηματισμό. Και έτσι συμβάλει αρκετά στην τελική επιτυχία του όλου 

εγχρήματος. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι παρά τους περιορισμούς της, η 

κατασκευ1Ί θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για περαιτέρω εξέλιξη , π.χ. Πλήρη 

μαθηματική ανάλυση, Επέκταση του ελέγχου διεύθυνσης σε έλεγχο πορείας. Ή 

ακόμα και προσθ11κη τηλεχειρισμού για όχι πλήρως αυτόνομη λειτουργία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΑ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΆ 

Στο παράρτημα αυτό παραθέτω μέρος από το nιanual του κατασκευασηΊ του 

μικροεπεξεργαση) , όπου περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες και οι λειτουργίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας. 



Features 
• High-performance, Low-power AVR$ 8-bit Microcontroller 
• Advanced RISC Architecture 

- 130 Powerful Ιnstructions - Most Single-clock Cycle Execution 
- 32 χ 8 General Purpose Working Registers 
- Fully Static Operation 
- Up to 16 ΜΙΡS Throughρut at 16 MHz 
- On-<:hip 2-<:ycle Multiplier 

• Nonνolatile Program and Data Memories 
- 8Κ Bytes of ln-System Self-Programmable Flash 

Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 
- Optional Boot Code Section with lndependent Lock Bits 

ln-System Programming by On-chip Boot Program 
True Read-While-Write Operation 

- 512 Bytes EEPROM 
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 

- 1 Κ Byte lnternal SRAM 
- Programming Lock for Software Secuήty 

• Peripheral Features 
- Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode 
- One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture 

Mode 
- Real Time Counter wlth Separate Oscillator 
- Three PWM Channels 
- 8-<:hannel ADC ίη TQFP and MLF package 

Six Channels 10-blt Accuracy 
Two Channels 8-bit Accuracy 

- 6-channel ADC in PDIP package 
Four Channels 10-blt Accuracy 
Two Channels 8-bit Accuracy 

- Byte-oriented Two-wire Serial lnterface 
- Programmable Seήal USART 
- Master/Slave SPI Serial lnterface 
- Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator 
- On-<:hip Analog Comparator 

• Special Microcontroller Features 
- Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection 
- lnternal Calibrated RC Oscillator 
- External and lnternal lnteπupt Sources 
- Five Sleep Modes: ldle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, and 

Standby 
• 1/0 and Packages 

- 23 Programmable 1/0 Lines 
- 28-lead PDIP, 32-lead TQFP, and 32-pad MLF 

• Operating Voltages 
- 2.7 • 5.SV (ATmega8L) 
- 4.5 • 5.5V (ATmega8) 

• Speed Grades 
- Ο· 8 MHz (ATmega8L) 
- Ο -16 MHz (ATmega8) 

• Power Consumption at 4 Mhz, 3V, 25°C 
- Active: 3.6 mA 
- ldle Mode: 1.0 mA 
- Power-down Mode: 0.5 μΑ 

AIΙDEL 
-----~ 

Α IDEL 
••••••rι@ 

s-bit AVR® 
with 8Κ Bytes 
ln-System 
Programmable 
Flash 

ATmegaβ 

ATmegaSL 

Reν. 2486M-AVR-12/03 



Ρίη Configurations 

2 ATmegaS(L) 

AIΙDEL 
ίiίiίίiίίίίίίiίίίίίίiiiίiίίί•@ 

(RESET) PC6 
(RXO)PDO 

(TXD) ΡΟ1 

(ΙΝΤΟ) Ρ02 

(ΙΝΤ1) Ρ03 

(ΧCΚ/ΤΟ) ΡΟ4 6 

νcc 1 

(XTAL 1/TOSCI ) ΡΒ6 9 
(XTAL2/TOSC2) Ρβ7 10 

(Τ1) Ρ05 11 

(ΑΙΝΟ) PD6 12 

(ΑΙΝ 1 ) Ρ07 13 

(ICP1) ΡΒΟ 14 

PDIP 

28 PC5 (ADCSISCL) 
21 PC4 (ADC4/SDA) 

26 PC3 (ADC3) 

25 PC2(ADC2) 
24 PC1 (ADC1) 

23 PCO(AOCO) 

22 GND 

21 AREF 

20 AVCC 

Pβ5(SCK) 

18 Ρβ4 (MISO) 
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17 PBS(SCK) 
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ATmegaβ(L) 

The ATmega8 ίs a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR RISC 
architecture . By eχecuting powerful instructions in a single clock cycle, the Α Tmega8 
achieves throughputs approaching 1 MIPS per MHz, allowing the system designer to 
optimίze power consumption versus processing speed. 

Figure 1. Block Diagram 
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The AVR core combines a rich instruction set with 32 general purpose working registers. 
ΑΙΙ the 32 registers are direct1y connected to the Arithmetic Logic Unit (ALU), allowing 
two independent registers to be accessed in one single instruction executed in one clock 
cycle. The resulting architecture is more code efficient while achieνing throughputs up to 
ten times faster than conνentional CISC microcontrollers. 

The ATmega8 proνides the following features: 8Κ bytes of ln-System Programmable 
Flash with Read-While-Write capabilities, 512 bytes of EEPROM, 1Κ byte of SRAM, 23 
general purpose 1/0 lines, 32 general purpose working registers , three flexible 
Timer/Counters with compare modes, internal and external interrupts, a serial program
mable USART, a byte oriented Two-wire Serial lnterface, a 6-channel ADC (eight 
channels in TQFP and MLF packages) where four (sίχ) channels haνe 10-bit accuracy 
and two channels haνe 8-bit accuracy, a programmable Watchdog Timer with lnternal 
Oscillator, an SPI serial port, and five software selectable power saνing modes. The ldle 
mode stops the CPU while allowing the SRAM, Timer/Counters, SPI port, and interrupt 
system to continue functioning. The Power-down mode saves the register contents but 
freezes the Oscillator, disabling all other chip functions unti1 the next lnterrupt or Hard
ware Reset. ln Power-saνe mode, the asynchronous timer continues to run, allowing the 
user to maintain a timer base while the rest of the deνice is sleeping. The ADC Noise 
Reduction mode stops the CPU and all 1/0 modules except asynchronous timer and 
ADC, to minimize switching noise during ADC conνersions . ln Standby mode, the crys
tal/resonator Oscillator is running whίle the rest of the device is sleeping. This allows 
very fast start-up combined wίth low-power consumption. 

The device is manufactured using Atmel's high density non-volatile memory technology. 
The Flash Program memory can be reprogrammed ln-System through an SPI serial 
interface, by a conνentional non-volatile memory programmer, or by an On-chip boot 
program running on the AVR core. The boot program can use any interface to download 
the application program in the Application Flash memory. Software in the Boot Flash 
Section wίll continue to run while the Application Flash Section is updated, providing 
true Read-While-Write operation. By combining an 8-bit RISC CPU with ln-System Self
Programmable Flash on a monolithic chip, the Atmel Α Tmega8 is a powerful microcon
troller that provides a highly-flexible and cost-effectiνe solution to many embedded 
control applications. 

The ATmegaβ AVR is supported with a full suite of program and system development 
tools, including C compilers, macro assemblers, program debugger/simulators, ln-Cir
cuit Emulators, and evaluation kits. 

Typical νalues contained in this datasheet are based on simulations and characteriza
tion of other AVR microcontrollers manufactured on the same process technology. Min 
and Max values will be aνailable after the deνice is characterized. 

2486M-AVR-12/03 



-----------------ATmegaS(L) 

Ρίη Descriptions 

vcc 

GND 

Port Β (ΡΒ7 .• ΡΒΟ) XTAL1/ 
XTAL2/TOSC1/TOSC2 

Port C (PC5 .• PCO) 

PC6/RESET 

Port D (PD7 .. PDO) 

RESET 
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Digital supply νoltage . 

Ground. 

Port Β is an 8-bit bi-directional 1/0 port with internal pull-up resistors (selected for each 
bit). The Port Β output buffers haνe symmetrical driνe characteristics with both high sink 
and source capability. As inputs, Port Β pins that are externally pulled low will source 
current if the pull-up resistors are actiνated. The Port Β pins are tri-stated when a reset 
condition becomes actiνe , eνen if the clock is not running. 

Depending on the clock selection fuse settings, ΡΒ6 can be used as input to the inνert
ing Oscillator amplifιer and input to the internal clock operating circuit. 

Depending on the clock selection fuse settings, ΡΒ7 can be used as output from the 
inνerting Oscillator amplifier. 

lf the lnternal Calibrated RC Oscillator is used as chip clock source, ΡΒ7 .. 6 is used as 
TOSC2 .. 1 input for the Asynchronous Timer/Counter2 if the AS2 bit in ASSR is set. 

The νarious special features of Port Β are elaborated in Άlternate Functions of Port Β" 
on page 56 and "System Clock and Clock Options" on page 23. 

Port C is an 7-bit bi-directional 1/0 port with intemal pull-up resistors (selected for each 
bit). The Ροή C output buffers haνe symmetrical driνe characteristics with both high sink 
and source capability . As inputs, Port C pins that are externally pulled low will source 
current if the pull-up resistors are actiνated . The Port C pins are tri-stated when a reset 
condition becomes actiνe, eνen if the clock ίs not running. 

lf the RSTDISBL Fuse is programmed, PC6 is used as an 1/0 pin. Note that the electri
cal characteristics of PC6 differ from those of the other pins of Ροή C. 

lf the RSTDISBL Fuse is unprogrammed, PC6 is used as a Reset input. Α low leνel on 
this pin for longer than the minimum pulse length will generate a Reset, eνen if the clock 
is not running. The minimum pulse length is giνen in Table 15 on page 36. Shoήer 
pulses are not guaranteed to generate a Reset. 

The νaήous special features of Port C are elaborated on page 59 . 

Port D is an 8-bit bi-directional 1/0 port with internal pull-up resistors {selected for each 
bit). The Ροή D output buffers haνe symmetrical dήνe characteristics with both high sink 
and source capability. As inputs, Port D pins that are externally pulled low will source 
current if the pull-up resistors are actiνated . The Ροή D pins are tri-stated when a reset 
condition becornes actiνe, eνen if the ciock is not running. 

Ροή D also serνes the functions of νarious special features of the ATmega8 as listed on 
page 61. 

Reset input. Α low leνel on this pin for longer than the minirnum pulse length will gener
ate a reset, eνen if the clock is not running. The minirnum pulse length is giνen in Table 
15 on page 36. Shorter pulses are not guaranteed to generate a reset. 
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AVCC is the supply νoltage pin for the A/D Converter, Port C (3 .. 0), and ADC (7 .. 6). Ιt 
should be extemally connected to Vcc• even ifthe ADC is not used. lfthe ADC is used, 
ίt should be connected to V cc through a low-pass filter. Note that Port C (5 .. 4) use dίgίtal 
supply νoltage , Vcc· 

AREF is the analog reference ρίn for the A/D Converter. 

ln the TQFP and MLF package, ADC7 .. 6 serve as analog inputs to the A/D converter. 
These pίns are powered from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels. 

Thίs datasheet contaίns sίmple code examples that briefly show how to use νarious 
parts of the deνice . These code examples assume that the part specific header file ίs 
ίncluded before compίlatίon . Be aware that not all C compίler νendors include bit definί
tions in the header files and ίnterrupt h·andling in C is compiler dependent. Please 
confιrm wίth the C compiler documentation for more details. 

2486M-AVR-12/03 
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This section discusses the AVR core architecture in general. The main function of the 
CPU core is to ensure correct program eχecution . The CPU must therefore be able to 
access memories, perform calculations, control perίpheraιs . and handle interrupts. 

Figure 2. Block Diagram ofthe AVR MCU Architecture 
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ln order to maχimize performance and parallelism, the AVR uses a Harνard architecture 
- with separate memories and buses for program and data. lnstructions in the Program 
memory are eχecuted with a single level pipelining. While one instruction ίs being eχe
cuted , the neχt instruction is pre-fetched from the Program memory. This concept 
enables instructions to be eχecuted ίn eνery clock cycle. The Program memory is ln
System Reprogrammable Flash memory. 

The fast-access Register File contains 32 χ 8-bit general purpose working registers with 
a single clock cycle access time. This allows single-cycle Arithmetic Logic Unit (ALU) 
operation. ln a typical ALU operation , two operands are output from the Register File, 
the operation ίs eχecuted, and the result is stored back in the Register File - in one 
clock cycle. 

AIΙDEL .. _ ...... !!\ 
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Six of the 32 registers can be used as three 16-bit indirect address register pointers for 
Data Space addressing - enabling efficient address calculations. One of the these 
address pointers can also be used as an address pointer for look up tables in Flash Pro
gram memory. These added function registers are the 16-bit Χ- , Υ-, and Z-register, 
described later in this section . 

The ALU supports arithmetic and logic operations between registers or between a con
stant and a register. Single register operations can also be executed in the ALU. After 
an arithmetic operation , the Status Register is updated to reflect information about the 
result of the operation. 

The Program flow is provided by conditional and unconditional jump and call lnstruc
tions, able to directly address the whole address space. Most AVR instructions have a 
single 16-bit word format. Every Program memory address contains a 16- or 32-bit 
instruction. 

Program Flash memory space is divided in two sections, the Boot program section and 
the Applίcation program section . Both sections have dedicated Lock Bits for write and 
read/write protection. The SPM instruction that writes into the Application Flash mernory 
section must reside in the Boot prograrn section. 

During interrupts and subroutine calls, the return address Program Counter (PC) is 
stored on the Stack. The Stack is effectively allocated in the general data SRAM, and 
consequently the Stack size is only limited by the total SRAM size and the usage of the 
SRAM. ΑΙΙ user programs must initialize the SP in the reset routine {before subroutines 
or interrupts are executed). The Stack Pointer SP is read/write accessible in the 1/0 
space. The data SRAM can easily be accessed through the flve different addressing 
modes supρorted in the AVR architecture. 

The memory spaces in the AVR architecture are all linear and regular memory maps. 

Α flexible interrupt module has its control registers in the 1/0 space wίth an additional 
global interrupt enable bit in the Status Register. ΑΙΙ interrupts have a separate lnterrupt 
Vector in the lnterrupt Vector table. The interrupts have priority in accordance with their 
lnterrupt Vector position. The lower the lnterrupt Vector address, the higher the priority. 

The 1/0 memory space contains 64 addresses for CPU peripheral functions as Control 
Registers, SPI, and other 1/0 functions. The 1/0 Memory can be accessed directly, or as 
the Data Space locations following those of the Register File, Οχ20 - Ox5F. 

2486M-AVR-12/03 
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The high-performance AVR ALU operates in direct connection with all the 32 general 
purpose working registers. Within a single clock cycle, arithmetic operations between 
general purpose registers or between a register and an immediate are executed. The 
ALU operations are diνided into three main categories - arithmetic, logical, and bit-func
tions. Some implementations of the architecture also proνide a powerful multiplίer 
supporting both signed/unsigned multiplication and fractional format. See the "lnstruc
tion Set" section for a detailed description. 

The Status Register contains information about the result of the most recently executed 
arithmetic instruction. This information can be used for altering program flow in order to 
perform conditional operations. Note that the Status Register is updated after all ALU 
operations, as specified ίη the lnstruction Set Reference . This will ίη many cases 
remoνe the need for using the dedicated compare instructions, resulting ίη faster and 
more compact code. 

The Status Register is not automatically stored when entering an interrupt routine and 
restored when returning from an interrupt. This must be handled by software. 

The AVR Status Register - SREG - is defined as: 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 ο 

1 Τ Η s ν Ν Ζ c SREG 

ReadlWrlte RIW RIW RIW RIW RIW RIW RIW R/W 

lnlllal Value ο ο ο ο ο ο ο ο 

. Bit 7 - 1: Global lnterrupt Enable 

The Global lnterrupt Enable bit must be set for the interrupts to be enabled. The indiνid
ual interrupt enable control ίs then performed in separate control registers. lf the Global 
lnterrupt Enable Register is cleared, none of the inteπupts are enabled independent of 
the individual inteπupt enable settings. The 1-bit is cleared by hardware after an interrupt 
has occurred, and ίs set by the RETI instruction to enable subsequent inteπupts. The 1-
bit can also be set and cleared by the application with the SEI and CLI instructions, as 
described ίη the lnstruction Set Reference. 

• Βίt 6 - Τ: Βίt Copy Storage 

The Bit Copy instructions BLD (Βίt LoaD) and BST (Bit STore) use the T-bit as source or 
destination for the operated bit. Α bit from a register in the Register File can be copied 
into Τ by the BST instruction, and a bit ίη Τ can be copied into a bit ίη a register in the 
Register File by the BLD instruction. 

• Βίt 5 - Η: Half Carry Flag 

The Half Carry Flag Η indicates a Half Carry in some arithmetic operations. Half Carry is 
useful in BCD arithmetic. See the "lnstruction Set Description" for detailed information. 

• Bit 4 - S: Sign Bit, s = Ν ® ν 

The S-bit is always an exclusiνe or between the Negatiνe Flag Ν and the Two's Comple
ment Overflow Flag V. See the "lnstruction Set Description" for detailed information. 

• Bit 3 - V: Two's Complement Overflow Flag 

The Two's Complement Overflow Flag ν supports two's complement arithmetics. See 
the Ίnstruction Set Description" for detailed information. 

• Bit 2 - Ν: Negative Flag 

The Negatiνe Flag Ν indicates a negatiνe result in an arithmetic or logic operation. See 
the "lnstruction Set Description" for detailed information. 

• Bit 1 - Ζ: Zero Flag 

ΑIΙΠΕL 
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The Zero Flag Ζ indicates a zero result in an arithmetic or logic operation. See the 
"lnstruction Set Description" for detailed information. 

• Bit Ο - C: Carry Flag 

The Carry Flag C indicates a Carry in an arithmetic or logic operation. See the 'Ίnstruc
tion Set Description" for detailed information. 

The Register File is optimized for the AVR Enhanced RISC instruction set. ln order to 
achieνe the requ ired performance and flexibility, the following inpuUoutput schemes are 
supported by the Register File: 

One 8-bit output operand and one 8-bit result input. 

Two 8-bit output operands and one 8-bit result input. 

Two 8-bit output operands and one 16-bit result input. 

One 16-bit output operand and one 16-bit result input. 

Figure 3 shows the structure of the 32 general purpose working registers in the CPU. 

Figure 3. AVR CPU General Purpose Working Registers 
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Most of the instructions operating on the Register File haνe direct access to all registers, 
and most of them are single cyc/e instructions. 

As shown in Figure 3, each register is also assigned a Data memory address, mapping 
them directly into the first 32 locations of the user Data Space. Although not being phys
ically implemented as SRAM locations, this memory organization ρroνides great 
flexibility in access of the registers, as the Χ-, Υ-, and Z-pointer Registers can be set to 
index any register in the file. 

2486M-AVR-12/03 
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The registers R26 .. R31 haνe some added functions to their general purpose usage. 
These registers are 16-bit address pointers for indirect addressing of the Data Space. 
The three indirect address registers Χ, Υ and Ζ are defined as described in Figure 4. 

Figure 4. The Χ- , Υ- and Z-Registers 

15 ΧΗ χι ο 

X-reglster 17 ο 17 ο 1 
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R31 (Ox1F) R30 (Οχ1Ε) 

ln the different addressing modes these address registers haνe functions as fιxed dis-
placement, automatic increment, and automatic decrement (see the lnstruction Set 
Reference for details). 

The Stack is mainly used for storing temporary data, for storing local νaήables and for 
storing return addresses after inteπupts and subroutine calls. The Stack Pointer Regis
ter always points to the top of the Stack. Note that the Stack is implemented as growing 
from higher memory locations to lower memory locations. This implies that a Stack 
PUSH command decreases the Stack Pointer. 

The Stack Pointer points to the data SRAM Stack area where the Subroutine and lnter
rupt Stacks are located. This Stack space in the data SRAM must be defιned by the 
program before any subroutlne calls are executed or inteπupts are enabled. The Stack 
Pointer must be set to point aboνe Οχ60. The Stack Pointer is decremented by one 
when data is pushed onto the Stack with the PUSH instruction, and it is decremented by 
two when the return address is pushed onto the Stack with subroutine call or interrupt. 
The Stack Pointer is incremented by one when data is popped from the Stack with the 
ΡΟΡ instruction, and it is incremented by two when address is popped from the Stack 
with return from subroutine RET or retum from interrupt RETI . 

The AVR Stack Pointer is implemented as two 8-bit registers in the 1/0 space. The num
ber of bits actually used is implementation dependent. Note that the data space in some 
implementations of the AVR architecture is so small that only SPL is needed. ln this 
case, the SPH Register will not be present. 
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This section describes the general access timing concepts for instruction execution. The 
AVR CPU is driven by the CPU clock clkcPu• directly generated from the selected clock 
source for the chip. Νο internal clock division is used. 

Figure 5 shows the parallel instruction fetches and instruction executions enabled by the 
Harvard architecture and the fast-access Register File concept. This is the basic pipelin
ing concept to obtain up to 1 MIPS per MHz with the corresponding unique results for 
functions per cost, functions per clocks, and functions per power-unit. 

Figure 5. The Parallel lnstruction Fetches and lnstruction Executions 

clkCPU 

1 st lnstruction Fetch 

1 st lnstruction Execule 

Τ1 Τ2 
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Figure 6 shows the internal timing concept for the Register File. ln a single clock cycle 
an ALU operation using two register operands is executed, and the result is stored back 
to the destination register. 

Figure 6. Single Cycle ALU Operation 
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The AVR proνides seνeral different interrupt sources. These interrupts and the separate 
Reset Vector each haνe a separate Program Vector in the Program memory space. ΑΙΙ 
interrupts are assigned indiνidual enable bits which must be written logic one together 
with the Global lnterrupt Enable bit in the Status Register in order to enable the interrupt. 
Depending on the Program Counter νalue, interrupts may be automatically disabled 
when Boot Lock Bits BLB02 or BLB12 are programmed. This feature improves software 
security. See the section "Memory Programming• on page 219 for details. 

The lowest addresses in the Program memory space are by default defined as the 
Reset and lnterrupt Vectors. The complete list of Vectors is shown in ~ιnterrupts• on 
page 44. The list also determines the priority leνels of the different interrupts. The lower 
the address the higher is the priority level. RESET has the highest priority, and next is 
ΙΝΤΟ - the Extemal lnterrupt Request Ο. The lnterrupt Vectors can be moνed to the staή 
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of the boot Flash section by setting the lnterrupt Vector Select (IVSEL) bit in the General 
lnteπupt Control Register (GICR). Refer to 'Ίnterrupts" on page 44 for more information. 
The Reset Vector can also be moνed to the start of the boot Ftash section by program
ming the BOOTRST Fuse, see "Boot Loader Support - Read-While-Write Self
Programming" on page 206. 

When an interrupt occurs, the Global lnterrupt Enable 1-bit is cleared and all interrupts 
are disabled. The user software can write logic one to the 1-bit to enable nested inter
rupts. ΑΙΙ enabled interrupts can then interrupt the current interrupt routine. The 1-bit is 
automatically set when a Return from lnterrupt instruction - RETI - is executed. 

There are basically two types of interrupts. The first type is triggered by an eνent that 
sets the lnterrupt Flag. For these interrupts, the Program Counter is νectored to the 
actual lnterrupt Vector in order to execute the interrupt handling routine, and hardware 
clears the corresponding lnterrupt Flag. lnterrupt Flags can also be cleared by writing a 
logic one to the flag bit position(s) to be cleared . lf an interrupt condition occurs while the 
corresponding interrupt enable bit is cleared, the lnterrupt Flag will be set and remem
bered until the interrupt is enabled, or the flag is cleared by software. Similarly, if one or 
more interrupt conditions occur while the global interrupt enable bit is cleared, the coπe
sponding lnterrupt Flag(s) will be set and remembered until the global interrupt enable 
bit is set, and will then be executed by order of priority. 

The second type of interrupts will trigger as long as the interrupt condition is present. 
These interrupts do not necessarily haνe lnterrupt Flags. lf the interrupt condition disap
pears before the interrupt is enabled, the interrupt will not be triggered. 

When the AVR exits from an inteπupt, it will always return to the main program and exe
cute one more instruction before any pending interrupt is serνed. 

Note that the Status Register is not automatically stored when enteήng an interrupt rou
tine, nor restored when return ing from an interrupt routine . This must be handled by 
software. 

When using the CLI instruction to disable interrupts, the interrupts will be immediately 
disabled. Νο interrupt will be executed after the CLI instruction, eνen if ίt occurs simulta
neously with the CLI instruction. The following example shows how this can be used to 
aνoid interrupts during the timed EEPROM write sequence. 

Assembly Code Example 

in rl6, SREG ; store SREG value 

cli ; disable interrupts during timed sequence 

sbi EECR, EEMWE ; start EEPROM write 

sbiEECR, EEWE 

out SREG, rl6 ; restore SREG value (I-bit) 

C Code Example 

char cSREG; 

cSREG = SREG; / * store SREG value */ 
/* disable interrupts during timed sequence */ 
_CLI(); 

EECR 1= (l«EEMWE); /* start EEPROM write */ 

EECR 1= (l«EEWE); 

SREG = cSREG; /* restore SREG value (I-bit) */ 

AIΙDEL 
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When using the SΕΙ instruction to enable interrupts, the instruction following SEI will be 
executed before any pending interrupts, as shown in the foflowing example. 

Assembly Code Example 

sei ; set global interrupt enable 

sleep; enter sleep, waiting for interrupt 

; note: will enter sleep before any pending 

; interrupt(s) 

C Code Example 

-SEI () ; /"' set global interrupt enable */ 

-SLEEP(); / * enter sleep, waiting for interrupt */ 
/* note: will enter sleep before any pending inter rupt( s ) */ 

The interrupt execution response for all the enabled AVR interrupts is four clock cycles 
minimum. After four clock cycles, the Program Vector address for the actual interrupt 
handling routine is executed. During this 4-clock cycle peήod , the Program Counter is 
pushed onto the Stack. The Vector is normally a jump to the interrupt routine, and this 
jump takes three clock cycles. lf an interrupt occurs during execution of a multi-cycle 
instruction, this instruction is completed before the interrupt is serνed. lf an interrupt 
occurs when the MCU is in sleep mode, the interrupt execution response time is 
increased by four clock cycles. This increase comes in addition to the start-up time from 
the selected sleep mode. 

Α return from an interrupt handling routine takes four clock cycles. Duήng these four 
clock cycles, the Program Counter (2 bytes) is popped back from the Stack, the Stack 
Pointer is incremented by 2, and the 1-bit in SREG is set. 
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------------ -----ATmega8(L) 

AVRATmegaβ 

Memories 

ln~System 

Reprogrammable Flash 
Program Memory 

24β6Μ-Α VR-12/03 

This section describes the different memories in the ATmega8. The AVR architecture 
has two main memory spaces , the Data memory and the Program Memory space. ln 
addition, the ATmega8 features an EEPROM Memory for data storage. ΑΙΙ three mem
ory spaces are linear and regular. 

The ATmega8 contains 8Κ bytes On-chip ln-System Reprogrammable Flash memory 
for program storage. Since all AVR instructions are 16- or 32-bits wide, the Flash is 
organized as 4Κ χ 16 bits. For software security, the Flash Program memory space is 
diνided into two sections, Boot Program section and Application Program section . 

The Flash memory has an endurance of at least 10,000 write/erase cycles . The 
ATmega8 Program Counter (PC) is 12 bits wide, thus addressing the 4Κ Program mem
ory locations. The operation of Boot Program section and associated Boot Lock Bits for 
software protection are described in detail in "Boot Loader Support - Read-While-Write 
Self-Programming" on page 206. "Memory Programming" on page 219 contains a 
detailed description on Flash Programming ίn SPI- or Parallel Programming mode. 

Constant tables can be allocated within the entire Program memory address space (see 
the LPM - Load Program memory instruction description). 

Timing diagrams for instruction fetch and execution are presented in 'Ίnstruction Execu
tion Timing" on page 12. 

Figure 7. Program Memory Map 

$000 

Application Flash Section 

--

Boot Flash Section 
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Figure 8 shows how the ATmega8 SRAM Memory is organized . 

The lower 1120 Data memory locations address th.e Register File, the 1/0 Memory, and 
the internal data SRAM. The first 96 locations address the Register File and 1/0 Mem
ory, and the next 1024 locations address the internal data SRAM. 

The fίνe different addressing modes for the Data memory cover: Direct, lndirect with 
Displacement, lndirect, lndirect with Pre-decrement, and lndirect with Post-increment. ln 
the Register File, registers R26 to R31 feature the indirect addressing pointer registers. 

The direct addressing reaches the entire data space. 

The lndirect with Displacement mode reaches 63 address locations from the base 
address giνen by the Υ- or Z-register. 

When using register indirect addressing modes with automatic pre-decrement and post
increment, the address registers Χ, Υ and Ζ are decremented or incremented. 

The 32 general purpose working registers, 64 1/0 Registers, and the 1024 bytes of inter
nal data SRAM in the ATmega8 are all accessible through all these addressing modes. 
The Register File is described in "General Purpose Register File" on page 10. 

Figure 8. Data Memory Map 

Register File 

RO 
R1 
R2 ... 

R29 
R30 
R31 

Data Address Space 

$0000 
$0001 
$0002 

. .. 

$0010 
$001Ε 

$001F 
1/0 Registers 

~------>'-------.-- - - - - - - - - - - - - - .----------~ 
00 0020 
01 0021 
02 0022 

0050 
005Ε 

005F 
~---~----~- --------- -- ------~----~ 

lnternal SRAM 
$0060 
$0061 

$045Ε 
$045F 
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This section describes the general access timίng concepts for internal memory access. 
The internal data SRAM access is performed ίn two clkcpu cycles as descrίbed in Fίgure 
9. 

Figure 9. On-chip Data SRAM Access Cycles 
Τ1 Τ2 Τ3 

ClkCPU ι 
Address -~;-eo_m_p_ut-e -Ad-d-re-ss~: X.__A_d_d_re_ss_V_a_Ιid__. _____ _ 

1 

D:: -~------.-'~--------'--~----]~ 
D:: _ _._ _____ .........,,.------n'------J~ 

Memory Vccess lnstruction Next lnstruction 

The ATmega8 contaίns 512 bytes of data EEPROM rnemory. lt ίs organized as a sepa
rate data space, in which single bytes can be read and written . The EEPROM has an 
endurance of at least 100,000 wrίte/erase cycles. The access between the EEPROM 
and the CPU ίs descrίbed bellow, specίfying the EEPROM Address Registers, the 
EEPROM Data Register, and the EEPROM Control Register. 

"Memory Prograrnmίng" on page 219 contains a detaίled description on EEPROM Pro
grarnming ίn SPI- or Parallel Programrning rnode. 

The EEPROM Access Regίsters are accessible in the 1/0 space. 

The write access tirne for the EEPROM is given ίn Table 1 on page 19. Α self-timίng 
function , however, lets the user software detect when the next byte can be written. lf the 
user code contaίns instructions that wrίte the EEPROM, some precautions must be 
taken. ln heavίly filtered power supplies, Vcc is likely to rise or fall slowly on Power
up/down. This causes the device for sorne period of time to run at a voltage lower than 
specified as minimum for the clock frequency used. See "Preνentίng EEPROM Coπup
tion" on page 21 . for details on how to avoid problerns in these situations. 

Ιn order to prevent unintentional EEPROM writes, a specific write procedure must be fol
lowed. Refer to the descrίption of the EEPROM Control Register for detaίls on this. 

When the EEPROM is read, the CPU is halted for four clock cycles before the next 
instruction is executed. When the EEPROM is written, the CPU ίs halted for two clock 
cycles before the next instruction ίs executed. 

AIΙDEL 17 ----·<8 
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Β~ 15 14 13 12 11 10 9 8 

EEAR8 

EEAR7 EEAR6 EEARS EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEARO 
7 6 5 4 3 2 1 ο 

Read/Write R R R R R R R R/W 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

lnilial Value ο ο ο ο ο ο ο χ 

χ χ χ χ χ χ χ χ 

. Bits 15 .. 9 - Res: Reserved Bits 

These bits are reserved bits in the ATmega8 and will always read as zero. 

• Bits 8 .. 0 - EEAR8 .. 0: EEPROM Address 

EEARH 
EEARL 

The EEPROM Address Registers - EEARH and EEARL - specify the EEPROM 
address in the 512 bytes EEPROM space. The EEPROM data bytes are addressed lin
early between Ο and 511 . The initial νalue of EEAR is undefιned. Α proper νalue must be 
written before the EEPROM may be accessed. 

Blt 7 6 5 4 3 2 ο 

MSB LSB EEDR 
Read/Write R/W R/W RfW R/W R/W R/W R/W R/W 

lnltial Value ο ο ο ο ο ο ο ο 

. Bits 7 .. 0- EEDR7 .. 0: EEPROM Data 

For the EEPROM write operation, the EEDR Register contains the data to be written to 
the EEPROM in the address giνen by the EEAR Register. For the EEPROM read oper
ation, the EEDR contains the data read out from the EEPROM at the address giνen by 
EEAR. 

Β~ 7 6 5 4 3 2 ο 

EERIE 1 EEMWE 1 EEWE EERE 

Read/Wήte R R R R R/W R/W R/W R/W 

lnίlial Value ο ο ο ο ο ο χ ο 

• Bits 7 .. 4- Res: Reserνed Bits 

These bits are reserνed bits in the ATmega8 and will always read as zero. 

• Βίt 3 - EERIE: EEPROM Ready lnterrupt Enable 

EECR 

Writing EERIE to one enables the EEPROM Ready lnterrupt if the 1 bit in SREG is set. 
Writing EERIE to zero disables the interrupt. The EEPROM Ready interrupt generates a 
constant inteπupt when EEWE is cleared. 

• Bit 2 - EEMWE: EEPROM Master Wήte Enable 

The EEMWE bit deteπnines whether setting EEWE to one causes the EEPROM to be 
written. When EEMWE is set, setting EEWE within four clock cycles will write data to the 
EEPROM at the selected address lf EEMWE is zero, setting EEWE will haνe no effect. 
When EEMWE has been written to one by software, hardware clears the bit to zero after 
four clock cycles. See the description of the EEWE bit for an EEPROM wήte procedure. 

• Βίt 1 - EEWE: EEPROM Wήte Enable 

The EEPROM Write Enable Signal EEWE is the write strobe to the EEPROM. When 
address and data are correctly set up, the EEWE bit must be written to one to write the 
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νa1ue into the EEPROM. The EEMWE bit must be written to one before a logical one is 
written to EEWE, otherwise no EEPROM write takes place. The fo\lowing procedure 
should be followed when writing the EEPROM (the order of steps 3 and 4 is not 
essential): 

1. Wait until EEWE becomes zero. 

2. Wait until SPMEN in SPMCR becomes zero. 

3. Write new EEPROM address to EEAR (optional). 

4. Write new EEPROM data to EEDR (optional). 

5. Write a logical one to the EEMWE bit while writing a zero to EEWE in EECR. 

6. Within four clock cycles after setting EEMWE, write a logical one to EEWE. 

The EEPROM can not be programmed during a CPU write to the Flash memory. The 
software must check that the Flash programming is completed before initiating a new 
EEPROM write. Step 2 is only releνant if the software contains a boot loader allowing 
the CPU to program the F\ash. lf the Flash is neνer being updated by the CPU, step 2 
can be omitted. See "Boot Loader Support - Read-While-Write Self-Programmingfl on 
page 206 for details about boot programming. 

Caution: An interrupt between step 5 and step 6 will make the write cycle fall, since the 
EEPROM Master Write Enable will time-out. lf an interrupt routine accessing the 
EEPROM is interrupting another EEPROM access, the EEAR or EEDR Register will be 
modified, causing the interrupted EEPROM access to fail. lt is recommended to haνe 
the Global lnterrupt Flag cleared during all the steps to aνoid these problems. 

When the write access time has elapsed, the EEWE bit is cleared by hardware. The 
user software can poll this bit and wait for a zero before writing the next byte. When 
EEWE has been set, the CPU is halted for two cycles before the next instruction is 
executed. 

• Βίt Ο - EERE: EEPROM Read Enable 

The EEPROM Read Enable Signal EERE is the read strobe to the EEPROM. When the 
correct address is set up in the EEAR Register, the EERE bit must be written to a logic 
one to trigger the EEPROM read. The EEPROM read access takes one instruction, and 
the requested data is aνailable immediately. When the EEPROM is read, the CPU ίs 
halted for four cycles before the next instruction is executed. 

The user should poll the EEWE bit before starting the read operation. lf a write operation 
is ίn progress, it is neither possible to read the EEPROM, nor to change the EEAR 
Register. 

The calibrated Oscillator is used to tlme the EEPROM accesses. Table 1 lists the typical 
programming time for EEPROM access from the CPU. 

Table 1. EEPROM Programming Tirne 

Number of Calibrated RC 
Symbol Oscillator Cycιes<1 > Typ Programming Time 

EEPROM Write (from CPU) 8448 8.5ms 

Note: 1. Uses 1 MHz clock, independent of CKSEL Fuse settings. 
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The followίng code examples show one assembly and one C functίon for writίng to the 
EEPROM. The examples assume that ίnterrupts are controlled (for example by dίs
abling interrupts globally) so that no interrupts will occur durίng execution of these 
functions. The examples also assume that no Flash boot loader is present ίn the soft
ware . lf such code ίs present, the EEPROM write function must also wait for any 
ongoίng SPM command to fιnish . 

Assembly Code Example 

EEPROM write: 

; Wait for completion of previous write 

sbic EECR,EEWE 

rjmp EEPROM_write 

; Set up address {rl8:rl7) in address register 

out EEARH, rlB 

out EEARL, rl 7 

; Write data {r16) to data register 

out EEDR, rl6 

; Write logical one to EEMWE 

sbi EECR, EEMWE 

; Start eeprom write by setting EEWE 

sbi EECR, EEWE 

ret 

C Code Example 

void EEPROM_write(unsigned int uiΆddress, unsigned char ucData) 

{ 
/* Wait for completion of previous write •/ 

while(EECR & (l<<EEWE)) 

/* Set up address and data registers */ 

EEAR = uiAddress; 

EEDR = ucData; 

/* Write logical one to EEMWE w/ 

EECR J= (l<<EEMWE); 

/* Start eeprom write by setting EEWE */ 

EECR 1= (l<<EEWE); 
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The next code examples show assembly and C functions for reading the EEPROM. The 
examples assume that interrupts are controlled so that no interrupts will occur during 
execution of these functions. 

Assembly Code Example 

EEPROM read: 

; Wait for completion of previous write 

sbic EECR,EEWE 

rjmp EEPROM_read 

; Set up address (rl8:rl7) in address register 

out EEARH, r18 

out EEARL, rl 7 

; Start eeprom read by writing EERE 

sbi EECR, EERE 

; Read data from data register 

in r16, EEDR 

ret 

C Code Example 

unsigned char EEPROM_read (unsigned int uiAddress) 

{ 

/ * Wait for completion of previous write */ 

while(EECR & (l<<EEWE)) 

/* Set up address register */ 

EEAR = uiAddress; 

/* Start eeprom read by writing EERE */ 

EECR 1= (l<<EERE); 

/ * Return data from data register */ 

return EEDR; 

When entering Power-down sleep mode while an EEPROM write operation is active, the 
EEPROM write operation will continue, and will complete before the Write Access time 
has passed. However, when the write operation is completed, the Oscillator continues 
running, and as a consequence, the device does not enter Power-down entirely . Ιt is 
therefore recommended to verify that the EEPROM write operation is completed before 
enteήng Power-down. 

During periods of low V cc the EEPROM data can be corrupted because the supply volt
age is too low for the CΡύ and the EEPROM to operate properly . These issues are the 
same as for board level systems using EEPROM, and the same design solutions should 
be applied . 

An EEPROM data corruption can be caused by two situations when the voltage is too 
low. First, a regular write sequence to the EEPROM requires a minimum voltage to 
operate coπectly. Second, the CPU itself can execute instructions incorrectly, if the sup
ply voltage is too Ιοw . 

EEPROM data corruption can easily be avoided by following this design 
recommendation: 

ΑIΙΠΕL 
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Keep the AVR RESET actiνe (low) during periods of insufficient power supply νolt

age. This can be done by enabling the internal 8rown-out Oetector (800). lf the 
detection leνel of the internal 800 does not match the needed detection leνe l, an 
external low Vcc Reset Protection circuit can be used . lf a reset occurs while a write 
operation is in progress, the write operation will be completed proνided that the 
power supply νoltage is sufficient. 

The 1/0 space definition of the Α Tmega8 is shown in "" on page 282. 

ΑΙΙ ATmega8 l/Os and peripherals are placed in the 1/0 space. The 1/0 locations are 
accessed by the ΙΝ and OUT instructions, transferring data between the 32 general pur
pose working registers and the 1/0 space . 1/0 Registers within the address range ΟχΟΟ -
Οχ1 F are directly bit-accessible using the S81 and CBI instructions . ln these registers , 
the value of single bits can be checked by using the S81S and S81C instructions. Refer 
to the instruction set section for more details. When using the 1/0 specifιc commands ΙΝ 
and OUT, the 1/0 addresses ΟχΟΟ - Ox3F must be used. When addressing 1/0 Registers 
as data space using LO and ST instructions, Οχ20 must be added to these addresses. 

For compatibility with future deνices , reserνed bits should be written to zero if accessed. 
Reserνed 1/0 memory addresses should neνer be written . 

Some of the Status Flags are cleared by writing a logical one to them. Note that the C81 
and S81 instructions wil l operate on all bits in the 1/0 Register, writ ing a one back into 
any fl ag read as set, thus clearing the flag. The CBI and SBI instructions work with reg
isters ΟχΟΟ to Οχ1 F only. 

The 1/0 and Peripherals Control Registers are explained in later sections. 
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This section describes the specifics of the interrupt handling performed by the 
ATmegaB. For a general explanation of the AVR interrupt handling, refer to "Reset and 
lnteπupt Handling" on page 12. 

Table 18. Reset and lnterrupt Vectors 

Program 
Vector Νο. Addressι2 J Source lnteπupt Definition 

1 ΟχΟΟΟ(1 ) RESET Extemal Pin, Power-on Reset, Brown-out 
Reseί, and Watchdog Reset 

2 Οχ001 ΙΝΤΟ Extemal lnteπupt Request Ο 

3 Οχ002 ΙΝΤ1 Extemal lnteπupt Request 1 

4 Οχ003 TIMER2 COMP Timer/Counter2 Compare Match 

5 Οχ004 TIMER2 OVF Timer/Counter2 Oνerflow 

6 Οχ005 TIMER1 CAPT Timer/Counter1 Capture Eνent 

7 Οχ006 TIMER1 COMPA Timer/Counter1 Compare Match Α 

8 Οχ007 TIMER1 COMPB Timer/Counter1 Compare Match Β 

9 Οχ008 TIMER1 OVF Timer/Counter1 Oνerflow 

10 Οχ009 TIMERD OVF Timer/CounterO Oνerflow 

11 ΟχΟΟΑ SPI, STC Seήal Transfer Complete 

12 ΟχΟΟΒ USART,RXC USART, Rx Complete 

13 OxOOC USART, UDRE USART Data Register Empty 

14 ΟχΟΟD USART, TXC USART, Τχ Complete 

15 ΟχΟΟΕ ADC ADC Conνersion Complete 

16 ΟχΟΟF EE_RDY EEPROM Ready 

17 Οχ010 ANA_COMP Analog Comparator 

18 Οχ011 TWI Two-wire Serial lnterface 

19 Οχ012 SPM_RDY Store Program Memory Ready 

Notes: 1. When the BOOTRST Fuse is programmed, the device will jump to the Boot Loader 
address at reset, see "Boot Loader Support - Read-While-Write Self-Programming" 
on page 206. 

2. When the IVSEL bit in GICR is set, lnteπupt Vectors will be moνed to the start of the 
boot Flash section. The address of each lnteπupt Vector will then be the address in 
this table added to the start address of the boot Flash section. 

Table 19 shows reset and lnteπupt Vectors placement for the various combinations of 
BOOTRST and IVSEL settings. lf the program neνer enables an interrupt source, the 
lnterrupt Vectors are not used, and regular program code can be placed at these loca
tions. This is also the case if the Reset Vector ίs in the Application section while the 
lnteπupt Vectors are in the boot section or vice versa. 
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ΑΙΙ AVR ports haνe true Read-Modify-Write functionality when used as general digital 
1/0 ports. This means that the direction of one port pin can be changed without uninten
tionally changing the direction of any other pin with the SBI and CBI instructions. The 
same applies when changing driνe νalue (ίf configured as output) or enabling/disabling 
of pull-up resistors (if configured as input). Each output buffer has symmetrical driνe 
characteristics with both high sink and source capability. The pin driνer is strong enough 
to driνe LED displays directly. ΑΙΙ port pins haνe indiνidually selectable pull-up resistors 
with a supply-νoltage inνariant resistance . ΑΙΙ 110 pins haνe protectίon diodes to both 
V cc and Ground as indicated in Figure 21 . Refer to Έlectrical Characteristics" on page 
237 for a complete list of parameters. 

Figure 21. 1/0 Ρίn Equiνalenι Schematic 

Logic 

1 

1 See Figure 
1 "General Digital 1/0" for 
1 Details 

L------ -

ΑΙΙ registers and bίt references in this section are written in general form. Α lower case 
"χ" represents the numbering letter for the port, and a lower case "n" represents the bit 
number. Howeνer. when using the register or bit defines in a program, the precise form 
must be used (l.e. , PORTB3 for bit 3 in Ροή Β, here documented generally as PORTxn). 
The physical 1/0 Registers and bit locations are listed in "Register Description for 1/0 
Ports" on page 63. 

Three 1/0 memory address locations are allocated for each port, one each for the Data 
Register - PORTx, Data Direction Register- DDRx, and the Port lnput Pins- ΡΙΝχ. The 
Port lnput Pins 1/0 location is read only, whίle the Data Regίster and the Data Direction 
Register are read/write. ln addition, the Pull-up Disable - PUD bίt in SFJOR disables the 
pull-up function for all pins in all ports when set. 

Using the 1/0 port as General Digital 1/0 is described in "Ports as General Digital 1/0" on 
page 50. Most port pins are multiplexed with altemate functions for the peripheral fea
tures on the deνice. How each altemate function interferes with the port pin is described 
in 'Άlternate Port Functions" on page 54. Refer to the indiνidual module sections for a 
full descήption of the altemate functions. 

Note that enabling the alternate function of some of the port pins does not affect the use 
of the other pins in the port as general digίtal 1/0. 

ΑIΙDΙ!~ 49 



Ports as General Digital 
1/0 

Confιguring the Ρίη 

so Α Tmega8(L) 

AIΙDEL 
iiiiiιiιiιiiiίiiίi ® 

The ports are bi-directional 1/0 ports with optional internal pull-ups. Figure 22 shows a 
functional description of one 1/0 port pin, here generically called Pxn. 

Figure 22. General Digital 110<1) 

""' 

SLEEP 

PUO: PULLUP DISABLE 
SLEEP: SLEEP CONTROL 
clk.,y 1/0 CLOCK 

RESET 

RESET 

SYNCHRONIZER 

WDx: 
RDx: 
WPx: 
RRx: 
RPx: 

WRITEDDRx 
READDDRx 
WRITEPORTx 
REAO ΡΟRΤχ REGISTER 
REAO PORTx ΡΙΝ 

WOx 

RΟχ 

(/) 

::ι 
α:~ 

~ 
WPx ~ 

RRx 

RΡχ 

Note: 1. WPx, WDx, RRx, RPx, and RDx are common Ιο all pins within the same porl. clkvo· 
SLEEP, and PUD are common to all porls. 

Each port pin consists of 3 Register bits: DDxn, PORTxn, and PINxn. As shown ίn "Reg
ister Description for 1/0 Ports" on page 63, the DDxn bίts are accessed at the DDRx 1/0 
address, the PORTxn bits at the PORTx 1/0 address, and the ΡΙΝχn bίts at the ΡΙΝχ 1/0 
address. 

The DDxn bit in the DDRx Register selects the direction of this pin. lf DDxn is written 
logic one, Pxn is configured as an output pin. lf DDxn is written togic zero, Pxn is config
ured as an input pin. 

Ιf PORTxn is written logic one when the pin is configured as an input pin, the pull-up 
resistor ίs actiνated . Το switch the pull-up resistor off, PORTxn has to be written loglc 
zero or the pin has to be confιgured as an ouιput pin. The port pins are tri-stated when a 
reset condition becomes actiνe , eνen if no clocks are running. 

lf PORTxn is written logic one when the pin is confιgured as an output pin, the port pin is 
driνen high (one). tf PORTxn is written logic zero when the pin is configured as an out
put pin, the port pin ίs driνen Ιοw (zero). 

2486M-AVR-12/03 



-----------------ATmegaθ(L) 

Reading the Ρίη Value 

2486M-AVR-12/03 

When switching between tri-state ({DDxn, PORTxn} = ObOO) and output high ({DDxn, 
PORTxn} = Ob11 ), an intermediate state with either pull-up enabled ({DDxn, PORTxn} = 
Ob01 ) or output low ({DDxn, PORTxn} = Ob10) must occur. Normally, the pull-up 
enabled state is fully acceptable, as a high-impedant environment will not notice the dif
ference between a strong high driver and a pull-up. lf this is not the case, the PUD bit in 
the SFIOR Register can be set to disable all pull-ups in all ροήs. 

Switching between input with pull-up and output Ιοw generates the same problem. The 
user must use either the tri-state ({DDxn, PORTxn} = ObOO) or the output high state 
({DDxn , PORTxn} = Ob11) as an intermediate step. 

Table 20 summarizes the control signals for the pίn value. 

Table 20. Ροή Ρίn Confιgurations 

PUD 
DDxn PORTxn (ί η SFIOR) 1/0 Pull-up Comment· 

ο ο χ lnput Νο Tή-state (Ηί-Ζ) 

ο 1 ο lnput Yes Pxn will source current if external 
pulled low. 

ο 1 1 lnput Νο Tri-sιaιe (Ηί-Ζ) 

1 ο χ Output Νο Output Low (Sink) 

1 1 χ Output Νο Output High (Source) 

lndependent of the setting of Data Direction bit DDxn, the port pin can be read through 
the PINxn Register Bit. As shown in Figure 22, the PINxn Register bit and the preceding 
latch constitute a synchronizer. This ίs needed to avoid metastability if the physical pin 
changes value near the edge of the internal clock, but it also introduces a delay. Figure 
23 shows a tίming diagram of the synchronization when reading an externally applied 
ρίn νalue . The maximum and minimum propagation delays are denoted tρd , max and 
tρd,mln• respectiνely . 

Figure 23. Synchronίzation when Reading an Externally Applied Pin Value 

SYSTEM CLK _J ! !ι------ιl L 
INSTRUCTIONS =><--)0(-Ι: χ_~Χ ~χ >(~-1n_r11_. _Pι_N~~X~---

SYNC LA TCH tίο/4 
ΡΙΝχn 

r17 ΟχΟΟ i χ OxFF 
~~~~....-~~~~~..,....-~~..---~~~~---

~:::.~: ι...,, .,.. i ·~ 
: tι:ι d, ml11 : 

r Ί 
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Consider the clock period starting shortly after the first falling edge of the system clock. 
The Jatch is closed when the clock is low, and goes transparent when the clock is high, 
as indicated by the shaded region of the "SYNC LATCH" signal. The signal νalue is 
latched when the system clock goes low. lt is clocked into the PINxn Register at the suc
ceeding positiνe clock edge. As indicated by the two arrows tpd,max and tpd.mln• a single 
signal transition on the pin will be delayed between Υ2 and 1-Υ2 system clock period 
depending upon the time of assertion. 

When reading back a software assigned pin νalue, a nop instruction must be inserted as 
indicated ίn Figure 24. The out instruction sets the "SYNC LATCH" signal at the positiνe 
edge of the clock. Ιn this case, the delay tpd through the synchronizer is 1 system clock 
period . 

Figure 24. Synchronization when Reading a Software Assigned Pin Value 

SYSTEM CLK _j L 
r16 OxFF 

INSTRUCTIONS ::=:>( ουι PORTx, r16 ~~--no_p_~f~-in_r1_7_, P_ΙN_x~X~---

SYNC LATCH 

ΡΙΝχn 

r17 _______ _._ __ οχ0_0 __ _. _____ _,,Χ oxFF 
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Dlgital lnput Enable and Sleep 
Modes 
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The following code example shows how to set port Β pins Ο and 1 high, 2 and 3 Ιοw, and 
define the port pins from 4 to 7 as input with pull-ups assigned to port pins 6 and 7. The 
resulting pin values are read back again, but as previously discussed, a nop instruction 
is included to be able to read back the value recently assigned to some of the pins. 

Assembly Code Example(1 > 

; Define pull-ups and set outputs high 

; Define directions for port pins 

ldi rl6, (l<<PB7) 1(l«PB6)1 (l«PBl) j (l«PBO) 

ldi r17, (l<<DDB3) 1(l<<DDB2)1(l<<DDBl)1 (l<<DDBOJ 

out PORTB,r16 

out DDRB,r17 

; Insert nop for synchronization 

nop 

; Read port pins 

in r16,PINB 

C Code Exampιeι1 > 

unsigned cha.r i; 

/* Define pull-ups and set outputs high */ 
/* Define directions for port pins */ 

PORTB = (l<<PB7) 1 (1<<ΡΒ6) 1 (1<<ΡΒ1) 1 (1<<ΡΒΟ); 

DDRB = (1<<DDB3) 1 (1<<DDB2) j (l<<DDBl) 1 (1<<DDBO); 

/* Insert nop for synchronization*/ 

_ΝΟΡ(); 

/* Read port pins */ 

i = ΡΙΝΒ; 

Note: 1. For the assembly program, two temporary registers are used to minimize the time 
from pull-ups are set on pins Ο, 1, 6, and 7, until the direction bits are correctly set, 
defining bit 2 and 3 as low and redefining bits Ο and 1 as strong high driνers. 

As shown in Figure 22, the digital input signal can be clamped to ground at the input of 
the Schmitt-trigger. The signal denoted SLEEP in the figure, is set by the MCU Sleep 
Controller in Power-down mode, Power-save mode, and Standby mode to avoid high 
power consumption if some input signals are \eft floating, or have an analog signal level 
close to V cc/2. 

SLEEP is overridden for port pins enabled as External lnterrupt pins. lf the External 
lnterrupt Request is not enabled, SLEEP is active also for these pins. SLEEP is also 
overridden by various other altemate functions as described in "Alternate Port Func
tions" on page 54. 

lf a logic high level {"one") is present on an Asynchronous External lnteπupt pin config
ured as 'Ίnterrupt on Rising Edge, Falling Edge, or Any Logic Change on Pin" while the 
external interrupt is not enabled, the corresponding External lnterrupt Flag will be set 
when resuming from the above mentioned sleep modes, as the clamping in these sleep 
modes produces the requested logic change. 
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lf some pins are unused, it is recommended to ensure that these pins have a defined 
level. Even though most of the digital inputs are disabled ίn the deep sleep modes as 
described above, floating inputs should be avoided to reduce current consumption ίn all 
other modes where the digital inputs are enabled (Reset, Active mode and ldle mode). 

The simplest rnethod to ensure a defined level of an unused pin, is to enable the internal 
pull-up. ln this case, the pull-up will be disabled during reset. lf Ιοw power consumption 
during reset is important, it is recommended to use an external pull-up or pull-down. 
Connecting unused pins directly to V cc or GND is not recomrnended, since this may 
cause eχcessive currents ίf the pin ίs accidentally configured as an output. 

Alternate Port Functions Most port pins have alternate functions in addition to being general digital Ι/Οs. Figure 
25 shows how the port pin control signals from the sirnplified Figure 22 can be oveπid
den by alternate functions. The overriding signals may not be present in all port pins, but 
the figure serves as a generic description applicable to all port pins in the AVR micro
controller family. 

54 Α Tmegaθ{L) 

Figure 25. Alternate Port Functions(1
) 

"'" 

PUOEXJΊ' 
PUOν'xn· 

DOOExn· 
DDOVxn: 
PVQExη· 

Ρνονχο· 

DΙEOExn: 
DΙE<Nxn· 

SLEEP: 

WDx 
ΡVΟΕχη 

RESET 

F'VCNxrι RDx 

DIEOExn 
WPx 

οιεονχn RESET 

RRx 

RPx 

'------------ Dlxn 

~---------------------<• AIOxn 

Ρχη PUl l·UP <NERRIDE ENABLE 
Ρχη PUll·UP <NERRJDE VALUE 
Pxn DATA DIRECTION OVERRIDE ENABLE 
Ρχο DATA DIRECTION OVERRIDE VALUE 
Ρχη PORT VALUE OVERRΙDE ENABLE 
Ρχη PORT VALUE OVERRJDE VALUE 

PUD: 
WDx: 
RDX' 
RRx: 
WPκ
RPx: 
di(v.'): 
Dlxrι : 

PULLUP DISABLE 
WRITE DDRx 
REAO DDRx 
READ PORTx REGΙSTER 
WRITE PORTx 
READ PORTx ΡΙΝ 
Ι/OCLOCK 
DIGITAL INPUT ΡΙΝ n ΟΝ PORTx 

(/) 
:::> 
a:i 

~ 
~ 

Pxn DIGITAL INPUT·ENABLE <NERRJOE ENABLE 
Pxn DIGITAL INPUT·ENABLE CIVERRIDE VALUE 
SLEEP CONTROL AJOκn· ANALOG INPUT/OUTPUT ΡΙΝ n ΟΝ PORTx 

Note: 1. WΡχ, WDx, RRχ, RPx, and RDχ are common to all pins within the same port. clkvo. 
SLEEP, and PUD are common to all ports. ΑΙΙ other signals are unique for each pin. 
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Reglster Oescription for 1/0 Ports 

The Port Β Data Register -
PORTB 

The Port Β Data Direction 
Register - DDRB 

The Port Β lnput Pins Address 
-ΡΙΝΒ 

The Port C Data Reglster -
PORTC 

The Ροή C Data Direction 
Register - DDRC 

The Port C lnput Pins Address 
-PINC 

The Port D Data Register -
PORTD 

The Ροή D Data Direction 
Register - DDRD 

The Port D lnput Pins Address 
-PIND 
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ΒΠ 

Read!ν\lrite 

lnitial Value 

Bit 

Read!ν\lrite 

lnitial Value 

ΒΠ 

Read!ν\lrite 

tnitiaJ Value 

Read!ν\lrite 

lnitial Value 

Β~ 

Read/Write 

lniUaJ Value 

ΒΠ 

Read!ν\lrite 

lnitial Value 

7 6 5 4 3 2 ο 

PORTB7 PORTB6 PORTBS PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTBO PORTB 

R/W 

ο 

7 

DDB7 

R/W 

ο 

7 

ΡΙΝΒ7 

R 

ΝΙΑ 

7 

R 

ο 

7 

R 

ο 

7 

R 

ο 

R/W 

ο 

6 

DDB6 

R/W 

ο 

6 

ΡΙΝΒ6 

R 

ΝΙΑ 

R/W 

ο 

5 

DDBS 

RIW 

ο 

5 

PINBS 

R 

ΝΙΑ 

RIW 

ο 

4 

DDB4 

RIW 

ο 

4 

ΡΙΝΒ4 

R 

ΝΙΑ 

RIW 

ο 

3 

DDB3 

RIW 

ο 

3 

ΡΙΝΒ3 

R 

ΝΙΑ 

R/W 

ο 

2 

DDB2 

R/W 

ο 

2 

ΡΙΝΒ2 

R 

ΝΙΑ 

R/W 

ο 

DDB1 

R/W 

ο 

ΡΙΝΒ1 

R 

ΝΙΑ 

RIW 

ο 

ο 

DDBO 

R/W 

ο 

ο 

ΡΙΝΒΟ 

R 

ΝΙΑ 

6 5 4 3 2 1 ο 

DDRB 

ΡΙΝΒ 

PORTC6 PORTC5 PORTC4 1 PORTC3 1 PORTC2 1 PORTC1 1 PORTCO 1 PORTC 

R/W R/W RIW RfW RIW RIW RIW 

ο 

6 

DDC6 

R/W 

ο 

6 

PINC6 

R 

ΝΙΑ 

ο 

5 

DDC5 

RIW 

ο 

5 

PINC5 

R 

ΝΙΑ 

ο 

4 

DDC4 

RIW 

ο 

4 

PINC4 

R 

ΝΙΑ 

ο 

3 

DDC3 

RIW 

ο 

3 

PINC3 

R 

ΝΙΑ 

ο 

2 

DDC2 

RIW 

ο 

2 

PINC2 

R 

ΝΙΑ 

ο 

DDC1 

RIW 

ο 

PINC1 

R 

ΝΙΑ 

ο 

ο 

DDCO 

RIW 

ο 

ο 

PINCO 

R 

ΝΙΑ 

DDRC 

PINC 

Blt 7 6 5 4 3 2 ο 

1 PORT07 1 PORTD6 PORTDS 

Read/Write RIW RIW R/W 

lnitial Value 

Β~ 

Read!ν\lήte 

lnltial Value 

Β~ 

Read!ν\lrite 

ln!Ual Value 

ο 

7 

DDD7 

R/W 

ο 

7 

PIND7 

R 

ΝΙΑ 

ο 

6 

DDD6 

R/W 

ο 

6 

PIND6 

R 

ΝΙΑ 

ο 

5 

DDD5 

RJW 

ο 

5 

PIND5 

R 

ΝΙΑ 

AIΙDE~ 

PORT04 1 PORT03 1 PORTD2 

RIW RfW RIW 

ο 

4 

DDD4 

RIW 

ο 

4 

ΡΙΝD4 

R 

ΝΙΑ 

ο 

3 

DDD3 

R/W 

ο 

3 

PIND3 

R 

ΝΙΑ 

ο 

2 

DDD2 

RJW 

ο 

2 

PIND2 

R 

ΝΙΑ 

PORTD1 1 PORTDO 1 PORTD 

RIW RIW 

ο 

DDD1 

RIW 

ο 

PIND1 

R 

ΝΙΑ 

ο 

ο 

DDDO 

RIW 

ο 

ο 

PINDO 

R 

ΝΙΑ 

DDRD 

PIND 
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External lnterrupts 

MCU Control Register -
MCUCR 
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The external interrupts are triggered by the ΙΝΤΟ , and ΙΝΤ1 pins. Observe that, ίf 

enabled, the interrupts will trigger even if the ΙΝΤΟ .. 1 pins are configured as outputs. 
This feature provides a way of generating a software interrupt. The external interrupts 
can be triggered by a falling or rising edge or a low level. This is set up as indicated in 
the specification for the MCU Control Register - MCUCR. When the external interrupt is 
enabled and is configured as level triggered, the interrupt will trigger as long as the pin is 
held low. Note that recognition of falling or rising edge interrupts on ΙΝΤΟ and ΙΝΤ1 
requires the presence of an 1/0 clock, described in "Clock Systems and their Distribu
tion" on page 23. Low level interrupts on ΙΝΤΟ/ΙΝΤ1 are detected asynchronously. This 
implies that these interrupts can be used for waking the part also from sleep modes 
other than ldle mode. The 110 clock is halted in all sleep modes except ldle mode. 

Note that if a level triggered interrupt is used for wake-up from Power-down mode, the 
changed leνel must be held for some time to wake up the MCU. This makes the MCU 
less sensitive to noise. The changed level is sampled twice by the Watchdog Oscillator 
clock. The perlod of the Watchdog Oscillator is 1 μs (nominal) at 5.0V and 25°C. The 
frequency of the Watchdog Oscillator is voltage dependent as shown in "Electrical Char
acteristics" on page 237. The MCU will wake up ifthe input has the required level during 
this sampling or if it is heJd until the end of the start-up time . The start-up time is defined 
by the SUT Fuses as described in •system Clock and Clock Options" on page 23. lf the 
level is sampled twice by the Watchdog Oscillator clock but disappears before the end 
of the start-up time, the MCU will still wake up, but no interrupt will be generated. The 
required leve1 must be held long enough for the MCU to complete the wake up to trigger 
the level interrupt. 

The MCU Control Register contains control bits for interrupt sense control and general 
MCU functions. 

Bn 7 

1 SE 

ReadNJήte RJW 

Ιnitial Value ο 

6 

SM2 

RJW 

ο 

5 

SM1 

RNI 

ο 

4 

SMO 

RJW 

ο 

3 2 ο 

ISC11 ISC10 ISC01 ISCOO MCUCR 

RJW RJW RJW RJW 

ο ο ο ο 

• Βίt 3, 2- ISC11, ISC10: lnteπupt Sense Control 1 Bit 1 and Βίt Ο 

The External lnterrupt 1 is activated by the extemal pin ΙΝΤ1 if the SREG 1-bit and the 
corresponding interrupt mask ln the GICR are set. The level and edges on the external 
ΙΝΤ1 pin that activate the interrupt are defined in Table 31 . The value on the ΙΝΤ1 pin is 
sampled before detecting edges. lf edge or toggle interrupt is selected, pulses that last 
longer than one clock period will generate an interrupt. Shorter pulses are not guaran
teed to generate an interrupt. lf low level interrupt is selected, the low level must be held 
until the completion of the currently executing instruction to generate an interrupt. 

Table 31. lnterrupt 1 Sense Control 

ISC11 ISC10 Descήptlon 

ο ο The \ow leνe\ of ΙΝΤ1 generates an interrupt request. 

ο 1 Any logical change on ΙΝΤ1 generates an inteπupt request. 

1 ο The falling edge of ΙΝΤ1 generates an inteπupt request. 

1 1 The rising edge of ΙΝΤ1 generates an interrupt request. 
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General lnteπupt Control 
Register - GICR 
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• Bit 1, Ο - ISC01, ISCOO: lnterrupt Sense Control Ο Bit 1 and Βίt Ο 

The External lnterrupt Ο is actiνated by the extemal pin ΙΝΤΟ if the. SREG 1-flag and the 
corresponding interrupt mask are set. The leνel and edges on the external ΙΝΤΟ pin that 
activate the interrupt are defined in Table 32. The νalue on the ΙΝΤΟ pin is sampled 
before detecting edges. lf edge or toggle interrupt is selected, pulses that last longer 
than one clock period will generate an interrupt. Shorter pulses are not guaranteed to 
generate an interrupt. lf Ιοw leνel interrupt is selected, the Ιοw leνel must be held until 
the completion of the currently executing instruction to generate an inteπupt. 

Table 32. lnterrupt Ο Sense Control 

ISC01 ISCOO Descrlption 

ο ο The low leνel of ΙΝΤΟ generates an inteπupt request. 

ο 1 Any logical change on ΙΝΤΟ generates an inteπupt request. 

1 ο The falling edge of ΙΝΤΟ generates an inteπupt request. 

1 1 The ήsing edge of ΙΝΤΟ generates an intemφt request. 

βίt 7 6 5 4 3 2 1 ο 

1 ΙΝΤ1 ΙΝΤΟ IVSEL IVCE GICR 

Read/Write R1W R/W R R R R R/W R/W 

\nltlal Value ο ο ο ο ο ο ο ο 

• Βίt 7 - ΙΝΤ1: External lnterrupt Request 1 Enable 

When the ΙΝΤ1 bit is set (one) and the 1-bit in the Status Register (SREG) ίs set (one), 
the external pin interrupt ίs enabled. The lnterrupt Sense Control1 bits 1/0 (ISC11 and 
ISC10) in the MCU general Control Register (MCUCR) define whether the external 
interrupt ίs actiνated on ήsing and/or falling edge of the ΙΝΤ1 pin or leνel sensed. Actiνity 
on the pin will cause an interrupt request eνen if ΙΝΤ1 is configured as an output. The 
corresponding interrupt of External lnterrupt Request 1 is executed frorn the ΙΝΤ1 lnter
rupt Vector. 

• Bit 6 - ΙΝΤΟ: External lnterrupt Request Ο Enable 

When the ΙΝΤΟ bit ίs set (one) and the 1-bit ίn the Status Register (SREG) ίs set (one). 
the externai pin inteπupt is enabled. The lnteπupt Sense ControlO bits 1/0 (ISC01 and 
ISCOO) in the MCU general Control Register (MCUCR) define whether the external 
interrupt is actiνated on ήsing and/or falling edge of the ΙΝΤΟ pin or Ιeνel sensed. Actiνity 
on the pin will cause an interrupt request eνen if ΙΝΤΟ is configured as an output. The 
corresponding interrupt of Extemal lnteπupt Request Ο is executed from the ΙΝΤΟ lnter
rupt Vector. 
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Β~ 7 6 5 4 3 2 ο 

INTF1 INTFO GIFR 

ReadιWrite R/W R/W R R R R R R 

tnitial Value ο ο ο ο ο ο ο ο 

. Βίt 7 - INTF1: External lnterrupt Flag 1 

When an event on the ΙΝΤ1 pin triggers an interrupt request, INTF1 becomes set (one). 
Ιf the 1-blt in SREG and the ΙΝΤ1 bit in GICR are set (one), the MCU will jump to the cor
responding lnterrupt Vector. The flag is cleared when the interrupt routine ίs executed. 
Alternatively, the flag can be cleared by writing a logical one to it. This flag is always 
cleared when Ι ΝΤ1 is configured as a leνel interrupt. 

• Bit 6 - INTFO: External lnterrupt Flag Ο 

When an eνent on the \ΝΤΟ pin triggers an interrupt request, INTFO becomes set (one). 
lf the 1-bit in SREG and the ΙΝΤΟ bit in GICR are set (one), the MCU will jump to the cor
responding lnterrupt Vector. The flag is cleared when the interrupt routine is executed. 
Alternatiνely, the flag can be cleared by writing a logical one to it. This flag is always 
cleared when ΙΝΤΟ is configured as a leνel interrupt. 
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8-bit Timer/CounterO Timer/CounterO is a general purpose, single channel , 8-bit Timer/Counter module. The 
main features are: 

Overview 

Registers 

Defιnitions 

2486M-AVR-12/03 

• Single Channel Counter 
• Frequency Generator 
• External Event Counter 
• 10-blt Clock Prescaler 

Α simplified block diagram of the 8-bit Timer/Counter ίs shown ίn Figure 26. For the 
actual placement of 1/0 pins, refer to "Ρίn Confιgurations" on page 2. CPU accessible 
1/0 Registers, including 1/0 bits and 1/0 pins, are shown in bold. The deνice-specific 1/0 
Register and bit locations are listed ίn the "8-bit Timer/Counter Register Description" on 
page 70. 

Figure 26. 8-bit Timer/Counter Block Diagram 

TCCRn 

TOVn 
(lnt.Req.) 

count (f) ContΙΌI Logίc Clock Select 
:::::> 
α:~ Edge 

~ Detector 

~ 
Tίmer/Counter ( From Prescaler ) 

TCNTn = OxFF 

The Timer/Counter (TCNTO) ίs an 8-bit register. lnterrupt request (abbreνiated to 
lnt. Req. ίn the figure) signals are all νisible in the Timer lnterrupt Flag Register (TIFR). 
ΑΙΙ interrupts are indiνidually masked with the Timer lnterrupt Mask Register (TIMSK). 
TIFR and TIMSK are not shown ίn the figure since these registers are shared by other 
timer units. 

The Timer/Counter can be clocked internally or νίa the prescaler, or by an external clock 
source on the ΤΟ pin. The Clock Select logic block controls which clock source and edge 
the Timer/Counter uses to increment its νalue . The Timer/Counter is inactiνe when no 
clock source ίs selected. The output from the clock select logic ίs referred to as the timer 
clock (clkτ0) . 

Many register and bit references in this document are written in general form. Α lower 
case "n" replaces the Timer/Counter number, in this case Ο. Howeνer, when using the 
register or bit defines ίn a program, the precise form must be used ί.e. TCNTO for 
aα::essing Timer/CounterO counter νalue and so on . 

The defιnitions in Table 33 are also used extensiνely throughout this datasheet. 

Table 33. Defιnitlons 

ΒΟΠΟΜ The counter reaches the ΒΟΠΟΜ when it becomes ΟχΟΟ 

ΜΑΧ The counter reaches its MAXimum when it becomes OxFF (decίmal 255) 
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The Timer/Counter can be clocked by an internal or an external clock source. The clock 
source is selected by the clock select logic which is controlled by the clock select 
(CS02:0) bits located in the Timer/Counter Control Register (TCCRO). For details on 
clock sources and prescaler, see "Tίmer/CounterO and Timer/Counter1 Prescalers" on 
page 72. 

The main part of the 8-bit Timer/Counter is the programmable counter unit. Fίgure 27 
shows a block diagram of the counter and ίts surroundings. 

Figure 27. Counter Unit Block Diagram 

DATA BUS 

TCNTn 
oount 

TOVn 
(lnt.Req.) 

Clock Select 

Edge 
Detector 

( From Prescaler ) 
max 

Signal description (internal signals): 

count 

clkτn 

max 

lncrement TCNTO by 1. 

Timer/Counter clock, referred to as clkτo in the following. 

Signalize that TCNTO has reached maximum value. 

The counter is incremented at each timer clock (clkτ0) . clkτo can be generated from an 
external or internal clock source, selected by the clock select bits (CS02:0). When no 
clock source is selected (CS02:0 =Ο) the timer is stopped. Howeνer, the TCNTO νalue 
can be accessed by the CPU , regardless of whether clkτo is present or not. Α CPU write 
oνerrίdes (has priority oνer) all counter clear or count operations. 

The counting direction is always up (incrementing), and no counter clear is performed. 
The counter simply oνerruns when it passes its maximum 8-bit νalue (ΜΑΧ = OxFF) and 
then restarts from the bottom (ΟχΟΟ). ln normal operation the Timer/Counter Oνerfiow 
Flag (TOVO) will be set in the same timer clock cycle as the TCNTO becomes zero. The 
TOVO Flag in this case behaνes like a ninth bit, except that it is only set, not cleared. 
Howeνer, combined with the timer oνerfiow interrupt that automatically clears the TOVO 
Flag, the timer resolution can be increased by software. Α new counter νalue can be 
written anytime. 
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The Timer/Counter ls a synchronous design and the timer clock (clkτo) is therefore 
shown as a clock enable signal in the following figures. The figures include information 
on when lnteπupt Flags are set. Figure 28 contains timing data for basic Timer/Counter 
operation. The figure shows the count sequence close to the ΜΑΧ value. 

Figure 28. Timer/Counter Timing Diagram, Νο Prescaling 

clk110 J L 

TCNTn ).._ __ Μ_ΑΧ_-_1 -~~.._ __ Μ_ΑΧ--~~~-Β_οπ_ο_Μ _ ___,~ . ΒΟΠΟΜ + 1 

TOVn 

Figure 29 shows the same timing data, but with the prescaler enabled. 

Figure 29. Timer/Counter Timing Diagram, with Prescaler (fc11<_ιιο/8) 

clkιιo 

(~~~8) ~~~~~~~~· ~~~~~~~· ~~~~~~~· ~~~~-
τcΝτ η ~ ΜΑΧ -1 ~ ΜΑΧ ~ ΒΟΠΟΜ ~ ΒΟΠΟΜ • 1 

TOVn j 
---;~~~~~~~~~~~~~~ 

AIΙDEL 
ϊiιiίίιiίίίίίιiίίίίιiίiW.@ 

69 



8-bit Timer/Counter 
Register Descript ion 

Timer/Counter Control 
Register - TCCRO 

Timer/Counter Reg ister -
TCNTO 

Timer/Counter lnterrupt Mask 
Register - TIMSK 
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Bit 1 6 5 4 3 2 ο 

CS02 CS01 csoo TCCRO 

ReadlWrite R R R R R R/W R/W R/W 

lnitial Value ο ο ο ο ο ο ο ο 

• Bit 2:0 - CS02:0: Clock Select 

The three clock select bits select the clock source to be used by the Timer/Counter. 

Table 34. Clock Select Bit Description 

CS02 CS01 csoo Descript ion 

ο ο ο Νο clock source (Timer/Counter stopped). 

ο ο 1 clku0 f(No prescaling) 

ο 1 ο clk110/8 (From prescaler) 

ο 1 1 clk 11d64 (From prescaler) 

1 ο ο clk11d256 (From prescaler) 

1 ο 
1 

1 clk 11d1024 (From prescaler) 

1 1 ο External clock source on ΤΟ pin. Clock on falling edge. 

1 1 
1 

1 External clock source on ΤΟ pin. Clock on ήsing edge. 

lf external pin modes are used for the Timer/CounterO, transitions on the ΤΟ pin will 
clock the counter eνen if the pin is configured as an output. This feature allows software 
control of the counting. 

Bit 7 6 5 4 3 2 ο 

TCNT0[7:0) TCNTO 

ReadlWrite R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

lnitial Value ο ο ο ο ο ο ο ο 

The Timer/Counter Register giνes direct access, both for read and write operations, to 
the Timer/Counter unit 8-bit counter. 

Bit 7 6 5 4 3 2 ο 

OCIE2 ΤΟΙΕ2 ΤΙCΙΕ1 1 OCIE1A 1 ΟCΙΕ1Β 1 ΤΟΙΕ1 ΤΟΙΕΟ TIMSK 

ReadlWrite R/W RIW R/W R/W RIW R/W R/W R/W 

lnitial Value ο ο ο ο ο ο ο ο 

• Bit Ο - ΤΟΙΕΟ: Timer/CounterO Oνerflow lnterrupt Enable 

When the ΤΟΙΕΟ bit ίs written to one, and the 1-bit in the Status Register is set (one), the 
Timer/CounterO Oνerflow inteπupt is enabled. The corresponding interrupt is executed if 
an oνerflow ίn Timer/CounterO occurs, i.e., when the TOVO bit is set in the 
Timer/Counter lnterrupt Flag Register - TIFR. 
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Tίmer/Counter lnterrupt Flag 
Register - TIFR 
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Β~ 6 5 4 3 2 ο 

OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 τον ο TIFR 

Read/Write RJW R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

lnitial Value ο ο ο ο ο ο ο ο 

. Βίt Ο - TOVO: Timer/CounterO Overflow Flag 

The bit TOVO is set (one) when an overflow occurs in Timer/CounterO . TOVO is cleared 
by hardware when executing the corresponding interrupt Handling Vector. Alternatively, 
TOVO is cleared by writing a logic one to the flag. When the SREG 1-bit , ΤΟΙΕΟ 
(Timer/CounterO Overflow lnterrupt Enable), and TOVO are set (one), the 
Timer/CounterO Overflow interrupt is executed. 
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Overview 
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The Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter 
(USART) is a highly-flexible serial communication device. The main features are: 
• Full Duplex Operation (lndependent Seήal Receiνe and Transmit Registers) 
• Asynchronous or Synchronous Oρeration 
• Master or Slaνe Clocked Synchronous Oρeration 
• High Resolutίon Baud Rate Generator 
• Supports Seήal Frames with 5, 6, 7, 8, or 9 Databits and 1 or 2 Stop Bits 
• Odd or Ενeη Parity Generation and Paήty Check Supported by Hardware 
• Data OνerRun Detection 
• Framing Error Detection 
• Noise Filtering lncludes False Start Bit Detection and Digital Low Pass Filter 
• Three Separate lnterrupts on ΤΧ Complete, ΤΧ Data Register Empty and RX Complete 
• Multl-processor Communication Mode 
• Double Speed Asynchronous Communication Mode 

Α simplified block diagram of the USART Transmitter ίs shown ίn Figure 61. CPU acces
sίble 1/0 Regίsters and 1/0 pins are shown ίn bold. 

Figure 61. USART Block Diagram(1) 

1 
1 
1 

(/) 1 
::::i 1 
ιD 1 

~ 1 
ο 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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UBRR[H:L] 
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BAUD RATE GENERATOR 

~------~-------ιsvNC ιοοιc 
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1 __________________________ J 
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CHEαER 

Recelver 1 

Γ;;;ι 1 

~Ι 

ΡΙΝ 
CONTROL 
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Note: 1. Refer to "Pin Configurations" on ρage 2, Table 30 on page 62, and Table 29 on page 
62 for USART pin placement. 
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The dashed boxes in the block diagram separate the three main parts of the USART 
(listed from the top): Clock generator, Transmitter and Receiver. Control Registers are 
shared by all units. The clock generation logic consists of synchronization logic for exter
nal clock input used by synchronous slave operation, and the baud rate generator. The 
XCK (transfer clock) pin is only used by synchronous transfer mode. The Transmitter 
consists of a single write buffer, a serial Shift Register, Parity Generator and control 
logic for handling different serial frame formats. The write buffer allows a continuous 
transfer of data without any delay between frames. The Receiver is the most complex 
part of the USART module due to its clock and data recovery units. The recovery units 
are used for asynchronous data reception. tn addition to the recovery units, the Receiver 
includes a parity checker, control logic, a Shift Register and a two level receiνe buffer 
(UDR). The Receiνer supports the same frame formats as the Transmitter, and can 
detect Frame Error, Data OνerRun and Parity Eπors. 

AVR USART vs. AVR UART- The USART is fully compatible with the AVR UART regarding: 

Compatibility Bit locations inside all USART Registers. 

Clock Generation 

24β6M-AVR-12103 

Baud Rate Generation. 

Transmitter Operation. 

Transmit Buffer Functionality. 

Receiνer Operation. 

Howeνer, the receiνe buffering has two improvements that will affect the compatibility in 
some special cases: 

Α second Buffer Reglster has been added. The two Buffer Registers operate as a 
circular FIFO buffer. Therefore the UDR must only be read once for each incoming 
data! More important is the fact that the Εποr Flags (FE and DOR) and the ninth 
data bit (RXB8) are buffered with the data in the receiνe buffer. Therefore the status 
bits must always be read before the UDR Register is read. Otherwise the error 
status will be lost since the buffer state is lost. 

The Receiνer Shift Register can now act as a third buffer leνel. This is done by 
allowing the receiνed data to remain in the serial Shift Register (see Figure 61) if the 
Buffer Registers are full, until a new staή bit is detected. The USART is therefore 
more resistant to Data OνerRun (DOR) eπor conditions. 

The following control bits have changed name, but haνe same functionality and register 
location: 

CHR9 is changed to UCSZ2. 

OR is changed to DOR. 

The clock generation logic generates the base clock for the Transmitter and Receiνer. 
The USART suppoήs four modes of clock operation: normal asynchronous, double 
speed asynchronous, Master synchronous and Slaνe Synchronous mode. The UMSEL 
bit in USART Control and Status Register C (UCSRC) selects between asynchronous 
and synchronous operation . Double speed (Asynchronous mode only) is controlled by 
the U2X found ίn the UCSRA Register. When using Synchronous mode (UMSEL = 1 ), 
the Data Direction Register for the XCK pin (DDR_XCK) controls whether the clock 
source is intemal (Master mode) or external (Slaνe mode). The XCK pin is only actiνe 
when using Synchronous mode. 

Figure 62 shows a block dlagram of the clock generatίon logic. 
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lnternal Clock Generation -
The Baud Rate Generator 
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Figure 62. Clock Generation Logic, Block Diagram 

DDR_XCK 

UBRR 

Prescaling 
Down-Counter 

osc 

Sync 
Regίster 

Signal description: 

fosc 

UBRR+1 

UCPOL 

txclk Transmitter clock. (lnternal Signal) 

rxclk Receiνer base clock. (lntemal Signal) 

U2X 

txclk 

nιclk 

xcki lnput from XCK pίn (ίnternal Signal). Used for synchronous slaνe operatίon . 

xcko Clock output to XCK pin (lntemal Signal). Used for synchronous master 
operation . 

fosc XTAL pin frequency (System Clock). 

lnternal clock generation is used for the asynchronous and the Synchronous Master 
modes of operation. The description in this section refers to Figure 62. 

The USART Baud Rate Register (UBRR) and the down-counter connected to it function 
as a programmable prescaler or baud rate generator. The down-counter, running at sys
tem clock (fosc), is loaded with the UBRR νalue each time the counter has counted 
down ιο zero or when the UBRRL Register is written . Α clock ίs generated each time the 
counter reaches zero . Th is clock is the baud rate generator clock output (= 
fosc/(UBRR+1 )). The Transmitter diνides the baud rate generator clock output by 2, 8, 
or 16 depending on mode . The baud rate generator output is used directly by the 
Receiνer' s clock and data recoνery units. Howeνer, the recoνery units use a state 
machine that uses 2, 8, or 16 states dependίng on mode set by the state of the UMSEL, 
U2X and DDR_XCK bits. 

Table 52 contaίns equations for calculating the baud rate (ίn bits per second) and for 
calculating the UBRR νalue for each mode of operation using an internally generated 
clock source. 
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Double Speed Operation 
(U2X) 

External Clock 
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Table 52. Equations for Calculating Baud Rate Register Setting 

Equation for Calculating Equation for Calculating 
Operating Mode Baud Rate<1J UBRRValue 

Asynchronous Normal mode fosc fosc 
(U2X= Ο) BAUD = 16(UBRR+ 1) UBRR = 16BAVD - 1 

Asynchronous Double Speed fosc f osc 
Mode (U2X = 1 ) BAVD = B(UBRR+ 1) UBRR = BBAVD - 1 

Synchronous Master Mode fosc fosc 
BAUD = 2(UBRR+1) UBRR = 2BAUD - 1 

Note: 1. The baud rate is defined to be the transfer rate ίn bit per second (bps). 

BAUD Baud rate (in bits per second, bps) 

fosc System Oscillator clock frequency 

UBRR Contents of the UBRRH and UBRRL Registers, (Ο - 4095) 

Some examples of UBRR νalues for some system clock frequencies are found in Table 
60 (see page 156). 

The transfer rate can be doubled by setting the U2X bit in UCSRA. Setting this bit only 
has effect for the asynchronous operation. Set this bit to zero when using synchronous 
operation. 

Setting this bit will reduce the diνisor of the baud rate diνider from 16 to 8, effectively 
doubling the transfer rate for asynchronous communication. Note howeνer that the 
Receiνer will in this case only use half the number of samρles (reduced from 16 to 8) for 
data sampling and clock recoνery, and therefore a more accurate baud rate setting and 
system clock are required when this mode is used. For the Transmitter, there are no 
downsides. 

External clocking is used by the Synchronous Slave rnodes of operation. The descrip
tion in this section refers to Figure 62 for details. 

External cJock input from the XCK pin is sampled by a synchronization register to mini
mize the chance of meta-stability. The output from the synchronization register must 
then pass through an edge detector before it can be used by the Transmitter and 
Receiνer. This process introduces a two CPU clock peήod delay and therefore the max
imum extemal XCK cJock frequency is limited by the following equation: 

fosc 
fxcκ<~ 

Note that f0 sc depends on the stability of the system clock source. lt is therefore recom
mended to add some margin to aνoid possible loss of data due to frequency variations. 
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Accessing 
UBRRH/UCSRC 
Registers 

Write Access 
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The UBRRH Register shares the same 110 location as the UCSRC Regίster. Therefore 
some special consideration must be taken when accessing this 1/0 location. 

When doing a write access of this 110 location, the high bit of the value written, the 
USART Register Select (URSEL) bit, controls which one of the two registers that will be 
written. lf URSEL is zero during a write operation, the UBRRH value will be updated. Ιf 
URSEL ίs one, the UCSRC setting will be updated. 

The following code examples show how to access the two registers. 

Assembly Code Examples(1) 

... 
; Set UBRRH to 2 

ldi rl6, Οχ02 

out UBRRH, rl6 

... 
; Set the USBS and the UCSZl bi t to one, and 

; the remaining bits to zero. 

ldi rl6, ( l«URSEL) ! ( l<<USBS) 1 (l«UCSZl) 

out UCSRC, rl6 

... 
C Code Examples<1> 

. .. 
/ * Set UBRRH to 2 * / 

UBRRH = Οχ02; 
... 
/* Set the USBS and the UCSZl bi t to one, and */ 

/* the remaining bits to zero. * / 
UCSRC = (l<<URSEL) 1( l<<USBS)1 (l<<UCSZl ); 

... 

Note: 1. The example code assumes that the part specific header file is included. 

As the code examples illustrate, write accesses of the two registers are relatively unaf
fected of the sharing of 1/0 location. 
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USART Register 
Description 

USART 1/0 Data Reglster -
UDR 
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Doing a read access to the UBRRH or the UCSRC Register is a more complex opera
tion . However, ίn most applications, it is rarely necessary to read any of these registers. 

The read access is controlled by a timed sequence. Reading the 1/0 location once 
returns the UBRRH Register contents. lf the register location was read in previous sys
tem clock cycle, reading the register in the current clock cycle will return the UCSRC 
contents. Note that the timed sequence for reading the UCSRC is an atomic operation. 
lnterrupts must therefore be controlled (e.g., by disabling interrupts globally) during the 
read operation. 

The following code example shows how to read the UCSRC Register contents. 

Assembly Code Exampιe<1 ! 

USART_ReadUCSRC: 

; Read UCSRC 

in r16,UBRRH 

in r16,UCSRC 

ret 

C Code Examp1e<1> 

unsigned char USART_ReadUCSRC( void ) 

{ 
unsigned char ucsrc; 

/ * Read UCSRC * / 
ucsrc = UBRRH; 

ucsrc = UCSRC; 

return ucsrc; 

} 

Note: 1. The example code assumes that the paή specific header file is included. 

The assembly code example returns the UCSRC νalue in r16. 

Reading the UBRRH contents is not an atomic operation and therefore it can be read as 
an ordinary register, as long as the preνious instruction did not access the register 
location. 

Bil 7 6 5 4 3 2 ο 

RXB(T:O) 1 UDR(Read) 

ΤΧΒ(Τ:Ο] UDR(Wήte) 

ReadlWrite RIW RIW RIW RIW RIW RIW RIW RIW 

lnilial Value ο ο ο ο ο ο ο ο 

The USART Transmit Data Buffer Register and USART Receiνe Data Buffer Registers 
share the same 1/0 address referred to as USART Data Register or UDR. The Transmit 
Data Buffer Register (ΤΧΒ) will be the destination for data written to the UDR Register 
location. Reading the UDR Register location will return the contents of the Receiνe Data 
Buffer Register (RXB). 

For 5-, 6-, or 7-bit characters the upper unused bits will be ignored by the Transmitter 
and set to zero by the Receiver. 
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USART Control and Status 
Register Α - UCSRA 
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The transmit buffer can only be written when the UDRE Flag in the UCSRA Register is 
set. Data written to UDR when the UDRE Flag is not set, will be ignored by the USART 
Transmitter. When data is written to the transmit buffer, and the Transmitter is enabled, 
the Transmitter will load the data into the Transmit Shift Register when the Shift Register 
is empty. Then the data will be serially transmitted on the ΤχD pin. 

The receiνe buffer consists of a two level FIFO. The FIFO will change its state wheneνer 
the receiνe buffer is accessed . Due to this behaνior of the receiνe buffer. do not use 
Read-Modify-Write instructions (SBI and CBI) on this location. Be careful when using bit 
test instructions (SBIC and SBΙS). since these also will change the state of the FIFO. 

Bit 7 6 5 4 3 2 ο 

RXC TXC UDRE FE DOR ΡΕ U2X MPCM UCSRA 

ReadιWrite R R/W R R R R R/W R/W 

Ιniιial Value ο ο ο ο ο ο ο 

• Bit 7 - RXC: USART Receive Complete 

This flag bit is set when there are unread data in the receiνe buffer and cleared when the 
receiνe buffer is empty (i .e. does not contain any unread data). lf the Receiνer is dis
abled, the receiνe buffer will be flushed and consequently the RXC bit will become zero. 
The RXC Flag can be used to generate a Receive Complete interrupt (see description of 
the RXCIE bit). 

• Bit 6 - TXC: USART Transmit Complete 

This flag bit is set when the entire frame in the Transmit Shift Register has been shifted 
out and there are no new data currently present in the transmit buffer (UDR). The TXC 
Flag bit is automatically cleared when a transmit complete interrupt is executed, or it can 
be cleared by writing a one to its bit location. The TXC Flag can generate a Transmit 
Complete interrupt (see description of the ΤΧCΙΕ bit). 

• Bit 5 - UDRE: USART Data Register Empty 

The UDRE Flag indicates if the transmit buffer (UDR) is ready to receiνe new data. lf 
UDRE is one, the buffer is empty, and therefore ready to be written. The UDRE Flag can 
generate a Data Register Empty ίnterrupt (see description of the UDRIE bit). 

UDRE is set after a reset to indicate that the Transmitter is ready. 

• Bit 4 - FE: Frame Error 

This bit is set if the next character in the receive buffer had a Frame Error when received 
(i.e., when the first stop bit of the neχt character in the receive buffer is zero ). This bit is 
νalid until the receiνe buffer (UDR) is read . The FE bit is zero when the stop bit of 
received data is one. Always set this bit to zero when wήting to UCSRA. 

• Bit 3 - DOR: Data OνerRun 

This bit is set if a Data OνerRun condition is detected. Α Data OνerRun occurs when the 
receiνe buffer is full (two characters), it is a new character waiting in the Receiνe Shift 
Register, and a new start bit is detected. This bit is νalid until the receiνe buffer (UDR) is 
read . Always set this bit to zero when writing to UCSRA. 

• Bit 2 - ΡΕ: Parity Εποr 

This bit is set if the next character in the receiνe buffer had a Parity Error when receiνed 
and the parity checking was enabled at that point (UPM1 = 1). This bit is νalld until the 
receiνe buffer (UDR) is read . Always set this bit to zero when writing to UCSRA. 

• Βίt 1 - U2X: Double the USART transmission speed 
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This bit only has effect for the asynchronous operation. Write this bit to zero when using 
synchronous operatίon . 

Writing this bit to one will reduce the dίvisor of the baud rate divider from 16 to 8 effec
tively doubling the transfer rate for asynchronous communication. 

• Βίt Ο- MPCM: Multi-processor Communication Mode 

Thίs bit enables the Multi-processor Communicatίon mode. When the MPCM bit is writ
ten to one, all the incoming frames received by the USART Receiver that do not contain 
address information will be ignored. The Transmitter is unaffected by the MPCM setting. 
For more detailed information see "Multi-processor Communίcation Mode" on page 148. 

en 7 6 5 4 3 2 ο 

RXCIE ΤΧCΙΕ UDRIE RXEN ΤΧΕΝ UCSZ2 RXB8 ΤΧΒΒ UCSRB 

ReadlWrite R/W R/W R/W R/W R/W R/W R R/W 

Ιnlllal Value ο ο ο ο ο ο ο ο 

• Bit 7 - RXCIE: RX Complete lnterrupt Enable 

Writing thίs bit to one enables interrupt on the RXC Flag. Α USART Receive Complete 
interrupt will be generated only if the RXCIE bit is wrίtten to one, the Global lnterrupt 
Flag in SREG ίs wrίtten to one and the RXC bit in UCSRA is set. 

• Bit 6 - TXCIE: ΤΧ Complete lnterrupt Enable 

Writing this bit to one enables interrupt on the TXC Flag. Α USART Transmit Complete 
interrupt will be generated only if the TXCIE bit is written to one, the G\obal lnterrupt 
Flag in SREG is written to one and the TXC bit in UCSRA is set. 

• Bit 5 - UDRIE: USART Data Register Empty lnterrupt Enable 

Writing this bit to one enables interrupt on the UDRE Flag. Α Data Register Empty ίnter
rupt will be generated only ίf the UDRIE bit is written to one, the Global lnterrupt Flag in 
SREG ίs written to one and the UDRE bit ίn UCSRA is set. 

• Bit 4 - RXEN: Receiver Enable 

Writing this bit to one enables the USART Receίver. The Receiver will override normal 
port operation for the RxD pin when enabled. Disabling the Receiver will flush the 
receive buffer invalidating the FE, DOR and ΡΕ Flags. 

• Bit 3 -ΤΧΕΝ: Transmitter Enable 

Writing this bit to one enables the USART Transmitter. The Transmitter will override nor
mal port operation for the TxD pin when enabled. The disablίng of the Transmitter 
(writing ΤΧΕΝ to zero) will not become effective until ongoing and pending transmis
sions are completed (ί.e., when the Transmit Shift Register and Transmit Buffer Register 
do not contain data to be transmitted). When disabled, the Transmitter will no longer 
override the TxD port. 

• Blt 2 - UCSZ2: Character Size 

The UCSZ2 bits combined with the UCSZ1 :Ο bit in UCSRC sets the number of data bits 
(Character Size) in a frame the Receiver and Transmitter use. 

• Βίt 1 - RXB8: Receive Data Bit 8 

RXB8 is the ninth data bit of the received character when operating with serial frames 
with nine data bίts. Must be read before reading the low bίts from UDR. 

• Bit Ο - ΤΧΒ8: Transmit Data Bit 8 
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USART Control and Status 
Register C - UCSRC 
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ΤΧΒ8 is the ninth data bit in the character to be transmitted when operating with serial 
frames with nine data bits. Must be written before writing the low bits to UDR. 

Bit 7 6 5 4 3 2 ο 

1 URSEL 1 UMSEL 1 UPM1 UPMO USBS UCSZ1 ucszo 1 UCPOL 1 UCSRC 

Read/Write R/W R/W RIW R/W R/W R!W R!W R!W 

lnilial Value ο ο ο ο ο 

The UCSRC Register shares the same 1/0 location as the UBRRH Register. See the 
'Άccessing UBRRH/UCSRC Registers~ on page 149 section which describes how to 
access this register. 

• Bit 7 - URSEL: Register Select 

This bit selects between accessing the UCSRC or the UBRRH Register. lt is read as 
one when reading UCSRC. The URSEL must be one when writing the UCSRC. 

• Βίt 6 - UMSEL: USART Mode Select 

This bit selects between Asynchronous and Synchronous mode of operation. 

Table 55. UMSEL Βίt Settings 

UMSEL Mode 

ο Asynchronous Operation 

1 Synchronous Operation 
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• Bit 5:4 - UPM1 :Ο: Parity Mode 

These bits enable and set type of Parity Generation and Check. lf enabled, the Trans
mitter will automatically generate and send the parity of the transmitted data bits within 
each frame. The Receiνer will generate a parity value for the incoming data and com
pare ίt to the UPMO setting. lf a mismatch is detected, the ΡΕ Flag ίn UCSRA will be set. 

Table 56. UPM Bits Settings 

UPM1 UPMO Parity Mode 

ο ο Disabled 

ο 1 Reserνed 

1 ο Enabled, Eνen Paήty 

1 1 Enabled, Odd Paήty 

• Βίt 3 - USBS: Stop Βίt Select 

This bit selects the number of stop bits to be inserted by the trAnsmitter. The Receiver 
ignores this setting. 

Table 57. USBS Bit Settings 

USBS Stop Bit(s~ 

ο 1-bit 

2-bit 

• Bit 2:1 - UCSZ1 :Ο: Character Size 

The UCSZ1 : Ο bits combined with the UCSZ2 bit in UCSRB sets the number of data bits 
(Character Size) in a frame the Receiver and Transmitter use. 

Table 58. UCSZ Bits Settings 

UCSZ2 UCSZ1 ucszo Character Slze 

ο ο ο 5-bit 

ο ο 1 6-bit 

ο 1 ο 7-bit 

ο 1 1 8-bit 

1 ο ο Reserνed 

1 ο 1 Reserνed 

1 1 ο Reserνed 

1 1 1 9-bit 

• Bit Ο - UCPOL: Clock Polarity 
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USART Baud Rate Registers -
UBRRL and UBRRHs 

2486M-AVR-12/03 

This bit is used for Synchronous mode only. Write this bit to zero when Asynchronous 
mode is used. The UCPOL bit sets the relationship between data output change and 
data input sample, and the synchronous clock (XCK). 

Table 59. UCPOL Βίt Settings 

Transmitted Data Changed (Output of Received Data Sampled (lnput οη 
UCPOL TxD Ρίn ) RxD Ρίη) 

ο Rising XCK Edge Falling XCK Edge 

1 Falling XCK Edge Rising XCK Edge 

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 

1 URSEL 1 
UBRR[11 :8) UBRRH 

UBRR[7:0) UBRRL 

7 6 5 4 3 2 ο 

Read/Write R/W R R R R/W R/W R/W R/W 

R/W R/W RIW R/W R/W R/W R/W R/W 

lnitial Value ο ο ο ο ο ο ο ο 

ο ο ο ο ο ο ο ο 

The UBRRH Register shares the same 1/0 location as the UCSRC Register. See the 
'Άccessing UBRRH/UCSRC Registers" on page 149 section which describes how to 
access this register. 

• Bit 15 - URSEL: Register Select 

This bit selects between accessing the UBRRH or the UCSRC Register. lt is read as 
zero when reading UBRRH. The URSEL must be zero when writing the UBRRH. 

• Bit 14:12 - Reserved Bits 

These bits are reserved for future use. For compatibility with future deνices , these bit 
must be written to zero when UBRRH is written. 

• Bit 11:0- UBRR11:0: USART Baud Rate Register 

This is a 12-bit register which contains the USART baud rate. The UBRRH contains the 
four most signifιcant bits, and the UBRRL contains the eight least significant bits of the 
USART baud rate . Ongoing transmissions by the Transmitter and Receiνer will be cor
rupted if the baud rate is changed. Writing UBRRL will trigger an immediate update of 
the baud rate prescaler. 

ΑIΙΠΕL 155 
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Table 62. Examples of UBRR Settings for Commonly Used Oscillator Frequencies (Continued) 

f0 sc = 8.0000 MHz f 0 sc = 11.0592 MHz fosc = 14.7456 MHz 
Baud U2X= Ο 

1 

U2X = 1 U2X= Ο U2X= 1 U2X=O U2X= 1 
Rate 
(bps) UBRR Error UBRR Error UBRR Error UBRR Error UBRR Error UBRR Error 

2400 207 0.2% 416 -0.1% 287 0.0% 575 0.0% 383 0.0% 767 0.0% 

4800 103 0.2% 207 0.2% 143 0.0% 287 0.0% 191 0.0% 383 0.0% 

9600 51 0.2% 103 0.2% 71 0.0% 143 0.0% 95 0.0% 191 0.0% 

14.4k 34 -0.8% 68 0.6% 47 0.0% 95 0.0% 63 0.0% 127 0.0% 

19.2k 25 0.2% 51 0.2% 35 0.0% 71 0.0% 47 0.0% 95 0.0% 

28.8k 16 2.1% 34 -0.8% 23 0.0% 47 0.0% 31 0.0% 63 0.0% 

38.4k 12 0.2% 25 0.2% 17 0.0% 35 0.0% 23 0.0% 47 0.0% 

57.6k 8 -3.5% 16 2.1% 11 0.0% 23 0.0% 15 0.0% 31 0.0% 

76.8k 6 -7.0% 12 0.2% 8 0.0% 17 0.0% 11 0.0% 23 0.0% 

115.2k 3 8.5% 8 -3.5% 5 0.0% 11 0.0% 7 0.0% 15 0.0% 

230.4k 1 8.5% 3 8.5% 2 0.0% 5 0.0% 3 0.0% 7 0.0% 

250k 1 0.0% 3 0.0% 2 -7.8% 5 -7 .8% 3 -7.8% 6 5.3% 

Ο .5Μ ο 0.0% 1 0.0% - - 2 -7.8% 1 -7.8% 3 -7.8% 

1Μ - - ο 0.0% - - - - ο -7.8% 1 -7.8% 

Max<1J 0.5 Mbps 
1 

1 Mbps 691.2 kbps 1.3824 Mbps 921.6 kbps 1.8432 Mbps 

1. UBRR = Ο, Error = 0.0% 

15s ATmegaθ{L) 
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Electrical Characteristics 
Note: Typical νalues contained in this datasheet are based on simulations and characterization of other AVR microcontrollers manu

factured on the same process lechnology. Min and Max νalues will be aνailable afler the deνice is characterized . 

Absolute Maximum Ratings* 

Operating Temperature .. ... .. .. ... ...... ... ....... .... . -55°C to + 125°C 

Storage Temperature ....... ..... ... ..... ... ............. -65°C Ιο +150°C 

Voltage on any Pin except RESET 
with respect to Ground ..... .. .. .... ............... .... -0.5V to Vcc+0.5V 

Voltage on RESET with respect to Ground .... . -0.5V to +13.0V 

Maximum Operaling Voltage . .. .... .. ...... .... ..... .... .. ......... ..... 6.0V 

DC Current per 1/0 Pin ..... .............. .... ...... .. ............. ... 40.0 mA 

DC Current Vcc and GND Pins ...... .... .... .. ..... .... .... ... 200.0 mA 

DC Characteristics 
ΤΑ= -40°C to 85°C, V cc = 2. 7V to 5.SV (unless otherwise noted) 

Symbol Parameter Condit.ion 

Vιι lnput Low Voltage Except ΧΤ AL 1 pin 

*ΝΟΤΙCΕ: Stresses beyond those listed under ''Absolute 
Maximum Ratings· may cause permanent dam
age to the deνice. This ίs a stress rating only and 
functional operation of the deνice at these or 
other conditions beyond those indicated in the 
operational sections of this specifιcation is not 
implied. Exposure to absolute maximum rating 
condilions for extended periods may affect 
deνice reliability. 

Min Typ Max Units 

-0.5 0.2 Vcc(1J ν 

Vιι1 lnput Low Voltage XTAL 1 pin, Extemal Clock Selected -0.5 0.1 Vcc 
(1) 

ν 

VιΗ lnput High Voltage Except ΧΤ AL 1 and RESET pins 0.6 Vcc(2) Vcc + 0.5 ν 

V1H1 lnput High Voltage XTAL 1 pin , External Clock Selected 0.8 Vcc<2> Vcc + 0.5 ν 

V1H2 lnput High Voltage RESET pin 0.9 Vcc(2J Vcc + 0.5 ν 

Vοι 
Output Low Voltage<3 ) Ιοι = 20 mA, Vcc = 5V 0.7 ν 

(Ports A,B,C,D) Ιοι = 10 mA, Vcc = 3V 0.5 ν 

VoH 
Output High Voltage<4> ΙοΗ = -20 mA, Vcc = 5V 4.2 ν 

(Ports A,B,C,D) ΙοΗ = -10 mA, Vcc = 3V 2.2 ν 

Ιιι 
lnput Leakage Vcc = 5 .5V, pin Ιοw 

1 μΑ 
Current 1/0 Pin (absolute νalue) 

l ιΗ 
lnput Leakage Vcc = 5.5V, pin high 

1 μΑ 
Current 1/0 Pin (absolute νalue) 

RRST Reset Pull-up Resistor 30 80 kΩ 
f- ->--- ~ ~ - - ~-

Rρu 1/0 Pin Pull-up Resistor 20 50 kΩ 
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ΤΑ= -40°C to 85°C , V cc = 2 .7V to 5 .5V (unless otherwise noted) (Continued) 

Symbol Parameter 1 Condition Min 1 Typ 
1 

Max Units 

1 Actiνe 4 MHz, Vcc = 3V 
(ATmega8L) 

5 mA 

Actiνe 8 MHz, Vcc = 5V 
15 mA 

(ATmega8) 
Power Supply Cuπent --- -- -

lcc 
ldle 4 MHz, Vcc = 3V 

2 mA 
(ATmega8L) 

ldle 8 MHz, Vcc = 5V 
7 mA 

(ATmega8) 

WOT enabled , Vcc = 3V 25 μΑ 
Power-down mode<5J 

WOT disabled, Vcc = 3V 2 μΑ 

VACIO 
Analog Comparator Vcc = 5V 20 mV 
lnput Offset Voltage Vin = Vcc/2 

IACLK 
Analog Comparator Vcc = 5V -50 50 nA 
lnput Leakage Cuπent V;n = Vcc/2 

Analog Comparator Vcc = 2.7V 750 
tACID Propagation Oelay Vcc = 4.0V 500 

ns 

Notes: 1. "Max" means the highest νalue where the pin is guaranteed to be read as low 
2. "Min" means the lowest νalue where the pin ίs guaranteed to be read as high 
3. Although each 1/0 port can sink more than the test conditions (20mA at Vcc = 5V, 10mA at Vcc = 3V) under steady state 

conditions (non-transient), the following must be obserνed : 

ΡΟΙΡ Package: 
1] The sum of all ΙΟL, for all ports , should not exceed 400 mA. 
2) The sum of all IOL, for ports CO - C5 should not exceed 200 mA. 
3) The sum of all IOL, for ports 80 - 87, Cβ , DO - 07 and XTAL2, should not exceed 100 mA. 
TQFP and MLF Package: 
1) The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 400 mA. 
2) The sum of all ΙΟL , for ports CO - C5, should not exceed 200 mA. 
3] The sum of all IOL, for ports Cβ, 00 - 04, should not exceed 300 mA. 
4) The sum of all IOL, for ports 80 - 87, 05 - 07, should not exceed 300 mA. 
Ιf ΙΟL exceeds the test condition, VOL may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater 
than the listed test condition. 

4. Although each 1/0 port can source more than the test conditions (20rnA at Vcc = 5V, 10mA at Vcc = 3V) under steady state 
conditions (non-transient), the following must be obserνed : 

PDIP Package: 
1) The sum of all IOH, for all ports , should not exceed 400 mA. 
2] The sum of all ΙΟΗ, for port CO - C5, should not exceed 100 mA. 
3) The sum of all ΙΟΗ , for ports 80 - 87, Cβ , 00 - 07 and XTAL2, should not eχceed 100 mA. 
TQFP and MLF Package: 
1) The sum of all ΙΟΗ , for all ports , should not exceed 400 mA. 
2] The sum of all ΙΟΗ , for ports CO - C5, should not exceed 200 mA. 
3] The sum of all ΙΟΗ , for ports Cβ, 00 - 04, should not exceed 300 mA. 
4) The sum of all ΙΟΗ , for ports 80 - 87, 05 - 07, should not eχceed 300 mA. 
lf ΙΟΗ eχceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current 
greater than the listed test condition. 

5. Minimum Vcc for Power-down is 2.5V. 

23s Α Tmegaβ(L) 
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Register Summary 
Address Name Blt7 Blt6 Bit5 Blt4 Blt3 Blt2 Blt 1 8110 Page 

Ox3F (0x5F) SREG 1 Τ Η 5 ν Ν Ζ c 9 

Οχ3Ε (0χ5Ε) SPH - - - - - SP10 SP9 SP8 11 

Ox3D (0<50) SPL SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SPO 11 

Ox3C (OxSC) Reserνed 

Οχ3Β (Οχ5Β) GICR ΙΝΤ1 ΙΝΤΟ - - - - IVSEL IVCE 47, 65 

0"3Α (OxSA) GIFR INTF1 INTFO - - - - - - 66 

Οχ39 (Οχ59) TIMSK OCIE2 TOJE2 Τ ΙCΙΕ 1 ΟCΙΕ1Α OCIE1B ΤΟΙΕ1 - ΤΟΙΕΟ 70, 100, 120 

Οχ38 (Οχ58) TIFR OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 - τον ο 71 , 101 , 120 

0χ31 ιοχsη SPMCR SΡΜ ΙΕ RWWSB - RWWSRE βLβSΕΤ PGWRT PGERS SPMEN 210 

Οχ38 (Οχ56) TWCR TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC TWEN - ΤWΙΕ 168 

Οχ35 (Οχ55) MCUCR SE SM2 SM1 SMO ISC11 ISC10 ISC01 ISCOO 31 , 64 

Οχ34 (Οχ54) MCUCSR - - - - WDRF BORF EXTRF PORF 39 

Οχ33 (Οχ53) TCCRO - - - - - CS02 CS01 csoo 70 

Οχ32 (Οχ52) TCNTO rιmerιco.mιerO (β Blts) 70 

Οχ31 (Οχ51) OSCCAL Oscillatol' Calibralion Reglster 29 

Οχ30 (Οχ50) SFΙOR - - - - ACME PUD PSR2 PSR10 56, 73, 121, 190 

Ox2F (Ox4F) TCCR1A COM1A1 COM1AO COM1B1 COM1BO FOC1A FOC1B WGM11 WGM10 95 

Οχ2Ε (Οχ4Ε) TCCR1B ΙCNC1 ICES1 - WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10 98 

Dx2D (Ox4D) TCNT1H Tιmer/Counter1 - Counter Register Hιgh byte 99 

Ox2C (Ox4C) TCNT1l Timer/Counter1 - Counιer Reg1$t&r Low byια 99 

Οχ28 (0χ4Β) OCR1AH Tιmer1Counιer1 - Oulρut Coιφare Regis\er Α High byte 99 

Οχ2Α (Οχ4Α) OCR1Al Timer/Counter1 - OUtpul Compare Register Α Low byle 99 

Οχ29 (0χ49) OCR1BH Tιmer/Counter1 - Output Cοιφaτe Regιster Β High byte 99 

Οχ28 (Οχ~) OCR1BL Timer/Counter1 - Oulput Comρare Rogisler Β Low byle 99 

Οχ27 (0χ47) ICR1H Timer/Counιer1 - Ιnρuι Caρllιre Rι>olster Higti byte 100 

Οχ26 (0χ46) ICR1L Tιmer/Counter1 - lnput Caρllιre Register Low byte 100 

Οχ25 Ι0χ45) TCCR2 FOC2 WGM20 COM21 COM20 WGM21 CS22 CS21 CS20 115 

Οχ24 (Οχ44) TCNT2 Tin1ar/CounterZ (θ Bits) 117 

Οχ23 (Οχ43) OCR2 Timer/Counter2 <Mput Comρare Regisler 117 

Οχ22 (Οχ42) ASSR - - - - AS2 TCN2UB OCR2UB TCR2UB 117 

Οχ21 (Οχ41) WDTCR - - - WDCE WDE WDP2 WDP1 WDPO 41 

Οχ20111 (Οχ40)11 1 
UBRRH URSEL - - - UBRR{11 :8) 155 

UCSRC URSEL UMSEL UPM1 UPMO USBS UCSZ1 ucszo UCPOL 153 

Ox1F (Ox3F) EEARH - - - - - - - EEARS 18 

Οχ1Ε (0χ3Ε) EEARL EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEARO 18 

Ox1D (Ox3D) EEDR EEPROM Daιa Regιster 18 

Ox1C(Ox3C) EECR - - - - ΕΕRΙΕ EEMWE EEWE EERE 18 

Οχ1Β (Οχ3Β) Reserνed 

Οχ1Α (Οχ3Α) Reserνed 

Οχ19 (Οχ39) Reserνed 

Οχ18(0χ38) PORTB PORTB7 PORTB6 PORTBS PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTBO 63 

Οχ17 (Οχ37) DDRB DDB7 DDB6 DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDBO 63 

Οχ16 (Οχ38) ΡΙΝΒ ΡΙΝΒ7 ΡΙΝΒ6 ΡΙΝΒ5 ΡΙΝΒ4 ΡΙΝΒ3 ΡΙΝΒ2 PtNB1 ΡΙΝΒΟ 63 

Ox1S(Ox35) PORTC - PORTC6 PORTCS PORTC4 PORTC3 PORTC2 PORTC1 PORTCO 63 

Οχ14 (0χ34) DDRC - DDC6 DDCS DDC4 DDC3 DDC2 DDC1 DDCO 63 

Οχ13 (Οχ33) ΡΙΝC - PINC6 PINC5 PINC4 ΡΙΝC3 ΡΙΝC2 PINC1 PINCO 63 

Οχ12 (Οχ32) PORTD PORTD7 PORTD6 PORTDS PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTDO 63 

Οχ11 (Οχ31) DDRD DDD7 DDD6 DDDS DDD4 DDD3 DDD2 DDD1 DDDO 63 

Οχ10 (Οχ30) PIND ΡΙΝ07 ΡΙΝ06 PINDS ΡΙΝD4 PIND3 ΡΙΝD2 PIND1 ΡΙΝDΟ 63 

OxOF (OJ<2F) SPDR SPI Data Resιister 128 

ΟχΟΕ (Οχ2Ε) SPSR SPIF wcoι - - - - - SPl2X 128 

OxOD (Ox2D) SPCR SΡΙΕ SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPRO 126 

OxOC (Ox2C) UDR USART UO Data RegiS1er 150 

ΟχΟβ (0χ2Β) UCSRA RXC TXC UDRE FE DOR ΡΕ U2X MPCM 151 

Οχ0Α(Οχ2Α) UCSRB RXCIE TXCIE UDRIE RXEN ΤΧΕΝ UCSZ2 RΧβθ ΤΧΒ8 152 

Οχ09(0χ29) UBRRL USART Baud Rate Reglster Low byte 155 

Οχ08 (Οχ28) ACSR ACD ACBG ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACISO 191 

Οχ07 (Οχ27) ADMUX REFS1 REFSO ADLAR - MUX3 MUX2 MUX1 MUXO 202 

Οχ06 (Οχ26) ADCSRA ADEN ADSC ADFR ADΙF ΑDΙΕ ADPS2 ADPS1 ADPSO 204 

Οχ05 (Οχ25) ADCH ADC Data Regi$ter High byte 205 

Οχ04 (Οχ24) ADCL ADC Daιa Register Low byte 205 

Οχ03 (Οχ23) TWDR Two-wire Serial ln\eιface Data Register 170 

Οχ02 (Οχ22) TWAR TWA6 TWA5 TWA4 TWA3 TWA2 TWA1 TWAO TWGCE 170 

2a2 Α Tmega8(L) 
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Register Summary (Continued) 
Address Name 8117 

1 
8116 

1 
8 1! 5 

1 
81!4 

1 
8 113 

1 
8112 

1 
8111 

1 
8 110 Page 

Οχ01 (Οχ21) TWSR TWS7 1 TWS6 1 TWSS 1 TWS4 1 TWS3 1 - 1 TWPS 1 1 TWPSO 170 

ΟχΟΟ (0χ20) TWBR Two-wire Senal tnterface Βιt Rate Regίster 168 

Notes: 1. Refer to the USART description for details on how to access UBRRH and UCSRC. 
2. For compatibility with future deνices, reserved bits should be written to zero if accessed. Reserνed 1/0 memory addresses 

should neνer be written . 
3. Some of the Status Flags are cleared by writing a logical one to them. Note that the CBI and SBI instructions will operate on 

all bits in the 1/0 Register, writing a one back into any flag read as set, thus clearing the flag . The CBI and SΒΙ instructions 
work with registers ΟχΟΟ to Οχ 1 F only. 

2486M-AVR-12/03 
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lnstruction Set Summary 
Mnemonlc.s Operands Descrlptlon Operatlon Flags #Clocks 

ARITHMETIC AND LOGIC INSTRUCTIONS 

ΑΟΟ Rd, Rr Add ιwο Reαίsters Rd +- Rd • Rr Z.C.N,V,H 1 

AOC Rd, Rr Add wίth Carιν two Reoisters Rd ~ Rd +Rr + C Z,C.N.V ,H 1 

AOJW Rdl,K Add lmmedίaιe ιο Word Rdh:Rdl <- Rdh :Rdl • Κ Z.C.N,V ,S 2 

SUB Rd, Rr Subιract two RΘQisιers Rd <- Rd- Rr Z,C,N ,V,H 1 

SUBI Rd. Κ Subιract Constanι frorn Reaister Rd <- Rd -K Z.C.N .V,H 1 

SBC Rd, Rr Subιracι W1th Garry ιwο Regisler>; Rd <- Rd - Rr - C Z.C.N ,V,H 1 

SBCI Rd. Κ Sublracι wlth Garry Constant from Reg . Rd<- Rd-K - C Z.C.N ,V,H 1 

SBΙW Rdl.K Subtrad lmmediate from Word Rdh:Rdl <- Rcti :Rdl - Κ Z,C,N,V,S 2 

AND Rd, Rr Logical AND Regιs\er>; Rd +- Rd•Rr Z,N,V 1 

ΑΝDΙ Rd. Κ Looical AND RθΩiste r and Const.ant Rdι-Rd•K Z.N.V 1 

OR Rd. Rr Looιcal OR Reoislers Rd L- RdνRr Z.N,V 1 

ΟRΙ Rd, Κ logicat OR Regisιer and Constant Rdt--RdνK Z,N,V 1 

EOR Rd. Rr Exclusiνe OR Regisleffi Rd <- Rd ~ Rr Z.N.V 1 

COM Rd One·s Complemenl Rd <- OxFF - Rd Z,C.N ,V 1 

NEG Rd Two's Comρtemenι Rd •- ΟχΟΟ - Rd Z,C,N,V,H 1 

SBR Rd.K Sel Bit(s) ίn Reoίster Rd ι.- Rd 11 Κ Z,N,V 1 

CBR Rd,K Clear Brt(s) in Regisιer Rd <- Rd • (OxFF - Κ) Z.N.V 1 

ΙΝC Rd Ιncremenl Rd ι- Rd+1 Z,N,V 1 

OEC Rd Decremenι Rd <- Rd - 1 Z,N,V 1 

TST Rd Tesι Ιοr Ζθrο or MintJS Rd +- Rd•Rd Z.N.V 1 

CLR Rd c~ar Regίster Rd <- Rd <'9 Rd Z,N,V 1 

SER Rd Sel Regisler Rd <- OxFF None 1 

MUL Rd, Rr Mul~plν Unsioned R1 :RO <- Rd χ Rr Z,C 2 

MULS Rd, Rr Mul~ply Signed R1 :RO ._ Rd χ Rr z.c 2 

MULSU Rd, Rr Multiplν Sioned with Unsigned R1 :RO <- Rd χ Rr z.c 2 

FMUL Rd, Rr Fractional Mu~iρly Unsigned R1 :RO <- (Rd χ Rr) << 1 z.c 2 

FMULS Rd, Flr Fractional Mu~iρlν Sianed R1 :RO +- (Rd χ Rr) << 1 z.c 2 

FMULSU Rd Flr Fractional MιJΙt;...io,., Sίnnθd with UnsΚined R1 .RO < ΙRd χ Rr\ << 1 zc 2 

BRANCH INSTRUCTIONS 

RJMP k Relatiνe Jump PC+-PC+k •1 Νοοο 2 

ΙJΜΡ lndirect Jump ιο (Ζ) PC ._ z None 2 

RCALL k Relalινe Subroutine Call PC .ι-PC+k+1 None 3 
ICALL Ιnd~ect can ιο (Ζ) PC•- Z None 3 

RET Subroutιne Reιum PC - STACK None 4 

RETl lnlerruρl Reιum PC ,_ STACK 1 4 
CPSE Rd,Rr Compare, Sklo n Eoual ;ι (Rd = Rr) PC <-PC. 2 or 3 Nooe 112 13 

CP Rd,Rr Cαηpare Rd - Rr Z, N ,V,C ,H 1 

CPC Rd.Rr Compare wllh Carry Rd - Flr - C Ζ. N,V,C .H 1 

CΡΙ Rd,K Compare Regisler with lmmediale Rd-K Ζ. N,V.C ,H 1 

SBRC Rr, b Skiρ n Bil ίη Reqister αeared il (Rr(b)=Q) PC <- PC + 2 or 3 None 11213 

SBRS Flr , b Skiρ if Bil ln Roolster is Sel if (Flr(b)•1) PC <- PC + 2 or 3 None 11213 

S81C Ρ. b Skiρ lf Βiι Ιη t/0 Regisler Cleared il (P(b)=O) PC ,_ PC + 2 or 3 Nooe , /2/3 

SBIS Ρ. b Skio if Bil in VO Reaister is Sel if (P(b):1)PC ,_ PC • 2or 3 None 11213 

BRBS s. k Branch n Status Flag Set if (SREG(s) = 1) then PC<-PC•k + 1 None 1/2 

BRBC s. k Branch 11 sιaιus Flag Cleared ιι (SREG(s) =Ο) lhen PC<-PC+i< + 1 None 1 12 

BREQ k Br.Qnch ir Eauaι ίf(Ζ:: 1)thunPC .ι- PC+k+1 None 1/2 

BRNE k Branch il Not Equal ιι (Ζ = Ο) then PC ,_ PC • k + 1 None 112 

BRCS k Branch ί( Carry Sοι il (C = 1) then PC <- PC • k + 1 None 112 

BRCC k Branch if Garry Cleared if (C = Ο) lhen PC ._ PC • k + 1 None 112 

BRSH k Branch if Same or Hiaher ~ (C = 0) lhen PC <- PC • k • 1 Nono 1 / 2 

BRLO k Β ranch if lower n (C = 1) then PC ._ PC. k • 1 Nono 1/2 

BRMI k Branch lf Minus n (Ν • 1) lhen PC <- PC • k + 1 Nooe 1/2 

BRPL k Branch if P1us if (Ν = 0) then PC <- PC • k + 1 None 1/2 

BRGE k Branch if Greater or Equal, Signed n (Ν Φ V• 0) lhen PC <- PC + k + 1 None 1/2 

BRLT k Branch if Less Than Zero, Signed if (Ν Φ V= 1) lhen PC <- PC + k • 1 None 1/2 

BRHS k Branch if Half Caιry Flag Set n (Η = 1) then PC <- PC • k • 1 None 1 / 2 

BRHC k Branch if Ηaιι C""" Flao Cleared if (Η= 0) lhen PC <- PC • k + 1 Nooe 1 / 2 

BRTS k Branch if Τ Flag Sel ιr (Τ = 1) then PC .... PC • k • 1 Νοοο , 12 

BRTC k Branch if τ Flag Cleared il (Τ = Ο) lhen PC <- PC + k + 1 None 112 

BRVS k Branch if Oνerflow Flag is Sot il(V~1)1honPC<-PC•k• 1 Nono 1 12 
P.<>yr k Br.1nr h if Ον""'"- Fl~o is Cleared il ιν = Ο\ lhen PC ,_ PC + k + 1 Ν~• 11? 

Mnemonlcs Operands Descriptlon Operatlon Flags #Clocks 

2a4 ATmega8(L) 
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lnstruction Set Summary (Continued) 
ΒRΙΕ k Braneh ι r lnterruρt Enabled ίr ( Ι = 1) then PC •- PC + k + 1 None 1/2 

BRID k Branch ί f lntemιnt D1sabled ίr r 1 = O\then PC •- PC • k • 1 None 1/2 

DATA "TRAHSFER INSTRUCTJONS 

MOV Rd. Rr Μονe Between Registers Rd •- Rr None 1 

MOVW Rd, Rr Coρy Reιiιster Word Rd+1 ;Rd ._ Rr+1 :Rr None 1 

LDI Rd, Κ Load ιmmecHate Rd <-- Κ None 1 

LD Rd. Χ Load lndιrect Rd '- (Χ) None 2 

LD Rd. Χ+ Load lndιrect and Post-lnc. Rd '- (X), X '- X+1 None 2 

LD Rd, - X Load lndired. and Pre-Dec.. Χ +- Χ - 1. Rd <-- (Χ) None 2 

LD Rd, Υ Load lndιrect Rd <-- (Υ) None 2 

LD Rd, Υ+ Loa<J Ιndirect and Post-lnc Rd 4- {Υ), Υ ~ Υ + 1 None 2 

LD Rd, - Υ Load lnc:t.rect and Pre-Dec.. Υ <-- Υ - 1, Rσ '-- (Υ) None 2 

LDD Rd,Y+q Load lndirect .Oth Dιsplacement Rd <- (Υ • q) None 2 

LD Rd, Z Load lndιrect Rd .__ (Ζ) None 2 

LD Rd, Ζ+ Load lndιrect and Post-lnc.. Rd .__ (Ζ) , Ζ +- Ζ+1 None 2 

LD Rd, -Z Load lndirect and Pre-Dec. Ζ .._ Ζ - 1. Rd .._ (Ζ ) None 2 

LDD Rd, Z+q Load Ιndιrect wιth Dispιacemenι Rd •- (Ζ + q) None 2 
LDS Rd, k Load Direct lrom SRAM Rd <- (kJ None 2 

ST Χ, Rr Store lndired (Χ) <- Rr None 2 

ST Χ+ , Rr Store lndιrecι and Posl-Ιnc . (Χ) <- Rr. Χ <- Χ+ 1 None 2 

ST - Χ, Rr Store lndιrect and Pr&-Oec. Χ '- Χ - 1 , (Χ)<-- Rr None 2 
ST Y, Rr Store lnd1rect (Υ) <- Rr None 2 
ST Υ+, Rr Store lndlrect and Post-lnc. {Υ) +- Rr. Υ <- Υ + 1 None 2 

ST - Υ, Rr Store lndirect and Pre-Dec. Y <- Y-1 , (Y) <- Rr None 2 
STD Y+q ,Rr Stare lndιrect wίth Dlsρlacement {Υ + q) +- Rr None 2 

ST Ζ , Rr Stαe lnd1rect (Ζ)' Rr None 2 

ST Ζ+ , Rr Store lndired and Post-lnc. {Ζ) <- Rr, Ζ <- Ζ + 1 None 2 

ST -Ζ, Rr Store lndirect and Pre-Dec. Ζ +- Ζ • 1. (Ζ) +- Rr None 2 

STD Z+a,Rr SIO<e lndirect with Disolocement (Ζ + q) <- Rι None 2 
STS k. Rr Sιαe Dιrect ιο SRAM (k) .._ Rr None 2 
LPM Load Progmm Memorγ RO .... (Z) None 3 

LPM Rd. Ζ Load Pmcrom Memorv Rd +- (Ζ) None 3 

LPM Rd, Ζ+ Load Program Memory and Post-Ιnc Rd ,__ (Ζ) . Ζ ,__ Ζ+1 None 3 

SPM Store Program Memorv (Ζ) +- R1 :RO None 

ΙΝ Rd, Ρ Ι n ΡΟ<Ι Rd ,_ P None 1 

ουτ Ρ, Rr Οuι ΡΟ<Ι P 4- Rr None 1 

PUSH Rr Push Re~ster on St3Ck STACK •- Rι None 2 
ΡΟΡ Rd Pnn Reαlster from Stack Rd <- STACK None 2 

ΒΙΤ AND ΒΙΤ-ΤΕSΤ INSTRUCTlONS 

581 P,b Sel βι1 in 110 Register Ι/Ο{Ρ ,b) ,__ 1 None 2 
CΒΙ P,b Clear Blt ln 110 ReQister llO(P,b) ,__ Ο None 2 

LSL Rd Loglcaι Shnt ιοn Rd(n•1) ,__ Rd(n). Rd{O) ,__ Ο Z,C,N ,V 1 

LSR Rd Logical Shift R>ght Rd(n ) <-- Rd(n+1 }, Rd(7} +- Ο Z,C,N ,V 1 

Rα. Rd Rotaιe Left Through Gaπy Rd(0)<--C.Rd(n+1 }<- Rd{n).C+-Rd(7) Z.C,N ,V , 
ROR Rd Rotaιe Rιght Through Csπy Rd(7)<--C,Rd(n)<-- Rd(n+1),C<-Rd(O) Z,C,N,V 1 

ASR Rd Aήtl'tmetic Shin Right Rd(n) <- Rd(n+1 ), n-0 .. 6 Z,C,N.V 1 

SWAP Rd Swap Nibbles Rd{3 .. 0 )<-- Rd(7 .. 4 ),Rd(7 .. 4)<--Rd(3. Ο) None 1 

BSET s Flag Set SREG(s) <- 1 SREG(s) , 
BCLR s Flag Clear SREG(s) <-- Ο SREG(s) 1 

BST Rr, b Β~ Store from Regisler ιο Τ Τ +- Rr(b) Τ 1 

BLO Rd, b Βιt k>ad from Τ to Regιster Rd(b)<-- T None 1 

SEC Sot Csrry C.ι- 1 c , 
CLC aearCerτv C <- 0 c 1 

SEN Set Negatίve Flag Ν <-- 1 Ν 1 

CLN Cleer Negatινe Flag Ν .... Ο Ν 1 

SEZ Set Zl>ro Flag Ζ .__ , Ζ 1 

CLZ Clear Zero Flag Ζ +- 0 Ζ 1 

SEI Global lnlerruρt Enable 1 <- 1 1 1 

cu Global lnterτupι Disabte 1- 0 1 1 

SES Set Sιgned Test Flag S<- 1 s 1 

CLS CΙear Signod Test Flag S <-- 0 s 1 

SEV Seι Twos Complemenι O\lθrflow . y .,_ 1 ν , 
cιν Clear Twos Complement Oνerflow V•- 0 ν 1 

SFT Seι Τ in SRl'r. Τ +- 1 Τ 1 

Mnemonlcι Operandι Description Operatlon Flags tClocks 
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lnstruction Set Summary (Continued) 
CLT 1 1 αearT ln SREG 1 Τ •- Ο 1 Τ 1 1 

SEH 1 1 Sel Hall carτy Flag in SREG 1 Η <- 1 IH 1 1 

CLH 1 1 C1ear Hall Carτy Flag in SREG 1 Η <- Ο 1 Η 1 1 

MCU CONTROL INSTRUCTIONS 
ΝΟΡ 1 1 Νο Ooerntion 1 1 None 1 1 

SLEEP 1 1 Sleep 1 ιsee s.,..,,ific descr. f()( Sleeo function) 1 None 1 1 
WDR 1 1 Watchdoa Reseι 1 ιsee soecifιc descr . f()( WDR/timer) 1 None 1 1 

2a6 ATmegaβ(L) 
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c~f~ ~\~15° REF (Unit of Measure = mm ) 

SYMBOL ΜΙΝ ΝΟΜ ΜΑΧ ΝΟΤΕ 

1· eB --j Α - - 4 .5724 

Α1 0.508 - -

ο 34.544 - 34.798 Note 1 

Ε 7.620 - 8.255 

Ε1 7.112 - 7.493 Note 1 

8 0.381 - 0.533 

Note: 1. Dίmensions D and Ε1 do not include mold Flash or Protrusion. 81 1.143 - 1.397 

Mold Flash or Protrusion shall not exceed 0.25 mm (0.010"). 82 0.762 - 1.143 

ι 3.175 - 3-429 

c 0.203 - 0.356 

e8 - - 10.160 

e 2.540 ΤΥΡ 
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ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ 'Β 

Στο παράρτημα αυτό παραθέτω τα πιο σημαντικά τμήματα από τον οδηγό χρήσης της 

πλατφόρμας ανάπτυξης πρωτότυπου της At1ηel STK 500. 
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1.1 Staήer Kit 
Features 

AVR STKSOO User Guide 

Section 1 

lntroduction 

Congratulations on your purchase of the AVR® STK500 Flash Microcontroller Starter 
Kit. The STK500 is a complete starter kit and development system for the AVR Flash 
Microcontroller from Atmel Corporation. lt is designed to give designers a quick start to 
develop code on the AVR and for prototyping and testing of new designs. 

• AVR Studio® Compatible 

• RS-232 lnterface to PC for Programming and Control 

• Regulated Power Supply for 1 Ο - 15V DC Power 

• Sockets for 8-pin, 20-pin, 28-pin, and 40-pin AVR Devices 

• Parallel and Serial High-voltage Programming of AVR Devices 

• Serial ln-System Programming (ISP) of AVR Devices 

• ln-System Programmer for Programming AVR Devices in External Target System 

• Reprogramming of AVR Devices 

• 8 Push Buttons for General Use 

• 8 LEDs for General Use 

• ΑΙΙ AVR 1/0 Ports Easily Accessible through Pin Header Connectors 

• Additional RS-232 Port for General Use 

• Expansion Connectors for Plug-in Modules and Prototyping Area 

• On-board 2-Mbit DataFlash® for Nonvolatile Data Storage 

The STK500 is supported by AVR Studio, version 3.2 or higher. For up-to-date informa
tion on this and other AVR tool products, please read the document "avrtools.pdf". The 
newest version of AVR Studio , "avrtools.pdf" and this user guide can be found in the 
AVR section of the Atmel web site, www.atmel.com. 
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1.2 Device Support 

1-2 
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Figure 1-1. STK500 

Ι 

The system software currently supports the following devices in all speed grades: 

• ATtiny11 • AT90S4433 

• ATtiny12 • AT90S4434 

• ATtiny15 • AT90S8515 

• ATtiny22 • AT90S8535 

• ATtiny28 • ATmega8 

• AT90S1200 • ATmega16 

• AT90S2313 • ATmega161 

• ΑΤ9082323 • ATmega163 

• AT90S2333 • ATmega323 

• AT90S2343 • ATmega103(1) 

• AT90S4414 • ATmega 128(1) 

Note: 1. ln external target or in STK501, devices do not fit into the sockets of 
STK500. 

Support for new AVR devices may be added in new versions of AVR Studio. The latest 
version of AVR Studio is always available from www.atmel.com. 

AIΙDEL 
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2.1 

2.2 

Unpacking the 
System 

System 
Requirements 

AVR STKSOO User Guide 

Section 2 

Getting Started 

Kit contents: 

• STK500 starter kit evaluation board 

• Cables for STK500: 

- (2 pcs) 10-wire cables for 1/0 ports and parallel mode programming 

- (1 pc) 6-wire cable for ln-System Programming 

- (4 pcs) 2-wire cable for UART and DataFlash connections 

• 9-pin RS-232 cable 

• DC power cable 

• Atmel CD-ROM with datasheets and software 

• AT90S8515-8PC sample microcontroller 

The minimum hardware and software requirements are: 

• 486 processor (Pentium® is recommended) 

816MBRAM 

• 12 ΜΒ free hard disk space (AVR Studio) 

• Windows® 95/98/2000/ΜΕ and Windows Ντ® 4.0 or higher 

• 115200 baud RS-232 port (COM port) 

• 1 Ο - 15V DC power supply, 500 mA min . 
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Gettίng Started 

2.3 Quick Start 

2·2 

1 925C- A VR-3/03 

The STK500 starter kit is shipped with an AT90S8515-8PC microcontrol ler in the socket 
marked SCKT300003. The defau lt jumper settings will allow the microcontroller to exe
cute from the clock source and vo ltage regulator on the STK500 board . 

The microcontroller is programmed with a test program that togg les the LEOs. The test 
program in the AT90S8515 is sim ilar to the example appl ication code described in Sec
tion 9 . Connect the LEDs and switches and power up the STK500 to run the test 
program in the AT90S8515. 

Use the supplied 10-pin cables to connect the header marked "PORTB" with the header 
marked "LEDS", and connect the header marked "PORTD" with the header marked 
"SWITCHES". The connections are shown in Figure 2-1. 

An external 1 Ο - 15V DC power supply is required . The input circuit is a full bridge recti
fier, and the STK500 automatically handles both positive or negative center connectors. 
lf a positive center connector is used , it can be impossible to turn the STK500 off since 
the power switch disconnects the GND terminal . ln thi s case , GND ca n be supplied 
through the RS-232 cab le shie ld if connected or through alternative GND connections . 
Connect the power cab le between a power supply and the STK500. Apply 1 Ο - 15V DC 
to the power connector. The power switch turns the STK500 main power on and off. The 
red LED is lit when power is on, and the status LEDs will go fro m red , via yellow, to 
green. The green LED indicates that the target V cc is present. The prog ram now run
ning in the AT90S8515 will respond to pressed switches by togg ling the LEDs. 

Figure 2-1. Default Setup of STK500 

The starter kit can be configured for various clock and power sources. Α complete 
description of the jumper settings is explained in paragraph 3.8 on page 3- 15 and on the 
reverse side of the starte r kit. 

AIΙDEL 
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2.3 .2 

Connecting the 
Hardware 

Programming the 
Target AVR Device 
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Getting Started 

Figure 2-2. Connection to STK500 

1 Ο - 15V DC 

Το Computer (RS-232) 

Το program the AT90S8515, connect the supplied 6-wire cable between the ISP6PIN 
header and the SPROG3 target ISP header as shown in Figure 2-1 . Section 3.7.1 on 
page 3-9 describes the programming cable connections . 

Connect a serial cable to the connector marked "RS232 CTRL" on the evaluation board 
to a COM port on the PC as shown in Figure 2-2. lnstall AVR Studio software on the PC. 
lnstructions on how to install and use AVR Studio are given in Section 5 on page 5-1 . 
When AVR Studio is started , the program will automatically detect to which COM port 
the STK500 is connected. 

The STK500 is controlled from AVR Studio, version 3.2 and higher. AVR Studio is an 
integrated development environment (IDE) for developing and debugging AVR applica
tions. AVR Studio provides a project management tool , source file editor, simulator, in
circuit emulator interface and programming interface for STK500. 

Το program a hex file into the target AVR device , select "STK500" from the "Tools" 
menu in AVR Studio . 

Select the AVR target device from the pull-down menu on the "Program" tab and locate 
the intel-hex file to download. 

Press the "Erase" button , followed by the "Program" button. The status LED will now 
turn yellow while the part is programmed , and when programming succeeds, the LED 
will turn green . lf programming fails , the LED will turn red after programming. See the 
troubleshooting guide in Section 7 on page 7-1. 
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Figure 2-3. AVR Studio STK500 Programming Menu 

STK500 f3 

Program J Fuses J LockBits 1 Advanced 1 Board 1 Auto 1 

[ Deνice 
JAT90S8515 ΞJ ~rase Deνice 1 ] 

Programming mode-----------....,,-------, 
r. ΙSΡ 

r Parallel/High Voltage Serial 
Γν' Erase Device Before Programming 
Ρ Verify Device After Programrning 

Uεe Curreπt Srtnulator/Emufatcr R.ASH Μ~οrν 

lnput ΗΕΧ File Jc:\user\Stk500\Examples\Flash. hex 

f:rogram Y:eιify 

Γ ιJse QJιrιen}?ιmu!ειtDr/Erιιulator EEP-R/J.M Memωr~ 
\ο lnput ΗΕΧ File jc:\user\Stk500\Examples\Eeprom.hex 

.Erogram _I Y:erify 

.8.ead 

.8.ead 

D 
1 

d 

Complete descriptions of using the STK500 interface in AVR Studio are given in Section 
5 on page 5-1 . 
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User LEDs 
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Figure 3-1. STK500 Components 

Switches 

~ IQ] ΕΙ 
Header for 
Switches 

IQ] ΕΙ 

RS-232 lnterface IQ] ΕΙ 
Header 

ΙiίΙ 
IQ] ΕΙ 

Header IQ] ΕΙ 

IQ] ΕΙ ~ Header for LEDs 

LEDs 

Expansion Boards 

Section 3 

Hardware Description 

Target ISP Headers 6-pin ISP Header 

Target Reset 
Push Button 

Power Switch 

Power Connector 

Master MCU 

Status LED 

RS-232 Port 
ι('fo r Communication 

Socket for 
Crystal 

10-pin ISP Header 
(for Externa l Target Only) 

The STK500 starter kit includes 8 yellow LEDs and 8 push-button switches . The LEDs 
and switches are connected to debug headers that are separated from the rest of the 
board . They can be connected to the AVR devices with the supplied 10-wire cable to the 
pin header of the AVR 1/0 ports. Figure 3-4 shows how the LEDs and switches can be 
connected to the 1/0 port headers. The cables should be connected directly from the 
port header to the LED or switch header. The cable should not be twisted . Α red wire on 
the cable indicates pin 1. Confirm that this is connected to pin 1 on each of the headers. 
Figure 3-2 shows how the LED control is implemented. This solution will give the same 
amount of light from the LED for all target voltages from 1.8V to 6.0V. 
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3.2 

3-2 

Description of 
User Switches 
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Figure 3-2. lmplementation of LEDs and LED Headers 

+5V 

VTG 150R 

1 2 
Ν LEDO •• LED1 

10Κ LED2 •• LED3 
LED4 •• LED5 
LED6 •• LED7 
GND •• VTG 

LEDn 

Note: The AVR can source or sink enough current to drive a LED directly . ln the 
STK500 design , a transistor with two resistors is used to give the same amount 
of light from the LED, whatever the target voltage (VTG) may be and to turn off 
the LEDs when VTG is missing. 

The switches connected to the debug headers are implemented as shown in Figure 3-3 . 

Pushing a switch causes the corresponding SWx to be pulled Ιονν , while releasing it will 
result in VTG on the appropriate switch header connector. Valid target voltage range is 
1.8V < VTG < 6.0V. 

Figure 3-3. lmplementation of Switches and Switch Headers 

VTG 

10Κ 
1 2 

swo •• SW1 
SW2 •• SW3 

150R SW4 SW5 SWn •• SW6 •• SW7 
GND •• VTG "'11 sw, 

Note: ln the AVR, the user can enable internal pull-ups on the input pins, removing the 
need for an external pull-up on the push-button . ln the STK500 design, we have 
added an external 1 ΟΚ pull-up to give all users a logical "1" on SWn when the 
push-button is not pressed . The 150R resistor limits the current going into the 
AVR. 
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3.3 Connection of 
LEDs and 
Switches 

Hardware Description 

Figure 3-4. Connection of LEDs and Switches to 1/0 Port Headers 

Any 1/0 port of the AVR can be connected to the LEDs and switches using the 10-wire 
cables . The headers are supplied with VTG (target Vcc) and GND lines in addition to the 
signal lines. 

3.4 Ροή Connectors The pinout for the 1/0 port headers is explained in Figure 3-5 . The square marking indi-

AVR STKSOO User Guide 

cates pin 1. 

Figure 3-5. General Pinout of 1/0 Port Headers 

1 2 
ΡχΟ •• Ρχ1 
Ρχ2 e e Ρχ3 

Ρχ4 8 e Ρχ5 

Ρχ6 8 8 Ρχ7 

GND 8 8 VTG 

PORTx 

The PORTE/AUX header has some special signals and functions in addition to the 
PORTE pins. The pinout of this header is shown in Figure 3-6. 
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Fίgure 3-6. Pinout of PORTE Header 

1 2 
ΡΕΟ •• ΡΕ1 

ΡΕ2 •• RST 
REF •• GND 
ΧΤ1 •• ΧΤ2 

GND •• VTG 

PORTE/AUX 

The special functions of this port are : 

• ΡΕΟ- ΡΕ2: 

Tab/e 3-1. PORTE Connection 

1 
ATmega161 

ΡΕΟ ΡΕΟ/ΙCΡ/ΙΝΤ2 

ΡΕ1 PE1/ALE 

ΡΕ2 PE2/0C1B 

AT90S4414/AT90S8515 

ICP 

ALE 

OC1B 

• REF: Analog reference voltage. This pin is connected to the AREF pin on devices 
having a separate analog reference pin. 

• ΧΤ1: XTAL 1 pin . The internal main clock signal to all sockets. lf the XTAL 1 jumper is 
disconnected, this pin can be used as external clock signal . 

• ΧΤ2: XTAL 2 pin . lf the XTAL 1 jumper is disconnected, this pin can be used for 
external crystal with the ΧΤ1 pin. 

The headers for the LEDs and switches use the same pinout as the 1/0 port headers . 
The pinout of the switch header is explained in Figure 3-7 and the pinout for the LED 
header is explained in Figure 3-8. The square marking indicates pin 1. 

Fίgure 3-7. Pinout of the Switch Header 

2 
SWO 88 SW1 
SW2 ee SW3 
SW4 88 SW5 
SW6 88 SW7 
GND 88 VTG 

SWITCHES 

Fίgure 3-8. Pinout of the LED Header 

AIΙDEL 
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1 2 
LEDO 88 LED1 
LED2 e e LED3 
LED4 e e LED5 
LED6 e e LED7 
GND 88 VTG 

LEDS 
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3.5 Description of 
User RS-232 
lnterface 
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Hardware Description 

The STK500 includes two RS-232 ports. One RS-232 port is used for communicating 
with AVR Studio. The other RS-232 can be used for communicating between the target 
AVR microcontroller in the socket and a PC serial port connected to the RS-232. Το use 
the RS-232, the UART pins of the AVR need to be physically connected to the RS-232. 

The 2-pin header marked "RS232 SPARE" can be used for connecting the RS-232 con
verter to the UART pins on the target AVR microcontroller in the socket. Use the 2-wire 
cable to connect the UART pins to the RS-232. The connection is shown in Figure 3-9. 
The block schematic of the RS-232 connection is shown in Figure 3-1 Ο. 

Figure 3-9. Connection of 1/0 Pins to UART 

Figure 3-10. Schematic of UART Pin Connections 

VTG 5V 5V 

;----ιι1~Ι~ 1 : 1 
RXD Voltage 

Converter 
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Target Socket 
Section 
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The programming module consists of the eight sockets in the white area in the middle of 
the starter kit. ln these sockets, the target AVR devices can be inserted for programming 
and are used in the application. 

Note: Only one Α VR device should be inserted in the sockets at a time. 

The AVR Flash memory is guaranteed to be correct after 1,000 programming opera
tions; the typical lifetime of the Flash memory is much longer. 

Note: When inserting a device in the socket, notice the orientation of the device. 

The notch on the short side of the part must match the notch on the socket. lf the device 
is inserted the wrong way , it may damage the part and the starter kit. 

The socket section is used for both running applications and target device programming . 

Figure 3-15. The STK500 Programming Module 

[[] =::::: :;:;:;::: :::: :1 ΙΠJ 

[::::::::::::::::::J 
ΙΠJ 

ΙΠJ 

ε:::: :: :::ι ο 
ΙΠJ 

~ 1•• •1 

ε:::: :::::::::ι ΙΠJ 
~ [;] 

ε:::::::::::::ι 
1:::1 

ε:::::::::ι ο ~ m • 

[::::::::::::::::::J ι:::ι 

ι:::::: ::::::::: ;::: :ι m • • ~ 
The part inserted in the socket can be programmed in the system from AVR Studio with 
two different methods: 

1. AVR ln-System Programming (ISP) running at the parts normal supply voltage. 

2. High-voltage Programming , where the supply voltage is always 5 volts . 

Four general nets (VTARGET, RESET, XTAL 1 and AREF) can be connected to the 
socket section. 

The following sections describe how to use both programming methods. For instructions 
on using the AVR Studio programming software, see Section 5, "Using AVR Studio" on 
page 5-1. 
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3.7.1 ISP Programming 
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Hardware Descrίptίon 

ln-System Programming uses the AVR internal SPI (Serial Peripheral lnterface) to 
download code into the Flash and EEPROM memory of the AVR . ISP programming 
requires only Vcc· GND, RESET and three signal lines for programming. ΑΙΙ AVR 
devices except AT90C8534 , ATtiny11 and ATtiny28 can be ISP programmed. The AVR 
can be programmed at the normal operating voltage , normally 2.7 - 6.0V. Νο high-volt
age signals are required . The ISP programmer can program both the internal Flash and 
EEPROM . lt also programs fuse bits for selecting clock options, start-up time and inter
nal Brown-out Detector (800) for most devices. 

High-voltage programming can also program devices that are not supported by ISP pro
gramming . Some devices require High-voltage Programming for programming certain 
fuse bits . See the High-voltage Programming section on page 3-11 for instructions on 
how to use High-voltage Programming. 

Because the programming interface is placed on different pins from part to part, three 
programming headers are used to route the programming signals to the correct pins. Α 
6-wire cable is supplied for connecting the ISP signals to the target ISP header. Α color 
coding system and a number system are used to explain which target ISP header is 
used for each socket. 

During ISP programming , the 6-wire cable must always be connected to the header 
marked 'Ί SΡ6ΡΙΝ" . When programming parts in the blue sockets, connect the other end 
of the cable to the blue SPROG1 target ISP header. When programming parts in the 
green socket, use the green SPROG2 target ISP header. And when programming parts 
in the red sockets, use the red SPROG3 target ISP header.Table 3-2 shows which 
socket suits which AVR device, and which SPROG target ISP header to use for ISP 
programming. 

The 6-wire cables should be connected directly from the ISP6PIN header to the correct 
SPROG target ISP header. The cable should not be twisted . Α colored wire on the cable 
indicates pin 1. Confirm that this is connected to pin 1 on each of the headers . 

When programming 8-pin devices, note the following: Pin 1 is used both as RESET and 
as ΡΒ5 on some devices (ATtiny11 , ATtiny12 and ATtiny15) . Pin 1 on the 8-pin sockets 
SCKT340001 and SCKT340001 are connected to ΡΒ5 . The RESET signal used during 
ISP programming is therefore not connected to pin 1 on these sockets . This signal must 
be connected by placing a wire between RST and the PORTE header and ΡΒ5 on the 
PORTB header. 
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Table 3-2. Α VR Sockets 

AVR Devices STKSOO Socket Color Number Target ISP Header 

AT90S1200 SCKT3300D3 Red 3 SPROG3 
AT90S2313 

AT90S2323 SCKT3400D1 Blue 1 SPROG1. Connect RST on 
AT90S2343 PORTE to ΡΒ5 on PORTB. 
ATtiny12 Connect ΧΤΙ on PORTE to ΡΒ3 
ATtiny22 (XTAL 1 on 2323) on PORTB. 

ATtiny11 SCKT3400D1 Blue 1 High-voltage Programming only 

ATtiny28 SCKT3500D- None - High-voltage Programming only 

AT90S4414 SCKT3000D3 Red 3 SPROG3 
AT90S8515 

1 
ATmega161 

AT90S4434 SCKT3100A3 Red 3 SPROG3 
AT90S8535 
ATmega16 
ATmega163 
ATmega323 

AT90S2333 SCKT3200A2 Green 2 SPROG2 
AT90S4433 
ATmega8 

ATtiny15 SCKT3600A1 Blue 1 SPROG1 . Connect RST on 
PORTE to ΡΒ5 on PORTB. 

Ν/Α SCKT3700A1 Blue 1 Socket is not in use in this version 
of STK500 

ATmega103 Use the STK501 Top Module 
ATmega128 

Figure 3-16 shows an example of how AT90S2313 can be ln-System Programmed. The 
6-wire cable is connected from the ISP6PIN header to the red SPROG3 target ISP 
header, and the AT90S2313 part is inserted in the red socket marked "SCKT3100D3". 

Figure 3-16. Example Connection for Programming AT90S2313 

ε:::::::::::::ι SPROG 1 

rn • 
ε::~:v:~:::ι OSPROG ~ SCKT3300D3 ι:: :1 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ s~ 111 α 
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5.2.1 Starting STK500 
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Section 5 

Using AVR Studio 

ln this section, the supporting software for STK500 will be presented and an in-depth 
description of the available programming options is given. 

The software used for communicating with the STK500 development board is included 
in AVR Studio, version 3.2 and higher. For information on how to install this software , 
please see Section 4 on page 4-1. Once installed, AVR Studio can be started by double
clicking on the AVR Studio icon. lf default install options are used , the program is 
located in the Windows "Start menu ~ Programs ~ Atmel AVR Tools" folder. 

Pressing the 'Ά VR" button on the AVR Studio toolbar will start the STK500 user inter
face as shown in Figure 5-1. 

Figure 5-1. AVR Studio with STK500 User lnterface 
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(: WM;HEXflι 

- 1 

r
EEPAD~ 

(" iJ D.ff~".(S\i k.h!CJkιrr..IΘWI !rPAOM MelJ1';f)I , .. ..... _,,.. 
- 1 ~ .... 1 
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5.3 

5.3.1 

5.3.1.1 

5.3.1.2 

5.3.1.3 

5-2 

STK500 User 
lnteήace 

"Program" Settings 

Device 

Programming Mode 

Flash 
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The STK500 user interface includes powerful featu res for the STK500 development 
board. The available settings are divided into six groups , each selectable by clicking 
on the appropriate tab. Since different devices have diffe re nt features , the available 
options and selections will depend on wh ich device is selected. Unavailab le features are 
grayed out. 

The program settings are divided into four different subgroups. 

Α device is selected by selecting the correct device from the pull -d own menu . This 
group also includes a button that performs a chip erase on the selected device , erasing 
both the Flash and EEPROM memories. 

This group selects programming mode. For devices only supporting High-vo ltage Pro
gramming, the ISP option will be grayed out. lf both modes are available , select a mode 
by clicking on the correct method . Checking 'Έrase Device Before Programming" wil l 
force STK500 to perform a chip erase before programming code to the program memory 
(Fl ash). Checking "Verify Device After Programming" will fo rce STK500 to perform a 
verification of the memory after programming it (both Flash and EEPROM). 

lf the STK500 user interface is opened without a project loaded in AVR Studio, the "Use 
Current Simulator/Emulator FLASH Memory" option will be grayed out. When a project 
is open, this option allows programming of the Flash memory content currently present 
in the Flash Memory view of AVR Studio . For more information about AVR Studio mem
ory views , please take a look in the AVR Studio Help file. 

lf no project is runn ing , or the source code is stored in a sepa rate hex file , select the 
''lnput ΗΕΧ File" option. Browse to the correct file by pressing the Ο button or type the 
complete path and filename in the text fie ld. The selected file must be in ''lntel-hex" for
mat or "extended lntel-hex" fo rmat. 

Figure 5-2. Program 

SfK!JUU ΕΙ 

Progιam l Fuses 1 LockBits 1 Adνanced j Board \ Auto \ 

r Deνice 
IAT90S8515 ::::J frase Deνice J 

Programming mode--.,-----~--...,-------. 
(Ξ: ΙSΡ 
1 Ρ ar aBel/H igh V oltage S erial 

Ρ' Erase Deνice Befαe Programming 
Ρ' Verify D eνice After Progι amming 

Flash~~~~---~-~--~-------. 

1 (lfseCurιent Bιrm.ιl~tor(Ernuιfβtor Fl..A$H Mt::fnρry 

!ο lnput ΗΕΧ F~e jC:\user\Stk500\Examples\Flash.hex 

1 1,.Jse Curιent Simylatσr/Enmlatoτ Ef;PROM MemoΙJ;L 
Γ-" lnput ΗΕΧ Fie jc:\user\Stk500\Examples\Eeprom.hex 

_Erogιam :Y:erify 
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5.3.1.4 EEPROM 

5.3.2 "Fuses" Settings 
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Using Α VR Studio 

lf the STK500 user interface is opened without a project loaded in AVR Studio, the "Use 
Cu rrent Simulator/Emulator EEPROM Memory" option will be grayed out. When a 
project is open, this option allows programming of the EEPROM memory content cur
rently present in the EEPROM Memory view. For more information about AVR Studio 
memory views, please take a look in the AVR Studio Help file . 

Ιf no project is running , or the source code is stored in a separate hex file, select the 
'Ίnput ΗΕΧ File" option . Browse to the correct file by pressing the d button or type the 
complete path and filename in the text field. The selected file must be in 'Ίntel-hex" for
mat or "extended lntel-hex" format. 

Ιn the "Fuses" tab an overview of accessible fuses are presented. Some fuses are only 
available during High-voltage Programming. These will be displayed but not accessible 
if operating in ISP programming mode . Press the "Read" button to read the current 
value of the fuses, and the "Write" button to write the current fuse setting to the device. 
Checking one of these check boxes indicates that th is fuse should be enabled/pro
grammed, which means writing a 'Ό" to the fuse location in the actual device. Note that 
the selected fuse setting is not affected by erasing the device with a chip-erase cycle 
(i .e., pressing "Chip Erase" button in the "Program" settings) . 

Detailed information on what fuses are available in the different programming modes 
and their functions can be found in the appropriate device datasheet. 

Figure 5-3. Fuses 

STK500 f3 

Program Fuses 1LockBits1 Adνanced 1 Board \ Auto 

!;' Serial program downloading (SPI) enabled 
Γ Short start·up time selected 

l [Γ···· Read········~ ι Write 
....... ,. •• , .. ,, ..... , ,,,,, ι•••,,••~ ~ 

Setting deνice parameters, parallel programming mode .. ΟΚ 
Entering programming mode .. ΟΚ 
Reading fuses .. OxFFDF .. ΟΚ 

: Leaνing programming mode .. ΟΚ 
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5.3.3 " LockBits" Settings Similar to the "Fu ses" tab , the "LockBits" tab shows which lock modes are applicable to 
the selected device. ΑΙΙ lock bits are accessible in both ISP and High-voltage Program
ming. Α lock mode may consist of a combination of setting multiple Lock bits . This is 
handled by the STK500 user interface, and the correct lock bits are programmed auto
matically for the selected lock mode. Once a Lock mode protection level is enabled , it is 
not possible to lower the protection level by selecting a 'Ίower" degree of protection or 
by setting a different Lock mode. The only way to remove a programmed Lock bit is to 
perform a complete chip erase , erasing both program and data memories. One excep
tion exists : lf the target device has a programmed 'Έ ESAVE" fuse , the contents of the 
EEPROM will be saved even though a complete chip erase on the device is performed . 

5.3.4 

5.3.4.1 

5-4 

" Advanced" 
Settings 

Signature Bytes 

1925C-AVR-3/03 

Figure 5-4. LockBits 

SΤΚ.500 f3 

Program J Fuses LockBits 1Advanced 1 Board. I Auto 

Γ tvi ode 1: Νο memory lock features enabled 
Γ Mode 2: Furιher programming disabled 
Ρ' Mode 3: Fur ιher programming and verificaιion disabled 

Setting device parameters, parallel programming mode .. ΟΚ 
Enιering programmir1g mode .. ΟΚ 
Reading lock b iιs .. OxF9 .. ΟΚ 
Leaνing programming mode .. ΟΚ 

The 'Άdvanced" tab is currently divided into two subgroups . 

Ι · 

By pressing the "Read Signature" button , the signature bytes are read from the target 
device . The signature bytes act like an identifier for the part. After read ing the signature , 
the software will check if it is the correct signature according to the chosen device. 
Please refer to the AVR datasheets to read more about signature bytes. 
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5.3.5 "Board" Settings 
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Figure 5-5. Advanced 

STK500 f3 

Program 1 Fuses \ LockBits Adνanced 1 Board 1 Auto 

Signature Bytes~----------------~ 

Ιοχ1 Ε οχ94 οχ02 

Signature matches selected device 

Oscillator Calibration byte---------------~ 

Value: 

~:.:41 
\l/rite Address: 

1
1 r, Flash 

Γο' Eeprom 

Setting deνice parameters, serial programming mode .. ΟΚ 
Entering programming mode .. ΟΚ 
Reading signature .. Οχ1Ε Οχ94 Οχ02 .. ΟΚ 
Leaνi!:'~ programming mo_9e .. ΟΚ 

1! Rea.Q Cal. Byte j 
\l/ri!e to Memory 1 

The oscillator calibration byte is written to the device during manufacturing, and cannot 
be erased or altered by the user. The calibration byte is a tuning value that should be 
written to the OSCCAL register in order to tune the internal RC oscillator. 

By pressing the "Read Cal. Byte" button, the calibration value is read from the device 
and is shown in the "Value" text bοχ. Note that the calibration byte is not directly acces
sible during prog ram execution and must be written to a memory location during 
programming if it shall be used by the program. lf this option is grayed out, the selected 
device does not have a tunable internal RC oscillator. 

Since the calibration byte is not directly accessible during program execution, the user 
should write the calibration byte into a known location in Flash or EEPROM memory. Do 
this by writing the desired memory address in the "Write Address" text bοχ and then 
press the "Write to Memory" button. The calibration byte is then written to the memory 
indicated by the "Flash" and 'Έeprom" radio buttons. 

The "Board" tab allows the changing of operating conditions on the STK500 develop
ment board. The following properties can be modified: VTARGET, AREF and oscillator 
frequency. 

The interface is very flexible and it is possible to force the operating conditions beyond 
the recommended specifications for the device. Doing this is not recommended, and 
may damage the target device. The recommended operating conditions for the part are 
stated in the device datasheet. 
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5.3.5.1 VTARGET 

5.3.5.2 AREF 
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Figure 5-6. Board 

STK500 13 

Program j Fuses J LockBits 1 Adνanced Board j Auto 1 

Voltages-------------------~ 

VT arget: ' - 16.0 

Γ5.Ο ' 

_I ο.ο 
: .. ................ : 

ARef: - f - 6.0 

Γ5.Ο 

ο.ο 

fiead Voltages 1 

Yirite Voltages 1 

Oscillator ---='="°-~,,,,,...-,-----.,,----'--------, 

j3.69 MHz Read Osc 

Closest Attainable Value: 3.69 MHz WriteOsc. 

Γ""''" ιsΤΚ500ver1.0 beta 

Getting reνisions .. HW: Οχ01 , SW Major: Οχ01, SW Minor: ΟχΟΟ .. ΟΚ 
GettingVTARGET 5.0V .. ΟΚ 
Getting AREF .. 5.0V . ΟΚ 
Getting oscillator parameters .. Ρ=Οχ01 Ν=ΟχΟΟ .. ΟΚ .:J 

VTARGET controls the operating vol tage for the target board. Through the use of the 
slide bar or the text bοχ , this voltage can be regulated between Ο and 6.0V in 0.1 V incre
ments . Please refer to the device datasheet to find the specified voltage range for the 
selected device . Both voltages are read by pressing the "Read Voltages" button, and 
written by pressing the "Write Voltages" button . 

The physical connection of the VTARGET voltage is shown in Figure 3-22 on page 3-16. 

AREF controls the analog reference voltage for the ADC converter . This setting only 
apply to devices with AD converter. Through the use of the slide bar or the text bοχ , this 
voltage can be regulated between Ο and 6.0V in 0.1 V increments . Please refer to the 
device datasheet to find the valid voltage range for the selected device. Both VTARGET 
and AREF are read by pressing the "Read Voltages" button, and written by pressing the 
"Write Voltages" button . 

lt is not possible to set AREF to a higher voltage than VTARGET because this will per
manently damage the AVR. 

The physical connection of the AREF voltage is shown in Figure 3-24 on page 3-18 . 
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The STK500 development board uses a programmable oscillator circuit that offers a 
wide range of frequencies for the target device . 

Since ίt is not possible to generate an unlimited number of frequencies , the STK500 
user interface wil l calculate the value closest to the value written to the oscillator text 
bοχ . The calculated value is then presented in the oscillator text bοχ , overwriting the 
previously written number. 

When programming multiple devices with the same code, the 'Άυtο" tab offers a power
ful method of automatically going through a user-defined sequence of commands. The 
commands are listed in the order they are executed (ίf selected). Το enable a command , 
the appropriate check bοχ should be checked. For example, if only "Program FLASH" is 
checked when the "Start" button is pressed, the Flash memory will be programmed with 
the hex file specified in the "Program" settings . ΑΙΙ commands depend on and use the 
settings given in the STK500 user interface. 

Figure 5-7. Auto 

SΤΚ.500 ΕΙ 

Program 1 Fuses 1 LockBits 1 Adνanced lt Board Auto 1 

~ Erase Deνice 
~ Read signature 
~ Program FLASH 
Ρ' Verify FLASH 
0 Read FLASH 
~ Program EEPROM 
~ Verify EEPROM 
0 Read EEPROM 
C Program fuses 
n Readfuses 
Ο Progr am lock bits 
Γi Read lock bits 

FLASH con!ents is equal to file 
Programming EEPROM using block mode .. 100 % ΟΚ 
Reading EEPROM using block mode .. 100 % ΟΚ 
EEPROM contents differs from file 
Leaνing programmin!;! m~ .. ~ 

1 Γ ...... sϊaΓΓ .. ... "11 
........... ~ ................. ~ 

Ρί Log to file 

C Oνerwr~e 

C.: Append 

f!.rowse 

lt is possible to log the command execution to a text file by checking the "Log to file" 
check bοχ . 
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Click on the check boxes for the commands that you want the STK500 user interface to 
perform . Α typical sequence whe re the device is erased and then programmed is shown 
in Figure 5-7. The chip is erased , both memories programmed and verified, and finally, 
fuses and lock bits are programmed. 

Once configured , the same programming sequence is executed every time the "Start" 
button is pressed . This reduces both work and possibilities for erro rs due to operational 
errors. 

By clicking on the "Log to file" check box , all output from the commands are written to a 
text file. Select or create the file by pressing the "Browse" button and navigate to the 
location where the file is placed or should be created . The output is directed to this file , 
and can be viewed and edited using a text editor. 

The History window is located at the bottom of the STK500 view. ln this window the dia
log between AVR Studio and STK500 is shown. For every new command performed , 
the old dialog is replaced with the new one. 

Figure 5-8. History Window 

SΤΚ.500 13 
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Μ Erase Deνice Before Programming 
RJ Verif.Y Deνice After Programming 

Flash-----------------..,.-------. 

Γ" Use Current Simuli:itωr/Erτιι.Jletor FLASH Memωry 

r.ι lnput ΗΕΧ File l user\Stk500\ Τ est programs\flashcontents hex 

1 ι:~::::~:::ΕΞ~r:~:π.Ί:::::::: ::::::JI ~erify B.ead 
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r Us.e Curιe.rit Sitrul~ιωr/Errι\.!IΙΙtor EEPROM MemPr.Y 
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Erasing deνice .. ΟΚ 
Progr amming FLAS Η using block mode .. 1 00 % Ο Κ 
Reading FLASH using block mode .. 100 % ΟΚ 
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Appendix Α 

Figure 10-1. STK500 Block Diagram 
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ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ 'Γ 

Στο παράρτημα αυτό περ ιλαμβάνονται ενδεικτικά βασικές πληροφορίες από το 

εγχειρίδιο της ηλεκτρον1Κ11ς βιβλιοθήκης LIB-C, του περιβάλλοντος ανάπτυξης 
WINA VR. Καθώς και η περ ιγραφ11 των μη στάνταρ εντολών της C που 
χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα 



MAINPAGE 
1.4.6 

Introduction 

The latest veΓsio11 of thi s docume11t is always available frοιη 
l1ttp ://s<ι van11ah. 11011 g11 u .oΓg/pΙΌjects/ι:ι νΓ-1 ί bc/ 

The Α VR Li bc packι:ιge pΙΌvides a subset of tl1e standaΓd C libΓaΓy fοΓ Atιηel Α VR 8-bit 
RISC ιηiaocontΓolleΓs. Ιη addi tion, the libraΓy pΙΌvides the basic staιtup code 11eeded by 
ιηοs t applicatio11s. 

TheΓe is a wealth of infonηation ίη this docuιηent which goes beyond simply describi11g 
the interfaces and 1Όuti11es provided by the library. We hope that tl1i s docume11t provides 
enough inf0Γmatio11 to get a 11ew Α VR developer up to speed quickly using the fΓeely 
ava il able deve lopιηent tools: bi11utils, gcc avr- li bc and ma11y otheΓs. 

If you fi11d yourself stuck οη a pΙΌbleιη which tl1i s document doesn't quite addΓess, you 
ιηay wisl1 to post a ιηessage to the avΓ-gcc ιηailing list. Most of the developers of the 
Α VR binuti ls and gcc ports ίη add itio11 to the devleopeΓs of avr-libc subscribe to the list, 
so you will usuall y be ι:ιb l e to get your pΙΌb l em Γesolved. You can subsaibe to the list at 
l1ttp://lists.nongnu.0Γg/ιη ai lιηan/li stinfo/avΓ-gcc-list. BefoΓe posti11g to the list. you ιηight 
want to tιγ read i11 g the FΓec1uently Asked Questions chapteΓ of this docuιηe11t. 

Note: 
If you think you've found a bug, or l1ave a suggestioι1 fοΓ a11 iιηpΙΌνeιηeηt, either 
i11 this docuιηentati o11 ΟΓ ί11 tl1e libΓaΓy itself, ρlease use the bug trackeΓ at 
https://savannah . no11g11u.0Γg/bugs!?g1Όup=avr-libc to e11suΓe tl1e issue wo11't be 
f0Γgotte11. 

General inf ormation about this library 

Ιη ge11eral, ίt has bee11 the goal to st ick as best as possible to established sta11dards while 
iιηp \en1enting this libΓaι-y. Cοιηιηοηl y , this refeΓs to the C library as described by the 
ANSI X3. l 59-J 989 and ISO/LEC 9899 : 1990 ("ANSI-C") standaΓd, as well as parts of 
the iΓ s uccessoΓ ISO/I EC 9899: 1999 ("C99"). Sοιηe additio11s have been inspired by other 
sta11daΓd s like ΙΕΕΕ Std 1003.1-1988 ("POSIX. I "), while otheΓ extensions are purely 
Α VR-sρecific (like the entire pΙΌgΓaιη- sρace stΓi11g inteΓface). 

U 11Ι ess otherwi se noted, functio 11s of this libnιry aΓe 11ot guarenteed to be Γeentrant. Ιη 
paΓticul aΓ, a11 y functions tl1at stoΓe local state are know11 to be no11-ree11tι-a11t, as well as 
fu nctions that ιη aniρulate 10 ΓegisteΓs like the EEPROM access ιΌutines. If these 



functions aΓe used within both, standaΓd and inteπupt context, undefined behaviouΓ will 
Γesult. 

Supported Devices 

T11e following is a list of Α VR devices cuπently suppoΓted by the libΓaΓy. Note that actua l 
suppoΓt fοΓ s01ηe neweΓ devices depe11ds οη the ab ility of the corηp il e r-/asseιηb l eΓ to 
suppoΓt tl1ese devices at ΙίbπιΓy compile-ti ιηe. 

Α T90S Type Devices: 

• at90s 1 200 ill 
• at90s2313 

• at90s2323 

• at90s2333 

• at90s2343 

• at90s4414 

• at90s4433 

• at90s4434 

• at90s8515 

• at90c8534 

• at90s8535 

Α Tmega Type Devices: 

• atmega8 
• atmegal03 

• atmega 128 

• atmegal280 

• atmegaJ281 

• atmega 16 

• atmegal61 

• atmegaJ 62 

• atmegal63 
• atmega164p 
• atn1ega 165 

• atmega165p 
• atn1egaJ68 
• atmegal69 

• atmega169p 
• atmega2560 

• atrηega256 l 
• atmega32 

• atιηega323 

• atιηega324p 

• atmega325 



• atmega325p 
• atmega3250 
• atmega3250p 
• atmega329 
• atmega329p 
• atmega3290 
• atmega3290p 
• atmega48 
• atmega64 
• atmega640 
• atmega644 
• atmega644p 
• at1ηega645 

• at1ηega6450 

• atιηega649 

• atmega6490 
• atmega8515 
• atmega8535 
• atmega88 

Α Ttiny Type Devices: 

• attiny 11 ill 
• attiny12 ill 
• attiny13 
• attiny 15 ill 
• attiny22 
• attiny24 
• attiny25 
• attiny26 
• attiny261 
• attiny28 ill 
• attiny2313 
• attiny44 
• attiny45 
• attiny461 
• attiny84 
• attiny85 
• attiny861 

Misc Devices: 

• at94K ill 
• at76c7 l 1 lli 
• at43usb320 
• at43usb355 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Note: 

Note: 

Note: 

at86ι-f401 

at90can32 
at90can64 
at90can 128 
at90pw1η] 

at90pw1112 
at90pw1113 
at90usb82 
at90usb 162 
at90u sb646 
at90usb647 
at90usb 1286 
at90usb 1287 
atmega8hv<:1 
at1ηega Ι 6Ι1νa 

at1ηega406 

[1] Assembly only. T11eΓe is ηο diΓect suppoι-t fοΓ these devices to be pΓοgΓa1ηιηed 
in C since they do not have a RAM based stack. Still, it could be possib le to 
p1ΌgΓan1 the1η ίη C, see tl1e FAQ fοΓ an option. 

[2] The at94K devices aΓe a c01ηbination of FPGA and Α VR micωcontΓolleΓ . 

rτRoth-2002/ 1 1/12: Not SUΓe of the level of suppoΓt fοΓ these. ΜοΓe i nfonηati on 

would be welco1ηed.] 

[3] The at76c71 I is a USB to fast seΓi al inteΓface bridge chip using an Α VR core. 

avr-libc License 

avr-libc can be fΓeely used and Γedi stΓibuted , pIΌvided tl1 e followi ng li cense cond itions 
aΓe 1ηet. 

Portions of avr-libc are Copyright (c ) 1999-2007 
Keith Gudger , 
Bjoern Haase , 
Steinar Haugen , 
Peter Jansen , 
Reinhard Jessich , 
Magnus Johansson , 
Artur Lipowski , 
Marek Michalkiewicz , 
Colin O ' Flynn , 
Bob Paddock , 
Reiner Patommel , 
Michael Rickman , 
Theodore Α . Roth , 
Juergen Schill i ng , 
Ph il ip Soeberg , 
Anatoly Sokolov , 



Nils Kristian Strom , 
Michael Stumpf , 
Stefan Swanepoel , 
Eric Β . Wedd i ngton , 
Joerg Wunsch , 
Dmitry Xmelkov , 
The Regents of the University of California . 
All rights r ese r ved . 

Redistribution and use in source and binary forms , with or without 
modification , are permitted provided that the following conditions 

are met : 

* Redist r ibutions of source code must retain the above copyright 
notice , this l ist of conditions and the following disclaimer. 

* Redistribut i ons in binary form must reproduce the above copyright 
notice , this list of conditions and the following disclaimer in 
the documentation and/or other materials provided with the 
distr ibution . 

* Neither the name of the copyright holders nor the names of 
contributors may be used to endorse or promote products derived 
from this software without specific prior written permission . 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ΒΥ ΤΗΕ COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
" AS IS " 

AND ΑΝΥ EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT ΝΟΤ LIMITED 
ΤΟ , ΤΗΕ 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR Α PARTICULAR 
PURPOSE 

ARE DISCLAIMED . ΙΝ ΝΟ EVENT SHALL ΤΗΕ COPYRIGHT OWNER OR 
CONTRIBUTORS ΒΕ 

LI ABLE FOR ΑΝΥ DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING , BUT ΝΟΤ LIMITED ΤΟ , PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE , DATA , OR PROFITS ; OR 

BUS I NESS 
I NTERRUPT I ON) HOWEVER CAUSED AND ΟΝ ΑΝΥ THEORY OF LIABILITY , WHETHER 

ΙΝ 

CONTRACT , STRICT LIABILI TY, OR TORT (INCLUD I NG NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) 

ARISING ΙΝ ΑΝΥ WAY OUT OF ΤΗΕ USE OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED 
OF ΤΗΕ 

POSSIB I LITY OF SUCH DAMAGE . 

Automatical ly generated by Doxygen 1.4.7 οη 15 May 2007. 



Toolchain Overview 

Introduction 

Welcome to the open source software development too lset fοΓ the Atmel Α VR ! 

There is not a si ngle too l that pΙΌvides eveΓytl1ing needed to deve lop softwaΓe fοΓ tl1e 
Α VR. It takes ιηany too ls woΓking togetl1eΓ. Col lectivel y, the gΙΌup of tools a Γe c<:ι ll ed a 
toolset, or cοιηιηοn l y a too lchain. as the tools are cl1ained togetheΓ to pΓoduce tl1e f ina l 
executable app lication fοΓ tl1e Α VR microcontΙΌ ll eΓ. 

The following sections pΓovide an oveΓv i ew of a ll of tl1ese tools. Υοιι may be used to 
cι-oss-coιηpileΓs that pΙΌvide eνeΓytl1ing with a GUJ fι-ont -end , and 11ot know what goes 
011 "u11deΓneath the hood" . You ιηay be co111i11g fΙΌm a desktop ΟΓ se Γνe Γ cοιηpιιteΓ 

backgΙΌund and not ιιsed to en1bedded systems. ΟΓ you ιηay be j ust l eaΓlling about tl1e 
most coιηmon softwaΓe deveJ op ιηent too lchain avail ab le οη U11ix and Li11ux sys te ιηs. 

Hopefully the following oveΓview will be helpt.u l in putting everything in peΓspective. 

FSF and GNU 

AccoΓding to its webs ite, "tl1e Free SoftwaΓe Fou ndation (FSF), establi shed in 1985, is 
dedicated to promoting computeΓ u seΓs' Γigl1ts to use, study, copy, modify , and 
Γedistribute coιηputeΓ p1Όgran1s . The FSF pΙΌmotes the developιηent a11d use of fΓee 
softwaΓe , paΓticularly the GNU operating systeιη, used widel y in its GNU/Linux vaΓiant." 
The FSF Γemains the pΓin1aΓy sponsoΓ of the GNU pΙΌject. 

The GNU Project was Jaunched ί11 1984 to deve lop a coιηplete U11i x-like operating 
systeιη which is free software: the GNU systeιη . GNU is a recuΓsive acΙΌnym fο Γ "G NU's 
Not Unix"; it is pΙΌnounced guh-1100, appι-oxiιηately li ke canoe. 

One of the ιηain pΙΌjects of the GNU systeιη is the GNU Compile ι· Collect ion, Ο Γ GCC, 
and its s i steΓ pι-oject, GNU Binutils. These two open source projects pΙΌvide <:ι fo undation 
for a softwaΓe developιηent too lchain. Note that tl1ese pι-ojects weΓe designed to 
oΓiginally Γυη on Unix- li ke systems. 

GCC 

GCC stands fοΓ GNU Coιηpi l er Collection. GCC is l1i ghl y fl exib le cοιηρiJeΓ system. It 
has diffeΓent co111pil er fΙΌ nt-ends fοΓ diffeΓent languages. lt has many back-ends th at 
geneωte asse111b ly code fΌΓ ιηany diffeΓent pΓocesso Γs and host opeΓating systems. ΑΙΙ 

share a co111n1on "middle-end", containing the geneΓi c paΓts of tl1e coιηpileΓ, inc ludi11g a 
lot of optin1izations. 



In GCC, a host systeιη is tl1e systeιη (pΙΌcessor/OS) that the compileΓ ι-uns οη. Α target 

system is the system that the compiler compiles code fοι-. And, a system is the system that 
the compileι- is built (fιΌm source code) οη. If a compiler has the same system for host 

and fοΓ target , it is known as a nati ve compiler. If a compileι- has different systems for 
host and target , ίt is known as a cιΌss-compiler. (And if all thι-ee, bui l d, host, and 
target systems are diffeι-ent, it is known as a Canadian cΙΌss coιηpiler, but we won't 
discuss that here.) When GCC is built to execute οη a host system such as FreeBSD, 
Linux , ΟΓ Windows, and it is built to geneι-ate code fοι- tl1e Α VR microcontΙΌlleΓ target, 

then it is a cross coιηpileι-, and this veι-sion of GCC is cοιηιηοηly known as 'Ά VR GCC". 
ln documentation, or discussion, Α VR GCC is used when ι-efeι-ήng to GCC taι-geting 
specifically tl1e Α VR, or something that is Α VR specific about GCC. The term "GCC" is 
usuall y used to ι-efer to soιηething generic about GCC, οι- about GCC as a whole. 

GCC is diffeι-ent fΙΌm most other compileΓs. GCC focuses οη translating a high-level 
language to the taι-get asseιηbly on ly. Α VR GCC has three avai lable compileι-s fοΓ the 
Α VR: C language, C++, and Ada. The compileι- itself does not assemble or link the final 
code. 

GCC is also known as a "dΓiνeι-" progι-am, in that it knows about, and drives other 
ptΌgrams seamlessly to cι-eate the final output. The assembleΓ, and the linker are part of 
anotheι- open souι-ce ptΌject called GNU Binutils. GCC knows how to drive the GNU 
assembler (gas) to asseιηble the output of the compiler. GCC knows how to drive the 
GNU linker (ld) to link all of the object modules into a final executable. 

The two pΙΌjects, GCC and Binutils, aΓe νeΓy ιηuch inteπelated and many of the same 
volunteeΓs woι-k on both open source pΙΌjects. 

When GCC is built for the Α VR target, the actual progΓam naιηes are prefixed with "aνΓ
". So the actual executable name for AVR GCC is: avr-gcc. The name "avr-gcc" is used 
in docuιηentation and di scussion when Γefeπing to the progΓam itself and not just the 
whole Α VR GCC system. 

See the GCC Web Site and GCC Useι- Manual for moΓe infoι-mation about GCC. 

G NU Binutils 

The naιηe GNU Binutil s stands for "BinaΓy Utilities" . It contains the GNU assembleΓ 
(gas), and the GNU linker (ld), but also contains many otheΓ utilities that woΓk with 
binaι-y files that aΓe created as part of the software development toolchain . 

Again , when these tools are built fοι- tl1e Α VR taΓget, the actual ptΌgram names aΓe 
prefixed wi th "avr-". Fοι- example, the assembler ptΌgΓam name, for a native assembleΓ is 
"as" (even though in documentation the GNU assembler is commonly Γefeπed to as 
"gas"). Βυt when built fοΓ an Α VR target, ίt becomes "avι--as". Below is a list of the 
pΓΟgι-a ιη s that aι-e included ίη Binutils: 



avr-as 
The AssembleΓ. 

avr-ld 
T11e LinkeΓ. 

avr-ar 
CΓeate, modify, and extract fΙΌιη l ibΓaΓies (aΓc hi ves). 

avr-ranlib 
Geneι-ate index to lib ΓaΓy (aΓchive) contents. 

avr-objcopy 
Copy and trans late object fi les to di ffere nt foΓmats. 

avr-objdump 
Display infoιτna t io n from object files inc ludin g disassen1bly. 

avr-size 
List section sizes and total size. 

avr-nm 
List syιηbols fΙΌm object f iles. 

avr-strings 
Li st printable stΓings from files. 

avr-strip 
DiscaΓd symbo ls fΙΌ ιη fi les. 

avr-readelf 
Display the contents of ELF forιηat files . 

avr-addr21ine 
Conveι1 addΓesses to file and line. 

avr-c++tilt 
FilteΓ to deιηang l e encoded C++ sy ιηbols. 

avr-libc 

GCC and Binutils provides a lot of the tools to deve lop software, but the re is one c ritical 
component that they do not pΙΌvide : a Standard C LibΓary. 

T11ere aΓe different open source pJΌjects tha t prov ide a Standard C LibΓary depending 
upon your system tiιηe , whether for a native com piler (GNU Libc), fo r some otheΓ 

embedded system (new lib) , ΟΓ fοΓ son1e νeΓsions of Lin ux (uCLibc). The open souΓce 
Α VR toolchain has its own StandaΓd C LibΓary pΙΌj ect: avr- li bc. 

Α VR-Libc pΙΌνίdes ιηι:ιηy of the sι:ιme functions fo und in a regul aΓ StandaΓd C LibraΓY 

and ιηaηy additional libΓa ι-y functions that is spec if ic to an Α VR. Some of the S tandard C 
LibraΓy functions that aΓe coιηmon l y used οη a PC enν i 1Όnn1e nt have liιηita ti ons ΟΓ 

additional issues that a useΓ needs to be awaΓe of w he n used οη an embedded sys te ιη . 

Α VR-Libc also contai ns the most docuιηen tation about the w ho le Α VR toolchain . 

Building Software 



Even though GCC, Binutils, and avΓ- libc aΓe the coΓe pΙΌjects that aΓe used to build 
soft\vaΓe fοΓ tl1 e Α VR. the Γe is anotheΓ piece of softwaΓe that ties it a ll togetheΓ : Make. 
GNU Make is a p1ΌgΓan1 that makes things , and mainly software. Make inteφrets and 
executes <ι Makefile that is wΓitten for a project. Α Makefi le contains dependency ιυles , 

showing which output fil es <ιι·e dependent upon which input files , and instωctions οη how 
to build output files frοιη input fi les. 

Some distΓibutions of the too lchains, and otl1eΓ Α YR tools such <ιs MFile, contain a 
Makefile te mplate wΓitten fοΓ the Α YR toolc hai11 and Α VR applications that you can 
copy and n1od ify fοΓ youΓ applic<ιtion. 

See the GNU Make UseΓ Manual fοΓ more infoΓmation. 

AVRDUDE 

AfteΓ cι-eating your softwaΓe. you'll want to progΓaιη your device . Υ ου can do tl1is by 
using the pΙΌgΓaιη Α VRDUDE which can inteΓface with vaΓious haΓdwaΓe devices to 
pΙΌgΓam yo uι- processoΓ. 

Α VRDUDE is a νeιΎ flexible p<ιckage. All the infonηation about Α YR processors <ιηd 
v<ιι-io u s haΓdwaΓe progΓaιηιηers is stoΓed in <ι text database. This database can be ιηodified 
by any u seΓ to add new haΓdware or to add an Α VR pΙΌcessor if ίt is not a\Γeady li sted. 

GDB / Insight / DDD 

The GNU DebuggeΓ (GDB) is <ι comιηand-line debuggeι- that can be used with the rest of 
the Α YR too lchain . Insi ght is GDB plus a GUJ written in TclfΓk. Both GDB and lnsight 
<ιre confi guΓed fοΓ the Α YR and the main executables aΓe prefixed with the target name: 
avι-- gdb , and avΓ-in sight. TheΓe is <ιlso a "text mode" GUI for GDB: avι--gdbtui. DDD 
(Data Di splay DebuggeΓ) is anotheΓ popular GUI fΓont end to GDB , available οη Unix 
and Linu x systeιηs. 

AVaRICE 

Α VaRICE is a back-end pΙΌgram to AYR GDB and inteι-faces to the Atιηel JTAG In
CiΓc uit Eιηul atoΓ (ICE), to pΙΌvide eιη ulation capabilities. 

SimulAVR 

Simu!A YR is an Α YR s imulatoΓ used as a back-end with Α VR GDB . UnfoΓtunately, this 
pΙΌj ect is cuιτently unιη<ιintained and could use sοιηe 11elp. 

Utilities 



There aΓe also otl1er optio nal uti lities ava ilable that ιηay be useful to add to youΓ too lset. 

SRecord is a collection of poweΓful too ls for ιηa nipul ιιt i n g EPROM load fil es. lt reads 
and wΓites nuiηeΓOus EPROM f ile fonηats, and can peΓfoι-n1 ιηaηy d i Πe Γe nt 

ιηanipulations. 

MFi l e is a siιηple Makefile geneΓatoΓ is ιηeant as an a id to quick ly custo n1i ze a Makefil e 
to use fοΓ youΓ Α YR appl ication. 

Toolchain Distributions (Distros) 

ΑΙΙ of tl1e vaΓious open souΓce pΓOjects tl1at coιηpri se the enti Γe too lc l1 a in are noΓm a ll y 

distΓibuted as souΓce code. It is left up to the useΓ to build the too l appli cation fΓο η1 its 
souΓce code. This can be u very daunting task to any potentia l use Γ of tl1ese too ls. 

Luckily there are peop le who he lp out ίη this aΓea. Yoluntee Γs take the tίιη e to build tl1e 
application fΙΌm souΓce code οη paΓticu l aΓ host p l atfonηs and soιηetiιηes packaging the 
tools for convenient in stallat io n by the e nd useΓ. These packages conta in the bin aΓy 

executables of tl1e tools. pΓe- ιηade and ready to use. T hese packages aΓe known us 
"distributions" of the Α YR too lchain, or by a moΓe sl1 ortened η aιηe , " d i s tΓOs". 

Α YR toolchain distιΌs are ava ilable οη FΓeeBSD, W indows, Mac OS Χ, and ceitain 
flavors of Linux. 

Open Source 

ΑΙΙ of these tools, fΓΟ ιη the ori gin a l souΓce code ί η the ιηul titude of pΓOj ects, to tl1 e 
various distros , aΓe put togetheΓ by ιηaηy, many volunteers. Α ΙΙ of these pΓOjects coul d 
always use moΓe help fΓΟιη other people w ho aΓe w illing to voluntee Γ s οιηe of the ir tίιηe . 

Tl1ere aΓe n1any different ways to help, fοΓ people with vary ing skill leve ls, abi liti es, and 
available time. 

You can help to answeΓ questions ίη ιηailing lists such as the avΓ-gcc-li s t , or οη fοωιη s at 
the Α YR FΓeaks website . This he lps ιηaηy people new to the ope n souΓce Α YR too ls. 

lf you think you found ιι bug ίη any of tl1e tools, it is a lways a bi g he lp to subιη it a good 
bug ΓepoΓt to tl1e pΙΌpeΓ p ιΌject. Α good bug ΓepoΓt always he lps otheΓ vo lunteeΓs to 
analyze the probleιη and to get it fixed fοΓ futuΓe veΓs i on s of the softwcι Γe . 

You can also help to fix bugs ίη vaΓious softwaΓe projec ts, or to add desiΓable new 
features. 

Yolunteers are always we l coιηe! :-) 



LIBRARY REFERENCE 
HeΓe is a li st of all n1odules: 

• <asseΓt.11>: Di agnostics 
• <ctype.11>: ChaΓacteΓ OpeΓations 

• <eιτnο. 11 >: Systeιη ΕηΌΓS 

• <inttypes. 11 >: lntegeΓ Type conveΓsions 
• <ιη cιt l1 . Ι1>: Maιheιη at ic s 

• <setjιηp. h>: Non-local goto 
• <stdint.11>: S t a ndaΓd lntegeΓ Types 
• <stdio. 11 >: StandaΓd 10 facilities 
• <std lib.11>: GeneΓal utilities 
• <stΓing. 11>: StΓings 

• <aνΓ/boot. 11 >: Bootloadeι- SuppoΓt Ut iliιies 

• <avι-/eepΙΌm .h >: EEPROM handli ng 
• <aνΓ/inteιτupt.h>: lnteιτupts 

• <aνΓ/pgιηspace. 11>: ΡΙΌgΓaιη Space Utilities 
• <avι-/p oweι-. h>: Poweι- Reduction Manageιηent 
• <aνΓ/sfι- defs.11>: Special function ΓegisteΓs 

ο Add itional notes fΙΌ1η <aνι-/sfΓ defs.h> 
• <av1"/s leep.l1>: ΡονιeΓ Management and Sleep Modes 
• <aνΓ/νeΓs i on . h >: avι--libc ve ι-s ion macros 
• <aνΓ/wdt.h>: Watcl1dog timeΓ handli ng 
• <util/αc 16.11>: CRC Con1putations 
• <uti l/de lay .11 >: Convenience functions fοΓ busy-wait delay loops 
• <ut il /de lay bas ic. 11>: Basic busy-wait delay loops 
• <υti l /p aι-i t y. 11 > : PaΓity bit geneΓation 
• <uti l/twi. 11 >: TWI bit ιηask defi11i tions 
• <coιηpat/deρΓecated. 11 >: DepΓecated items 
• <co ιηpat/in a90.h>: Compatibili ty with Ι ΑR EWB 3.χ 
• Demo pΙΌjects 

ο Cοιηb ίη ίηg C and asseιηbly souΓce fi les 
ο Α s i1ηp l e project 
ο Α ιη ο Γe soph isti cated pι-oject 
ο Us in g the standaΓd 10 facilities 
ο Exa ιηp l e usi ng tl1e two-wiΓe in teι-face (TWI) 

Autoιηaticall y geneΓated by Doxygen 1.4.7 on 15 May 2007. 



<stdint.h>: Standard lnteger Types 

Detailed Description 

#include <stdint . h> 

Use [ujintN_t if you need exactly Ν bits . 

Since these typedefs are ιηandated by tl1e C99 standaΓd , they aΓe preferred over ΙΌ l!ί ηg · 
your own typedefs. 

Typedef Documentation 

typedef un signed chaΓ uint8 t 

8-bit unsig11ed type . 



<avr/interrupt.h>: Interrupts 

Detailed Description 

Note: 
Th is discussion of inteιτupts was originall y taken fωιη Ricl1 Neswold's docuιηent. 
See Acknowledgιηents. 

lntroduction to avr-libc's interrupt handling 

It's neai-Iy iιηpossible to find coιηp ilei-s that agree οη how to handle inteιτupt code. Since 
the C language tries to stay away fωιη ιηachine dependent deta il s, each coιηpilei- writeΓ is 
forced to des ign their ιη ethod of support. 

ln the Α VR-GCC envi1Όnn1ent, the vectoΓ tab le is predefined to point to inteιτupt routines 
wi th predeterιηined names. By usi ng the appωpriate ηaιηe , your routine will be cal\ed 
when the coπesponding inteιτupt occurs. The device library pωvides a set of default 
inteιτupt routines, which wi l\ get used if you don't defi ne youΓ own. 

Patching into the vector table is on ly one part of the pωb\eιη. The coιηpileΓ uses , by 
conve nti on, a set of regi sters when it' s norιηally executing coιηpil er- generated code. It' s 
impoΓtant that these registers , as well as the status register, get saved and restored. The 
ex tra code needed to do th is is enab led by tagging the inteιτupt function with 
~attr i bute~(( signal ) ). 

These detai ls see ιη to ιηake inteιτupt routi nes a little ιηessy, but all these details are 
handl ed by t\1e lnteιτupt ΑΡΙ. Αη inteιτupt 1Όutine is defined witl1 ISRO. This macro 
register and ιηark t\1e ωuti ne as an inteπupt l1an dleΓ for the specified peripheral. The 
fo llowing is an example definition of a l1andleΓ fοΓ the ADC inteιτupt. 

#include <avr/interrupt . h> 

ISR(ADC_vect ) 
{ 

11 use r code here 

Refer to the chapter explaining asseιη bl er ρωgΓaιηιηί η g for an explanation about 
i nteιτupt ιΌutines wΓitten sole ly ίη assemb l eΓ language. 

Catch-all interrupt vector 

lf an unexpected inteπupt occuΓs ( inteιτupt is enabled and ηο handler is installed. which 
usuall y indi cates a bug), tl1en the default action is to Γeset tl1e device by jumping to the 



reset vector. You can oveπide thi s by s upρl ying a functi on naιηed _vector_default 

wl1ich sl1ould be detϊned with LSR() as suc\1 . 

#include <avr/interrupt . h> 

ISR(_vector_default ) 
{ 

11 user code here 

Nested interrupts 

The Α VR h<:1Γdwaι-e c l eaΓs the global inteιτupt flag in SREG befoι-e e ntering an inteιτupt 
vector. Thus, noπηally inteιτupts wil l reιηain disab \ed inside tl1e handleι- until the handleι
exits , wheι-e the RETI in stι-uction (that is eιηitted by the coιηpi le r as part of the ηοπηa\ 
function epi logue fοι- a11 inteπupt handle ι-) will eventua lly Γe-enable fuι-theι- in teιτupts. 

Fοι- that ι-eason , inteιτupt h a ndleι-s nonηally do not nest. Fοι- ιηο s t inteπupt handlers, this 
is the desired behaviouΓ, for sοιηe it is even ι-equi Γed ίη oΓder to pι-event infini te ly 
recuι-sive inteιτuρts (like UART interrupts, or level-tri ggered exteι-na l inteιτup ts). Ιη rare 
circumstances though it ιηi ght be desired to re-enab\e the global inteιτupt flag as eaΓly as 
possible ίη the inteιτupt handler, in order to not defer any other inteπupt more than 
abso lutely needed . This could be done using an se i() in struction rigl1t at the beg inning of 
the inteπupt handleι-, but t\1i s still leaves few in stΓuction s inside the compil er-generated 
function prologue to ωη with global inteιτupts disabled. The cοιηp ί\ eι- can be instructed 
to insert an SEJ instωction Γight at the beginning of <ι η inteιτupt handler by dec laΓing the 
h<ιndler the following w<ιy: 

void XXX_vect(void) _attribute_((interrupt)) ; 
void XXX_vect (void ) { 

wheι-e xxx_ vect is the name of a va lid in teπupt vector for the MCU type in question, as 
explained below. 

Choosing the vector: lnterrupt vector names 

The inteιτupt is chosen by supplyin g one of the symbols in following tab\e. 

There are cu ιτently two ditfe rent styles present fοΓ nami ng the vectoΓs. One fοηη uses 
names starting with SIG_, f'ollowed by <:ι ι-e lati vely verbose but arbitrarily chose n n<ιιηe 
describing the inteπupt vector. Thi s has been the onl y avai lab le sty le in <ιvr-libc up to 
version 1 . 2 . χ . 

Starting with avr-libc version 1.4.0, a second style of inteιτupt vector 11<ι1ηes has been 

added, where a shoι-t phrase for the vector description is followed by _ vect . The short 
phrase 1ηatches the vectoΓ name as described in the datasl1eet of tl1e respective dev ice 
(<ιηd ίη Atmel's XML fi les), witl1 spaces replaced by an undeΓscoι-e and other non-



alphanumei-ic chaΓactei-s dωpped. Using the suffi x _ vect is intented to impωve 
poΓtability to otheΓ C coιηpilei-s avail able foi- the Α VR that use a similaΓ naming 
convention . 

The l1i st0Γical nan1ing style might become depΓecated in a future Γelease , so it is not 
recommended fοΓ new pωjects. 

Note: 
The ISRO ιηacro cannot Γeally spell-check the aΓguιηent passed to theιη . Thus, by 
mi sspelling one of tl1e names below in a call to ISRO, a function will be created 
that, while possibly being usable as an inteπupt function , is not actually wired 
into tl1e interrupt vectoΓ table. The coιηpileΓ will geneΓate a waΓning if it detects a 
suspiciously looking name of a ISRO function (i.e. one that afteΓ macro 
Γepl acement does not staΓt with "_ vector_"). 

(OMITED TABLE WITH COMPLETE LIST OF 
Α VR INTERRUPTS AND APPLICABLE 
CEVICES) 

Global manipulation of the interrupt flag 
The global inteιτupt flag is ιηaintained in the Ι bit of the status ΓegisteΓ (SREG). 

#define sei() 
#define cli() 

Macros f or writing interrupt handler functions 
#defi ne ISR(vectoi-) 
#define SIGNAL(vectoΓ) 
#define ΕΜΡΤΥ INTERRUPT(vectoΓ) 
#define ISR ALIAS( vector, target_ vectoΓ) 

Define Documentation 

#define cli ( ) 

# in clud e <avr/interrupt.h> 

Disables all interrupts by clearing the global interrupt mask. This function actually 
compiles into a single line of asseιηbl y, so there is ηο function call overhead. 



#def i ne ISR ( vec t o r ) 

# i nclude <avr/interrupt . h> 

lntroduces an interrupt handler function (interrupt service routine) that runs with global 
inteιτupts initially disabled. 

vector must be one of the interrupt vector narnes that are valid for the particular MCU 
type . 

#define sei ( ) 

#include <avr/interrupt . h> 

Enables interrupts by settίng the global ίnterrupt mask. This functί on actually cornpiles 
into a single line of assernbly, so there is ηο function call overhead. 



<avr/sfr_defs.h>: Special function 
registers 

Detailed Description 

When working with 1ηicrocont1Όllers, many of the tasks usually consist of controlling the 
peripherals that are connected to the device, respectively programming the subsystems 
that are contained in the controller (which by itself cωηmunicate with the circuitry 
connected to the controlleι"). 

The Α VR series of microcontrollers offers two different paradigms to perform this task. 
TheΓe's a sepaΓate 10 address space available (as it is known frωη some high-level CISC 
CPUs) that can be addΓessed with specific 10 instωctions that aΓe applicable to some or 
all of the ΙΟ addΓess space (in, out , sbi etc.). The entire 10 address space is also made 
available as ιneniory-ιnapped ΙΟ, i. e. it can be accessed using all the MCU instωctions 
that are applicable to noΓmal data meιηοιγ. The 10 Γegister space is mapped into the data 
ιηemory addΓess space with an offset of Οχ20 since the bottom of this space is reseΓνed 
for direct access to the MCU registers. (Actual SRAM is available only behind the ΙΟ 
register area, starting at either address Οχ60, or OxlOO depending οη the device.) 

Α VR Libc suppoΓts both these paradig1ηs. While by default, the iιηplementation uses 
meiηory-mapped ΙΟ access, this is hidden from the pΙΌgΓammer. So the prograiηmer can 
access 10 registeΓs either with a special function like outb () : 

#include <avr/io .h> 

o utb(PORTA, Οχ33) ; 

ΟΓ they can assign a value directly to the syiηbolic addΓess: 

PORTA = Οχ33 ; 

The coiηpiler's choice of which metl1od to use when actually accessing the 10 port is 
completely independent of the way the programmer chooses to wΓite the code. So even if 
the programmer uses the meιηory-mapped paradigm and writes 

PORTA 1= Οχ40 ; 

the compileΓ can optimize this into tl1e use of an sbi instωction (of course, pωvided the 
target address is within the allowable range for this instruction, and the Γight-hand side of 
the expression is a constant value known at compile-tiιηe). 



The adva11tage of using the meιnoιΎ-mapped paΓadi gn1 ίη C progΓam s is tl1 at it ιη akes the 
progΓams η1οι-e poι-tab l e to othe ι- C coιηpi l e ι-s fοι- tl1e Α VR platfoπn. Sοιηe peop le ιηi gh t 

also feel that tl1i s is ιnοι-e ι-eadab l e. FοΓ exaιηple , tl1 e fo ll owing two s ta teιη e n ts would be 
equivalent: 

outb ( DDRD , in )) (DDRD ) & -LCDB IT S ) ; 
DDRD &= -LCDBITS ; 

Tl1e geneι-ated code is identical fοΓ botl1. W ithout optiιn i zat i on. the coιηpil e ι- stΓi c tl y 

geneΓates code fo ll ow ing the ιηe ιηοι-y-ιηapped pa ι-adi gιη , w l1ile w ith oρtiιni zat i o n tun1ed 
on, code is geneΓated usi ng the (fasteΓ and s ιnalle Γ) i n/out MCU in stωc ti o n s . 

Note that specia l ce:ιΓe ιη ust be taken wl1en access ing some of the 16-bit tiιneΓ 10 Γeg i steΓs 

wl1eΓe access fΓom botl1 the main pΙΌgΓaιn and wi thin an i nteπupt contex t can happe n. 
See Why do some 16-bit tiιηeΓ ΓegisteΓs soιηetimes get tΓashed?. 

Porting programs that use sbi/cbi 
As descι-ibed above, access to tl1 e Α VR sing le bit set and c lear in stιυc ti o n s aΓe provided 
via the standaΓd C bit n1ani pulation comιηands . The sb i and cbi coιη1η a 11d s a ι-e η ο lon geΓ 

directly supported . sbi (sfΓ,b i t) can be Γeplaced by sfΓ 1= BV(bit). 

ie: sbi(PORTB, ΡΒ 1 ); is now PORTB 1= BV(PB 1 ); 

This actually is ιnοΓe f lexib le than having sbi directl y, as the ορtίιηί zeΓ w ill ιι se a 
hardwaΓe sbi if appropΓiate, ΟΓ a Γead/or/wΓite if not. Υ ου do not need to keep tΓack of 
which registers sbi/cbi w ill operate on . 

Likewise, cbi (sfr,bit) is now sfι- & = -( BV(bit)); 

Modules 
Additional notes fωm <avr/sfr defs.11> 

Bit manipulation 
#define BV(bit) ( 1 << (bi t)) 

10 register bit manipulation 
#define bit is set(sfΓ, bit) (_SFR_BYTE(sfι-) & _BV(b it)) 
#define bit is cleaι·(sfι-, bit) (!(_SFR_BYTE(sfr) & _BV(bit))) 
#define Ιοορ until bit is set(sfι-, bit) do { } wh ile (bit_is_cleaΓ(sfΓ, bi t)) 
#define Ιοορ until bit is cleaΓ(sfΓ , bit) do { } while ( bi t_is_set(sfΓ , bit)) 



Define Documentation 

#define loop_until_bit_i s_cleaι

#include <avι-/io.h> 

( SfΓ, bit ) do { } while (bit_i s_set(sfι-, bit)) 

Wait until bit bit in 10 ι-egisteι- sfι- is cleaι- . 

#define loop_until_bit_is_set ( sfι-, bit 

#include <avι-/io.h> 

Wait until bit bit in 10 ι-egisteΓ sfι- is set. 

do { } while (bit_is_cleaι-( sfι-, bit)) 



<utiVdelay.h>: Convenience functions for 
busy-wait delay loops 

Detailed Description 

#define F_ CPU lOOOOOOUL // 1 MHz 
//#define F_ CPU 14 . 7456Ε6 

#include <util/delay . h> 

Note: 
As an a lteΓnative 1ηetl1od , it is possible to pass tl1e F _CPU ιηacΙΌ down to the 
cοιηρi leΓ from the Makefile . Obvio usly, in that case, no #def i ne state ιηe nt shoul d 
be used. 

The functions in this header fi le aΓe wrappeΓs around the basic busy-wait funcιion s fΓom 

<util/delay basic .h>. T11ey aΓe meant as convenience functi ons wheΓe ac tual time va lues 
can be specified Γathe r tl1an a ηυιηbeΓ of cycles to wait fοΓ. The idea behind is that 
compile-time constant expΓess ioι1 s will be e liminated by coιηpiler optiιηi zation so 
floating-ρoint expΓess i on s can be used to calculate the number of de lay cyc les needed 
based on the CPU fΓequency passed by the macro F _CPU. 
Note: 

ln οΓdeΓ fοι- these function s to work as intended, con1pil eΓ optimi zati ons niust be 
enabled, and the delay time 111ust be an expΓes sion that is a known constant at 
compile-time. If these requiΓements aΓe not n1et, the Γesultin g delay will be much 
longeΓ (and basically unpredictable), and applications that otheι-wi se do not use 
f loating-point ca lculations will expeΓience seνeΓe code bloat by the fl oatin g-point 
libΓaΓy ΙΌutines linked in to the application. 

The functions avail able a ll ow the specification of ιηicΙΌsecond , and milli second de lays 
diΓectly , using the app lication-supplied ιηacΙΌ F _CPU as the CPU clock freqιιency (in 
HeΓtz). 

Functions 
void delay us (double _us) 
void delay 111 s (double _ms) 

Function Documentation 

void _de lay_ms ( double_ms ) 

PeΓform a delay of _ιηs ιηilli seconds , using _delay_loop_2(). 



The ιη acιΌ F _CPU is supposed to be defined to a constant defining the CPU clock 
fΓequency (in HeΓtz). 

The ιη aχiιηa l possible delay is 262. 14 ιη s / F _CPU in MHz. 

νoid _del ay_us ( double_us ) 

ΡeΓfοπη a delay of _us ιηicroseconds, using _delay _loop_ I (). 

The 1ηacι-ο F _CPU is supposed to be defined to a constant defining the CPU clock 
fΓequency (in HeΓtz) . 

The 1ηaximal possible delay is 768 us / F _CPU in MHz. 



<util/parity.h>: Parity bit generation 

Detailed Description 

#include <util/parity . h> 

This header fi le contains opt iιηi zed assen1bler code to cH lcu late tl1e pa Γity bit fo r a byte. 

Defines 
#define paΓity even bit(val) 

Define Documentation 

#define paΓity_even_bit( val 

Value: 

(_extension_ ( { 

} ) ) 

Returns: 

unsigned char _t ; 

) ; 

asm ( 
"mov _ tmp_reg_, %0 " " \n\t " 
" swap %0 " " \n\t " 
"eor %0 ,_tmp_ reg_" " \n\t " 
"mov _tmp_reg_, %0 " " \n\t " 
" lsr %0 " " \π\t " 

" lsr %0 " " \n\t " 
"eor %0 ,_tmp_ reg_" 

" =r " ( _ t ) 

: 'Ό " ( (unsigned char ) (va l)) 
: ., ro 11 

( ( (_t + 1) » 1 ) & 1 ) ; 

1 if val has an odd ηuιηbeΓ of bits set. 
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<math.h>: Mathematics 

Detailed Description 

# i nclude <math . h> 

This header file declares basic mathematics constants and functions . 

Note: 
Ιη ordei- to access the functions delcai-ed herein, it is usually also i-equired to 
additionally link against the librai-y l ibm. a . See also the related FAQ entry. 

Defines 
#define Μ ΡΙ 3.141592653589793238462643 
#define Μ SQRT2 1.4142135623730950488016887 

Functions 
double cos (double _x) _ATTR_CONST_ 
double fabs (double _x) _ATTR_CONST_ 
double fmod (double _χ, double _y) _ATTR_CONST_ 
double modf ( double _ value, double * _iptr) 
double sin (double _χ) _ATTR_CONST_ 
double sψt (double _x) _ATTR_CONST_ 
double tan (double _χ) _ATTR_CONST_ 
double floor (double _χ) _ATTR_CONST _ 
double ceil (double _x) _ATTR_CONST_ 
double frexp ( double _ value, int * _exp) 
double ldexp ( double _χ, int _exp) _Α TTR_ CONST _ 
double exp (double _χ) _ATTR_CONST_ 
double cosh (double _χ) _ATTR_CONST_ 
double sinh (double _x) _ATTR_CONST_ 
double tanh (double _χ) _ATTR_CONST _ 
double acos (double _x) _ATTR_CONST_ 
double asin (double _x) _ATTR_CONST_ 
double atan (double _x) _ATTR_CONST_ 
double atan2 (double _y, double _χ) _ATTR_CONST_ 
double ]Qg (double _χ) _ATTR_CONST_ 
double Jog10 (double _χ) _ATTR_CONST_ 
double pow (double _x, double _y) _ATTR_CONST_ 



int isnan (double _ x) _ATTR_CONST_ 
int isinf (double _x) _AΠR_CONST_ 

double square (double _ x) _ATTR_CONST_ 

Define Documentation 

#define Μ_ΡΙ 3. 141592653589793238462643 

The constant pi. 

#define M_SQRT2 J .4142135623730950488016887 

The square root of 2. 

Function Documentation 

double atan2 ( double _y, double _χ ) 

The atan2() function computes the principal value of the arc tangent of y Ι χ, using the 
signs of both arguments to determine the quadrant of the return value. The returned value 
is ίη the range [-pi, +pi] radians. lf both χ and y are zeω, the global variable e rrno is set 
to EDOM. 



Α more sophisticated project 
[Demo projects] 

This project extends the basic idea of the siιηple project to control a LED with a PWM 
output, but adds methods to adjust the LED brightness. lt employs a lot of the basic 
concepts of avr-libc to achieve that goal. 

UndeΓstanding this project assumes the simple project has been understood ίη full, as well 
as being acquainted with the basic haΓdwaΓe concepts of an Α VR microcontrolleΓ. 

Hardware setup 

The demo is set up ίη a way so it can be run οη the Α Tmega 16 that ships with the 
STKSOO developιηent kit . The only extemal paΓt needed is a potentiometer attached to 
the ADC. It is connected to a 10-pin ribbon cable for poΓt Α, both ends of the 
potentioιηeteΓ to pins 9 (GND) and 10 (VCC), and the wiper to pin 1 (port ΑΟ). Α bypass 
capacitor from pin 1 to pin 9 (like 47 nF) is recoιnmendable. 



Setup of the STKSOO 

T11e colouΓed patch cables aΓe used ιο pΓOv ide vaΓi ous inteι-connections . As theΓe aΓe only 
fouι- of theιη ίη the STKSOO, the ι-e aΓe two options to connect tl1eιη fοΓ this deιηο. Tl1e 
second option fοι- tl1e ye ll ow -g ι-een cab le is show n ίη paΓenthe s i s ίη tl1e table. 
AlteΓnatively. the "sq uid" cab le fι-0111 the JTAG ICE kit can be used if avai lab le. 

1 Port 1 Header 1 Color 1 Function lconnect to 

ΓοΟΙ 1 lb1-own IRxD 1 RXD of the RS -232 he<:ιder 

Fl2 l gΓey l τχο TXD of tl1e RS-232 l1eadeΓ 

!021 3 lblack button "down" SWO (pin 1 sw itches headeΓ) 

!0314 I Γed button "up" SW 1 (pin 2 switches headeΓ) 

Fls 1 gΓeen button "ADC" SW2 (pin 3 switches heade ι-) 

Fl6 lblue LED LEDO (pin 1 LEDs headeΓ) 

!0617 1 (gΓeen ) clock out LED 1 (pin 2 LEDs headeΓ) 

ΓrΥ71 8 lwhite 1-second flash LED2 (pin 3 LEDs l1eadeΓ) 

IGND 19 1 unused 

lvcc i ιο 1 unu sed 

Wiring of the STKSOO 

The following pictuΓe shows the a lteιηate wiΓing whe Γe LED 1 is connected but SW2 is 
not: 



Wiring option #2 of the STKSOO 

As an alternative, this deιηο can also be run οη the popular ATmega8 controller, or its 
successor Α Tmega88 as well as the Α Tmega48 and Α Tmega 168 variants of the latter. 
These controllers do not ha ve a port named "Α" , so their ADC inputs are located οη port 
C instead, thus the potentiometer needs to be attached to port C. Likewise, the OC 1 Α 
output is not οη port D pin 5 but οη port Β pin 1 (ΡΒ 1 ). Thus, the above cabling scheme 
needs to be changed so that ΡΒ 1 connects to the LEDO pin. (PD6 remains unconnected.) 
When using the STKSOO, use one of the juιηper cables for this connection. All other port 
D pins should be connected the sa1ηe way as described for the Α Tmega 16 above . 

When not using an STKSOO starteΓ kit, attach the LEDs through some Γesistor to V cc 
(low-active LEDs), and attach pushbuttons fιΌιη the Γespective input pins to GND. The 
inteωal pull-up Γesistors aΓe enabled for the pushbutton pins, so ηο external resistors are 
needed. 

Finally, the demo has been ported to the ATtiny2313 as well. As this Α VR does not offer 
an ADC, everything related to hand\ing the ADC is disabled in the code for that MCU 
type. Also, poi-t D of this contωllei- type only featui-es 6 pins, so the 1-second flash LED 
had to be moved fωιη PD6 to PD4. (PD4 is used as the ADC control button οη the othei
MCU types, but that is not needed hei-e.) OCIA is located at ΡΒ3 οη this device. 

The MCU_ TARGE T macΓO in the Makefile needs to be adjusted appΓopi-iately fοΓ the 
altei-native controller types. 

The flas\1 ROM and RAM consumption of this demo are way below the ΓesouΓces of even 
an Α T1ηega48, and still well within the capabilities of an ATtiny2313 . The major 
advantage of experiιηenting with the Α Tmega 16 (in addition that it ships together with an 
STKSOO anyway) is that ίt can be debugged online via JT AG. Likewise, the 
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ATmega48/88/168 a11d ATtiny2313 devices ca11 be debugged thΙΌugh debugW iΓe , usi ng 
the Atιηel JT AG ICE ιηk!Ι οΓ the low-cost Α VR DΓagon. 

Note that in tl1e expla11atio11 below, all p0Γt/pi11 11ames aΓe apρlicable to tl1e ATιηega 16 
setup. 

Functional overview 

PD6 will be toggled witl1 each i11teΓ11al clock tick (appΙΌx. 1 Ο ιηs). PD7 wi ll flash 011ce 
peΓ seco11d. 

PDO a11d PD l aΓe configuΓed as UART 10, a11d ca11 be used to co1111ect the deιηο kit to a 
PC (9600 Bd, 8Ν l fΓa ιηe foπηat). The demo applicatio11 talks to tl1e seΓial poΓt, and it can 
be co11tωlled from the seΓial poΓt. 

PD2 tlπough PD4 aΓe co11figuΓed as i11ρuts, a11d co11t1ΌI tl1e application u11less control has 
been take11 over by the serial ροΓt. Sh0Γti11g PD2 to GND will decrease the cuπent PWM 
value, shoΓting PD3 to GND wi ll i11cΓease it. 

While PD4 is shoΓted to GND, 011e ADC co11veΓs i o 11 for chan11el Ο (ADC i11pιιt is οη 
ΡΑΟ) will be triggeΓed each i11ter11al clock tick, a11d the resulti11g value will be used as the 
PWM value. So the bΓightness of the LED follows tl1e analog input value 011 PCO. 
V AREF 011 the STK500 sl1ould be set to the same value as VCC. 

Whe11 ω1111ί11g ί11 serial co11trol ιηοde, the fu11ction of the watchdog tίιηeΓ ca11 be 
demo11stΓated by typi11g a11 Ί·'. This will make the deιηο appl icatio11 run ί11 a tight loop 
without retΓiggeΓing the watchdog so after some seco11ds, the watchdog will Γeset the 
MCU. This situatio11 c<:111 be figured out 011 stHΓtup by ΓeHdi11g the MCUCSR reg i s te Γ . 

The cuιτent value of the PWM is backed up in <:111 EEPROM cell Hfteι- Hbout 3 seconds of 
idle ti111e after the IHst cha11ge. If th <:1t EEPROM cell co11tHins <:1 Γeaso11Hble (i. e. non
eιΉsed) νHlue Ht staι-tup, ίt is ωken <:1S tl1e initi HI νH lue fοΓ the PWM . This virtually 
preserves the lHst νHlue acJΌss poweΓ cyc les. By not updHti ng the EEPROM 
immmediHtely but 011ly after a timeout, EEPROM weaΓ is ι-educed co11siderHbly 
compared to im111ediHtely wΓiting the value at each chHnge. 

Α code walkthrough 

This sectio11 exρlai11s the ideas behi11d i11dividual ρΗΓts of the code. The souΓce code has 
been divided into 11uιηbered p<1Γts , <:111d the follow in g subsectio11s explai11 eacl1 of these 
p<:1ΓtS. 

Part 1: Macro definitions 
Α nuιηber of pΓepΙΌcessor macJΌs Hre defined to ίιηρrονe ΓeHdHbility a11d/or ρortability of 
the application. 



The fiΓst macωs descΓibe the 10 pins οuΓ LEDs and pushbuttons aΓe connected to. This 
pωvides some kind of mini-HAL (haΓdwaΓe abstΓaction layer) so should some of the 
connections be changed, t\1ey don't need to be changed inside the code but only οη top. 
Note t\1at the location of the PWM output itself is ιnandated by the haΓdwaι-e, so it cannot 
be easily changed. As tl1e Α Tιηega48/88/l 68 contωlleΓs belong to a 1n0Γe ι-ecent 
generation of Α VRs, a nu1nbeΓ of ΓegisteΓ and bit names have been changed theι-e , so they 
aι-e mapped back to theiI Α Tιnega8/16 equivalents to keep the actual pωgΓam code 
poι-table. 

The name F _ CPU is the conventional name to descι-ibe the CPU clock fΓequency of the 
controller. This demo pωject just uses the intemal calibrated 1 MHz RC oscillator that is 
enabled by default. Note that when using the <util/delay . h> function s, F_CPU needs to 
be defined before including that fi le. 

The Γemaining macωs have theiΓ own comments ίη the souι-ce code. The macω 
TMRl_SCALE shows how to use the preprocessor and the compileι-'s constant expression 
computation to calculate the value of timeI J 's post-scaler in a way so ίt only depends οη 
F _ CPU and the desiι-ed software clock frequency . While the foι-mul a looks a bit 
complicated, using a macro offers the advantage that the application will automatically 
scale to new target softclock or master CPU fι-equencies without having to manually ι-e
calculate haι-dcoded constants. 

Part 2: Variable definitions 
The intflags structure demonstrates a way to a\locate bit vaι-iables in memory. Each of 
the intenupt seΓvice routines just sets one bit witl1in that structuι-e , and the application' s 
main loop tl1en monitoΓs the bits ίη oι-der to act appωpήately. 

Like all vaι-iables that aι-e used to communicate values between an intenupt service 
ωutine and the main application, it is declared volatile . 

The variable ee_pwm is not a variable ίη the classical C sense that could be used as an 
lvalue ΟΓ within an expι-ession to obtain its value. Instead, the 

_ att r ibu t e _ ( ( section ( ". eeprom " ) ) ) 

maΓks it as belonging to the EEPROM section. This section is merely used as a 
placeholder so the conψiler can anange fοι- each individual variable's location in 
EEPROM. The compileΓ will also keep tι-ack of initial values assigned, and usually the 
Makefile is aπanged to extract these initial values into a sepaι-ate load file 
( la r ged emo_e ep r om.* in this case) that can be used to initialize the EEPROM. 

The actual EEPROM ΙΟ must be peΓfoι-med manually. 

Similaι-ly, tl1e vaΓiable mcucs r is kept in the .noinit section in oι-der to pι-event it from 
being cleared upon application startup . 



Part 3: lnterrupt service routines 
The ISR to handle tiιηeΓ l 's oνeΓflow inteιτupt aιτanges fοΓ t\1e softwaΓe clock. While 
timeΓ 1 Γuns the PWM, it ca ll s its oνeΓflow handleΓ ΓatheΓ fΓequently , so the TMRl _ SCALE 

value is used as a postscaleΓ to Γeduce tl1e inteιηa l softwaΓe clock fΓeq ιιe ncy fuΓtl1eΓ. lf the 

softwaΓe c lock trigge Γs , ίt sets tl1e tmr_int bitf ield, and defers a ll fuΓt \1er tasks to the 
ιη a iη loop. 

The ADC ISR just fetches tl1e va lue fι-0 111 the ADC conveΓsion , disables the ADC 
inteιτupt aga in, and annoυnces the pΓesence of the new value in the adc_ i nt bitfie ld. T he 
inteιτυpt is kept di sabled while not needed, because the ADC will a lso be tΓi ggered by 
executing the SLEEP instnιction ίη idle ιηοde (wl1ich is the defau lt sleep 1ηode). AnotheΓ 
option wou ld be to turn off tl1e ADC coιηpletely here, but that incΓeases the ADC 's 
staΓtup tίιηe (not that it would matteΓ ιηυch for this apρ l ication) . 

Part 4: Auxiliary functions 
The function hand l e _ mcucsr ( ) uses two _ attr i bute_ declaΓatoΓS to achieve specific 
goals. FiΓst , it wi ll instruct the cωηpi \ eΓ to ρlace the geneΓated code into the .init3 sec tion 
of tl1e output. Thus, ίt will become paΓt of the app li cation initiali za tion seq υence. This is 
done in order to fetch (and c l eaΓ) the reason of the last l1 aΓdwaΓe reset fι-0111 MCUCSR as 
eaΓl y as ρossible. There is a s \1ort ρeΓiod of time wheΓe the next Γeset could already 
tΓigger befoΓe the cuιτent reason has been evalυated. Thi s a lso exρ lain s why the νaΓiable 
mcucsr that ιηίιτοrs the Γegister's value needs to be pl aced into the .noinit section , 
because otherw ise the default initiali zation (which happe ns afteΓ .init3) would b la nk the 
val ue again . 

As the ini tia li zation code is not ca \l ed using CALL/RET instΓuctions but Γatl1eΓ 
concatenated togetheΓ, tl1e compi ler needs to be instΓucted to omit the entiΓe funct ion 
pIΌlogue and epilogue. T11is is peΓfoπηed by the naked attΓibute. So wl1i le syntact ica ll y, 
handle_ mcucsr () is a function to tl1e compiler, the coιηpileΓ will just eιηit the 
instΓuctions fοΓ it without setting up any stack fΓa ιηe, and not even a RET instruction at 
the end. 

Function ioini t () centΓalizes all l1ardwaΓe setuρ. The very last paΓt of that funct io n 

demonstrates tl1e use of tl1e EEPROM νaΓiable ee_pwm to obtain an EEPROM address 
that can in tuΓn be applied as an aΓgu1ηe11t to eeprom read_ word () . 

The following fυnctions \1 and le UART character and stΓing output. (U ART in put is 
handled by an ISR .) Theι·e aΓe two string output functions, printst r () and 
printstr_ p () . The latteΓ function fetches the stΓing fι-ο ιη progΓaιη ιηeιηοι-γ. Both 
fu nctions translate a newline chaΓacter into a caιτi age retum/new line sequence, so a 

si mple \n can be used in the source code. 

The function set_ pwm ( ) pIΌpagates the new PWM value to the PWM, pe1f0Γmi11g Γange 
checkjng. When the va lue has been changed, the ne w percentage wjl\ be announced on 
the seΓi al link. The cuπent value is ιηiηΌΓed in the νaΓi able pwm so otheΓs can use it in 



calculations. Ιη oideΓ to allow fοΓ a simple calculation of a peΓcentage value without 
ΓequiΓing floating-point mathematics, the maxiιηal value of the PWM is IestΓicted to 1000 
ι·atheΓ tl1an 1023, so a simple division by 10 can be used. Due to the natuie of the human 
eye, the diffeΓence ίη LED biightness between 1000 and 1023 is not noticable anyway. 

Part 5: main{) 
At the stait of main (), a νaiiable mode is declaΓed to keep the cuπent ιηοde of operation. 
Αη enu1ηeration is used to ί1ηpωνe the Γeadability. By default, the cωηpileΓ would 
allocate a νaΓiable of type ίηt foI an enumeration. The ρacked attήbute declarator 
instructs the compileΓ to use the smallest possible integeI type (which would be an 8-bit 
type heie). 

After some initialization actions, the appli cation's ιηaίη loop follows. Ιη an embedded 
application, this is noimally an infjnite loop as there is nothing an applica6on could 
"exit" into anyway. 

At the beginning of the loop, the watchdog timeΓ will be retriggeΓed. If that timeI is not 
tΓiggeied foI about 2 seconds, it will issue a hardware reset. Care needs to be taken that 
ηο code path blocks longeI than this, or it needs to frequently ρeΓfοηη watchdog Γesets of 
its own. Αη example of such a code path would be the string 10 functions: for an overly 
laige stiing to piint (about 2000 chaiacters at 9600 Bd), they might block for too long. 

The loop itself then acts οη the inteπupt indication bitfields as appΓopiiate, and will 
eventually put the CPU οη sleep at its end to conseive poweI. 

The fiΓst inteπupt bit that is handled is the (software) timeI, at a fiequency of 
approxi1ηately 100 Hz. The C Locκouτ pin will be toggled here, so e. g. an oscilloscope 
can be used οη that pin to measuΓe the accuiacy of our software clock. Then, the LED 
flasheΓ for LED2 ("We aΓe alive"-LED) is built. It will flash that LED fοΓ about 50 ms, 
and pause ί t foI anotheI 950 ms. Vaiious actions depending οη the opeiation mode 
follow . Finally, the 3-second backup timer is i1ηplemented that will write the PWM value 
back to EEPROM once ίt is not changing anymoie. 

The ADC inteπupt will just adjust the PWM value only. 

Finally, the UART Rx inteπupt will dispatch οη the last characteΓ Γeceived from the 
UART. 

All the stΓing liteωl s that are used as informational messages within main ( ) aΓe placed ίη 
pωgΓa1η memoΓy so ηο SRAM needs to be allocated for the1η . This is done by using the 
PSTR macω, and passing the stΓing to print str_p (). 

The source code 

Source file: laΓgedeιηo.c 



Frequently Asked Questions 

My program doesn't recognize a variable updated 
within an interrupt routine 

When using the optimizeΓ, in a loop like the following one: 
uintB_t flag ; 

ISR(SOME_ vect) 
flag = 1 ; 

whi l e (flag 0) { 

the compi1er will typically access f lag only once, and optimize further accesses 
completely away, since its code path analysi s shows that nothing inside the 1oop could 
change the value of flag anyway. Το tell the compileΓ that this vaΓiable could be changed 
outside the scope of its code path analysis (e. g. from within an inteπupt routine), the 
vaΓiable needs to be declared like: 

volatile uintB_t f l ag ; 



ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ 'Δ 

Στο παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται δυο εισαγωγικά αποσπάσματα πάνω στην 

σύνταξη της γλώσσας C και στην χρήση της στο περιβάλλον WINA VR. 



Why C instead ASM 

ASM is a specific language as it is a low level pωgram1ηing language. It is 
ιηnemonics to a ιηashine codes. It takes tons of time to develop embedded prograιηs 
in ASM language. Now even 8 bit microcontωllers are ιηοre capable as they were 
eaι-lieΓ. The program memories aΓe going up to megabyte(s). Prograιηs becoming 
111οι-e coιηplex, functionality gωws up. This is one reaso11 to use higheι- level 
pι-ogΓa1111ηing languages like C. 

ΙΓ using C language yοιι do not have to go into details how processor works. Υ ou 
don't have to tl1ink about l1aΓdwaΓe logic. It is better to leave this work to C co111pileΓ 
which 111ay help yοιι to avoid bugs ίη si lico11 level . 

AnotheΓ C langιιage benefit against ASM language is portability. If you woΓk οη 011e 
eιηbedded system architecture and decide to move to otheΓ maybe moΓe advanced. 
Βιιt if youΓ pΓeviou s pωgΓam were wΓitten in ASM la11guage, then you will have to 
Γewrite this code from beginni11g. Using C language you ca11 compile program for 
differe11t microco11t1ΌlleΓs without significa11t 1ηodificatio11s of code. This way you 
new pΙΌject code upgrade beco111es ease. 

When usi11g C or other high level language ίt is easy to save specific haΓdware 
routi11es to libraι-ies which aΓe co11ve11ie11t to reιιse ίη other projects. Using C libraries 
e11sιιre that youι- applicatio11 ca11 be Γecompiled fοΓ differe11t MCU's. 

The most i111poι-ta11t be11efit or using high level pι-ogrammi11g la11gιιage like C is that 
yοιι can focus 011 algorithn1 desig11 a11d spe11d less tiιηe 011 iιnpleme11ti11g . C is a high 
level la11guage. It enables to write, ιι11deΓsta11d a11d ιηaintain embedded programs 
faster a11d easier as 011e C langιιage line ca11 stand for several ASM lines. 

ASM la11guage ca11 also be ιιsed i11 cΓitical parts of algorithιηs, but again C compilers 
are impΙΌving a11d someti111es pΙΌgram writte11 i11 C may be more efficient the11 
written i11 ASM. It depe11ds moι-e οη developer than a programmi11g language. 

The very basics of C 

C la11guage is fu11ction based progΓammi11g l angιιage . C program itself is a fιιnction. 
Usιιally parameteΓs to C fιι11ctio11 are passed as argιιments. Fιιnctio11 consists of a 
11ame followed by the paι-entheses enclosing arguments or a11 empty pair of 
paΓe11theses if theι-e aΓe not arguιηents required. If there are seveι-al arguiηents, they 
aΓe separated by comιηas . 

T11e ma11datoΓy part in C pωgΓaιη is ιηαίn fιι11ctio11. This function ιηust be included in 
every pΙΌgι-aιη becaιιse tl1is is a first fιιnction which is run afteΓ execution of program. 

Lets take a11 exaιηple: 

/**************** 



#include <stdίo.11> 

ίιιt ιιιαίιι ( νο ίd) 

{ 

printf('Ήello •vorld!\n"); 

retuι·n Ο; 

} 

/**************** 

This is a νeιΎ basic C pΙΌgΓaπ1 , bιιι ίι conιain s all necessaΓy e l eπ1ent s of it. Lets 
exaπ1iπe a litιle biι wl1at we have wΓitten here ... 

#inc-/ιιde <.1·tdio.l1> - is a pΓepIΌcessor con1mand. Α ΙΙ prepIΌcessoΓ comn1ands aΓe 
idenιified by # sign aι the beginniπg of ιhe line . #inc-/ιιde cοιη ιηaηd ιeJls prepIΌcessoΓ 

ιο open file stιlio.!1 <tnd fιυιη it πecessaΙΎ stored paΓts while coιηp ilin g p1Όgraπ1. T11e 
fi]e name is sιιποιιηded by bΓackeιs ''<>" . BΓackeι ιηaΓks"<>" ιeJ s ιl1e pΓepIΌcessoΓ to 
seaΓch for ιhe file in the Γegion defined by opeΓating systeιη vaΓiab l es (f οΓ insιance 
"paιl1" vaΓiabel in Εηνί1Όηπ1eπι vaΓiables). lf doιιble qιιοιes are ιιsed instead of 
bΓacket n1arks ιheπ file searching is done only in defaιιlι directory of project. 

Νeχι line is int ιηαίιψ ιοίd). lt is always necessary to defiπe the type of fιιηcιίοη ΓetιιΓη 
ιype and of cοιιΓse fιιπcιίοη has an argιιme nt s. T he type int is sl1owing ιhat ιηαίη 
f ιιηcιίοη retιιΓns an inιeger and ηο aΓgιιments ιο ιhe fιιηctίοπ is needed. 

Opening bΓace " { ·· indicaιes the beginning of ιhe block of sentences. Οη ο[ those 
senιences is printf(). Thi s fιιnction is taken f1Όπ1 stdio.11 library and wΓites a message 
to cοιηpιιteΓ tenηina l (thi s case screen). 

RetιιιΊι Ο is retιιrning paΓameteΓ ιο ιl1e fιι ηcιίοη . And eveΓy fιι11cιίοη s hoιιld end wi th 
closing bΓace "} " . 

"/*" is coιηmenιing ιhe line. This ιηeans ιhaι line ιηaΓked wiιh ''/*" is ηοι inclιιded ίη 
coπ1pi Ιaιίοη. 

Variables ίπ embedded C language 

Whaι are vaΓiab les in C langιιage. YaΓiables aΓe s iιηple keywoΓd s wl1ich aΓe defined 
by the vaJιιes. Yalιιes can be changed. Variables aΓe like a boxes wiιh sοιηe size 
where valιιes Jike appJes can be pιιt ίη . So vaΓi ab les can be νaΓiοιιs foΓms and sizes so 
caJJed variable types. 

VaΓiable ιype is defined by a ΓeseΓved woΓd which indicaιes ιhe ιype and size of 
variabJe identifieΓ: 



unsigned clιαι· 111y _cl1aι·; 

lοιιg int all_111y _11u111bers; 

ίιιt nunιber; 

Why do we need vaΓiabl es? The basic answer is that iηemory is liiηited and coiηpiler 
needs to know 111uch space to reserve for each νaΓiable . So the pΙΌgrammer needs to 
specify the variable type and its size by using one of rese1Ύed woΓds fΙΌ~η the table: 

1 Type 1 Description 1 Size 1 Domain 

char Signed dιarac- 1 -128 .. 127 
ter/byte. Char-
ncters are en-
cl~ed ίn single 
qι,ιote;s. 

double Double proci- 8 c.a. 1 Ο """ .. 1 ()"""' 
&on number 

int Signed integer 4 - 231 .. 2<Sl - 1 
flo:ιt. F1Nιting point. 4 38 ()38 c:.ι. 10- .. 1 

nuπ1ber 
long (hιt) Signed Iong m- 4 -231 .. 231 -1 

teger 
long long (int) Signed very 8 - 2~ .. 20-3 - 1 

1ong int.eger 
short (int) Short integer 2 -21

(> •• 21
(> - 1 

unsigned dιar Unsigned char- 1 0 .. 2.55 
acter/byte 

unsigned (int) Unsigned inte- 4 0 .. 232 - 1 
g"'1" 

unsigrmd long (int) Unsigned long 4 0 .. 232 - 1 
int.eger 

unsigned long Jong (mt) Unsigned very 8 o .. :.r>q - 1 
long integer 

unsigncd short, (int,) Unsigncd 6l1ort 2 0 .. 21 1:1 - 1 

int.eger 

Few statements den1onstrating the usage of variables and valιιe assigniηents: 
{ 

int i; 
i = 1 ; 

} 

int i; 
i = 2 ; 

/* Define a global variable i */ 
/ * Assign i the value Ο */ 
/* Begin new block o f sentences */ 
/ * Define a local variable i */ 
/ * Set its value to 2 */ 
/* Close block */ 

/ * Here i is again 1 from the outer block */ 



Constants in C language 

Constant value is undeΓstandable as non changeable value like ΡΙ=3.141592 ... value in 
n1ath. Usually you use constants in youΓ pΙΌgΓaιηs, but dοηΊ realize that they are 
constants. FοΓ instance: 

χ=χ+3 ; The numbeι- 3 is a constant which will be cωηpiled directly in addition 
opeι-ation. Constants can be cl1aΓacteΓ or s ιring . Like in function printf(''Hello 
World\n"); 'Ήello World" is a string constant which is placed in program memory 
and will never changes. 

It is usually recomn1ended to declaΓe constants by using identifier with ι-eserved woι-d 
const: 

const int Νο=44; 

By identifying the variable as constant will caιιse cωηpiler to store this variable in 
progran1 meιηory ratheΓ than in RAM, thus saving space in RAM. If special fιιnctions 
used, then constants can be also stored in EEPROM n1em01-y. 

Few words for the numeι-ic constants. Nιιmeric constants can be declaΓed in many 
ways indicating their base. 

• Decimal integer constants (base 1 Ο) consist of one or more digits, Ο ιhωιιgh 
9, where Ο cannot be used as the fiι-st digit. 

• Binary constants (base 2) begin with a Ob or ΟΒ prefix, followed by one oι
more binary digiιs (0, 1 ). 

• Octal constants (base 8) consist of one ΟΓ more digits Ο throιιgl1 7, where the 
first digit is Ο. 

• Hexadecimal constants (base 16) begin with a Οχ or ΟΧ prefix, followed by a 
hexadecimal nuιηber ι-epΓesented by a combinaιion of digits Ο through 9, and 
characters Α through F. 

• Floating-point constants consist of: 
ο an optional sign - or +; 
ο an inιeger part a con1bination of digits Ο through 9; 
ο a period; 
ο a fι-actional paι-t a seqιιence of digits Ο thΙΌugh 9; 
ο an optional exponenι e or Ε, followed by an optionally signed sequence 

of one οι- more digits 

For example, the following floating-point constant contains both the optional and 
required parιs: +1 . 15e-12. 

Character constanι can be repι-esented as character in quotation 111aι-ks like 't' or as 
chaΓacter code like '\χ.74'. Backslash may confuse compiler. Lets say yοιι want to 
assign backslash as character then yοιι shoιιld write like thi s '\\'. 



C language Operators and expressions 

The 1ηain tl1ing wl1at 1ηίc1Όcont1Ό!ieΓs does is opeι-ates with data. There are fouΓ 111ain 
opeι-ation s that 1ηic1ΌcontΙΌl!eΓs does: adds, abstΓacts. n1ultiplies and d ivides (+.-.* ,/). 
di vision can be split ίη di vision ''/" and 111odulus operation "%". For instance i l/i2 is 
integeΓ div ision. 

Other paΓt οΓ opeι-atoΓs is Relation opeΓators. They aΓe ιιsed fοΓ boolean conditi ons 
and expι-ess ion s. Express ions w ith these operators retιιι-η tωe or false values. Zero is 
ιaken as Γa l se and ηοη zeω value as tnιe. Open1tors 1nay be as Γo ll ows: <, <=, > >=, 
-- ,_ --, .-. 

The pΓi OΓity o r ιhe Γi ΓSl Γοιι Γ opeΓatoΓS is higher than ιhat o f the l a teΓ two operators. 
T11ese opeΓators are used in rel ati ona l expressions such as: 

7 > 12 // falsc 
20 . 1 < 20 . 2 // crue 
' b ' < ' c ' 11 true 
"abb " < "abc " // true 

Νοιe that tl1e eqιιa lit y opeΓatoΓ is == and ηοι =. '=' is an ass ign 1ηent opeι-ator. 

ιr you want to coιηpaΓe a and b ΓοΓ equality tl1en you should WΓite a == b, not a = b 
becaιι se a = b ιηeans you aΓe ass igning the va lιιe of b to a, as shown in. 

Nex t paι-t of opeΓators aι-e logical operators. With logical opeΓators resιιlts 111ay be 
co111bined to get so111 e logical res ιιlt s. Logical operators n1ay be: negation ' '!'". logical 
AND "&&" and logical OR 'Ί Ι '". 

Next would be ternary operators return values based οη the 
outcomes of' relational expressions. For example, if you want to 
return the value of 1 if the expression is true and 2 if it is false, you 
can use the ternary operator. 

Example 

If yοιι want to assign the η1aχί111ιιη1 values οΓ ί and j ιο k then you can write the 
state111ent 



k = ( i>j ) ? i : j ; 

rr ί > j tl1en k wiH geι tl1e va lue eqιιa l ιοί. otherwise it wi ll get tl1e va lιιe equal to j. 

The general Γοπη ο[ the ternaΓy opeΓatoΓ is: 

(expr 1) ? e xpr2 : e xpr3 

ΙΓ exprl retιιπ1s t1υe then the valιιe of expΓ2 is ΓetιιΓηed as a Γes ult; otl1eΓwise the va lue 
οΓ expΓ3 is Γetιι1Ί1ed. 

InCΓe111ental opeΓa LOΓS uΓe ιιsed ιο inCΓe111ent ΟΓ deCΓe111ent vulιιe οΓ vaΓiable . 

InCΓemenιal opeΓalOΓS can be applied only ιο vaΓiabl es as pΓeΓί χ ΟΓ pοs ιΓί χ: 

i = 3; 

j =4 ; 
k=i+++-j ; 

you will get the value οΓ k as 6, ί as 4 and j as 3. The ΟΓdeΓ of eva lιιati on is as 
fo llows: 

1. ί gets the valιιe 3. 
2. j is deCΓeιηented to 3. 
3. k geιs ιhe valιιe 3 + 3. 
4. i is inCΓeιηented 

AnotheΓ impoΓtant openιtoΓ when progΓa111n1ing 111i cJΌcon t1Ό lleΓs is bitwise opeΓators. 
Biιwise opeΓaLOΓs inteΓpΓets opeΓands as stΓings οΓ bits. Bitwise opeΓators aΓe six: 
bitwise AND(&). bitwise OR(I), biιw i se ΧΟR(Λ) , bitwi se coιηplen1en ι (-), Ι eΓι 

shi Γι(<<) , and Γi ght shi Γι(>>) . FοΓ instance: 

χ >> 3 caιι ses ιhe variab le χ ιο be sl1ifted ιο the Γi gl1t by th1·ee bits pΓiΟΓ ιο ίι s ιι se. 

r = Γ 1 OxOc ; The hexadeci mal nιιιηbeΓ OxOc is a tιιΓned οη and all oιhe1· bits tιιΓηed οfΓ. 

OpeΓaLOΓ precedence nιl es 

1 

Operators IOrder of' ι Ren1arks 
evaluation 

1 

[]( ) -> l,__L_e_Γ_t -to-Γi-g-11-t ---,,__A_1_τ-ay_s_ιι_b_sc_Γ_ip_t_, -fu_n_c_t_io_n __ 

.@lj 



IOperators IOrder of' 
evaluation 

1Ren1arks 

Ι < <= > >= !Left to right 1 Relational operatoΓs 

1== != ILeft to Γiσhι 
1 b 

IEquality operatoΓS 

1& !Left to right IBitwise AND operator 

Ι Λ !Left to right IBitwise XOR opeΓator 

\ ι !Left to Γight IBitwise OR operatoΓ 

1&& ILeft to Γight 1 Logical And opeΓator 

ι ιι !Left to right ILogical Or operator 

\?: !Left to right lconditional operator 

1- +- -- *- /- %-- - - - - - 1 1 

1&= -= 1= <<= >>= 1 Right to left J Assignment 

ι . JRigl1t to left !comma 

Program Flow Ιη Embedded C 

Pωgram Flow and control is a control method of your program. For example Loop 
constructions control repeated execιιtion of repeated program segn1ents where control 
is taken by control paraιηeter. Ιη thi s article we will go through if/else switch/case 
statements and \oop sentences like while, do while, for. 

While statement 

As Ι n1entioned three looping sentences available in C language one of them is While 
sentence. Lets take an example: 

#include <stdio.h> 

int main(void) 

int guess, i; 

i=l ; 

guess=5; 

while (guess!= i) 



i=guess ; 

gιιess=(i+( ι 0000/ί))/2: 

pΓintΓ("SquaΓe ΓΟΟl οΓ 10000 is o/od\n". gιι ess); 

Γetιιι-η Ο; 

While(guess!=i) invokes looping openιtion . T hi s ca ιι ses statement to be exec uted 
repeatedly at the beginning the conditi on gιιess! =i is checked. As long the aΓguιηeηι is 
TRUE the wl1ile sentence will be cont inιιed continιι ous l y. When g ιιess becomes equal 
to ί while staten1ent wiJl be sk ipped. Ι a ιη ηοι going to deep in to ίι as tl1e Γe aΓe tons of 
inΓormation about basic C. 

For Loop 

As we didn't know how many ιin1es tl1e loop s hoιιld be exec uted tl1en we ιι sed wl1ile 
sentence. bιιt when we know exactly Ι10Γ many tiιηes we need to exec ιιte a sentence, 
theΓe is anotl1eΓ loop sentence foΓ(s 1 ;s2;s3). For construc t takes 3 aΓgιιιηeηι s eac l1 
separated by sen1ico lons. Withoιιt any theoΓies le ts see an exaιηp l e: 

fΟΓ (i =0; j < 5; i++) 

pΓintΓ("valιιe οΓ i"); 

1. The ΓοΓ loop l1as ΓοuΓ coιηponents; tl1Γee aΓe given in pa Γent l1eses and one in 
the loop body. 

2. Al l tlπee co111po 11e11ts between ιhe paΓentheses are opιi o nal. 

3. The initia li zati on paΓL is execιιted ΓiΓsL and on ly once. 
4. T11e condiιion is eva lιι a ιed beΓoΓe ιhe loop body is execuιed. ΙΓ ιhe cond iιi on is 

Γa l se ιl1e 11 ιhe loop body is ηοι executed. 
5. The ιιpdaιe paΓL is executed only afteΓ ιhe loop body is executed ancl is 

geneΓally ιι sed fοΓ ιιpdating the loop vaTiab les. 
6. The absence οΓ a condition is taken as tωe. 

7. Ιι is ιhe Γesponsibi lity οΓ the programmer to make s ιιre the conditi on is Γa l se 

aΓteΓ cenain iterations. 

Do While sentence 



do while is sonιehow si111ilaΓ to while just one difference that there testing of 
conditions is done after execution of first loop: 

do 

pΓintf(" the value of i is o/od\n" , ί); 

i = ί + Ι; 

while (i<5) 

so 

1. The loop body is executed at least once. 
2. The condition is checked afteΓ executing the loop body once. 
3. If the condition is false then the loop is terminated. 
4 . Ιη this exaιηple, the last value of i is printed as 5. 

It' Else Statement 

if(expression) 

statementl 

else 

statement2 

Lets consideΓ a fragn1ent of progΓam: 

while((c=getchar())!=EOF) 

if(c>'O'&&c<'9') 

η++; 

else 

11--; 

Ι bet theΓe is ηο need of explanation. Simply if first paΓt true then fiΓst sentence is 
execιιted else other sentence is executed. 

OtheΓ case is with if else if sentence structure: 



if (condition 1) 

si1ηp l e οΓ cο1ηpοιιηd staιe1ηent // s 1 

e\se if (condiιion 2) 

si 1ηpl e ΟΓ con1poιιnd stateιηenι // s2 

else if ( condiιion 3) 

si ιηpl e or cοιηpοιιηd st<ιtemenι // s3 

else if ( conditon η) 

simple or compoιιnd sιaιement // sn 

RemembeΓ ιhaι : 

1. Υοιι can ιιse if-else if when yοιι wanι ιο check seveΓal conditions bιιι sιί!Ι 
execιιte one staιeιηent. 

2. When wΓiting an if-else if sιaten1enι , be caΓefιιl to associate yοιιΓ e \se 
stateιηenι to the appιυpΓiaιe if s tateιηent. 

3. Υοιι ιηιιsι l1ave paΓentheses aΙΌιιηd the conditi on. 
4. Υοιι η1ιιsι have a seιηicolon ΟΓ Γight bΓace befoΓe tl1e else sιateιηen t. 

Switch statement 

switch (expΓessions) 

case constanι expi-essio11 s 

FοΓ exaιηple: 

switch (i/10) 

case Ο: pΓinιf ("ΝιιmbeΓ less ιhan 1 Ο");// Α 

break ; 

case 1: pΓinιf ("Νιιη1beΓ less than 20") ; // Β 

bΓeak ; 



case 2: pΓintf ("Numbeι- less tl1an 30"); // C 

bΓeak; 

deΓa ulι : pΓintf ("Ν uιηbeΓ gΓeateΓ than ΟΓ equal to 40"); // D 

bΓeak; } 

Ren1e111beΓ that: 

1. The switc\1 expΓession should be an integeΓ expΓession and, when evaluated, it 
111ust have an integer va lu e. 

2. The case constanι expression mιιst ΓepΓesent a particιιlaΓ i ntegeΓ valιιe and no 
ιwο case expΓessions should have the same valιιe . 

3. The valιιe of the switch expΓession is compaΓed with the case constant 
expression in the οΓdeΓ specified, thaι is, f1Ό111 the top down. 

4. T11e execιιtion begins fΙΌ111 the case wheΓe the switch expΓession is matched 
and it flo ws downwaΓd. 

5. ln the absence of a bΓeak staιe111ent, all stateιη ents that are followed by 
matched cases are exec uted. So, if yοιι don't inclιιde a break statement and the 
nuιηbeΓ is 5, then all the statements Α, Β, C, and D are execιιted . 

6. Η there is no matcl1ed case then the default is execιιted. You can have either 
zero οΓ one defaιιlt statement. 

7. ln the case of a nested switch staternent, the break staten1ents break the inner 
switch staten1ent. 

8. The switc\1 statement is pΓefeΓable to 111ιιltiple if staternenιs. 

Α VR GCC Structures 

Basically Structιιres are nothing ιηοre than collecιion of variables so called members . 
Strιιctιιres allows to Γefeι-ence all ιηeιηbeΓs by si ngle narne. Variables within a 
stωctιιι-e doesn't have to be the san1e type. General strιιctιιre declaration: 
struct structure_ tag_ name( 

} ; 

or 

type memberl ; 
type member2 ; 

type memberX 

struct structure_ tag_name( 
type memberl ; 
type men1ber2 ; 

type memberX 
structure_ variable_ name; 

in second example we declared ιhe vaΓiable nan1e. Otherwise variables can be 
declared thi s way: 

stι'uC"l 5/ Ι'uctuι'e_tag_naιne ναι· ] , vrΙΓ2,vαι-3[3}; 



Members of sιωcture can be accessed by using 1ηember opei-atoΓ (.). The n1en1bei
operator connecιs t\1e men1beΓ name to the stωctui-e. 

Lets ιake an example: 
struct positi on{ 

int χ ; 

int y ; 
} robot ; 

we can seι 1Όbοι posiιion by using following senιence : 
robot . x=l Ο ; 

robot . y =15; 

or simply 
robot={l0 , 15) ; 

Stωctui-es can be nested: 
struct status{ 

int power ; 
struct position coordinates ; 

robotstatus ; 

to access robot χ coordinate we have to write: 
x=robotstatus . coordinates .x; 

Actions can be taken wiιh structures: 

• Copy; 
• Assign; 
• Take its address with &; 
• Access n1en1bers. 

Of course you can ιreaι a structure like a variable type. So you can πeate an aπay of 
structures like: 
struct status{ 

int power; 
struct position coordinates ; 

robotstatus[lOOJ ; 

Accessing 15ιh robot power would be like thi s: 
pow=robotstatus[15] . power; 



Pointers to structures in embedded C 

Sωηetimes you might like to manipulate the members ο[ structures in more 
generalized way. This can be done by ιι sing pointer reference to strιιcture. Sometimes 
it is easier to pass pointer to structure than passing entire strιιcture to function. 

Structure pointer can be declared very easily: 
struct structure_tag_name *variable; 

For instance: 
struct position{ 

int χ ; 

int y; 

}posl , *pos2 ; 

we can assign first structιιre address to structιιre pointer like this: 
pos2=&posl; 

now we can access first stωctιιre members by ιι sing structure pointer: 
pos2->x=l0 ; 

or we can write 
(*pos2) .x=lO; 

Structιιres can contain member pointers to other structures or to strιιctures of same 
tyme. This way we can create lists - dynamic strιιctιιre: 
struct list{ 

int listNo; 
struct list *next ; //pointer to another structure 

Jiteml, item2; 

This way yοιι can assign the pointer with address to another structιιre: 
iteml.next=&item2; 

Read more about dynamic structures in C tutorials. 

Enumeration of variables 

This is similar to #define preprocessor wheΓe you can describe a set of constatnts. 
Using preprocessor we use: 

#define zαο Ο 

#defίne one 1 

#defίne two 3 

But there is an alternative of using enun1erating using keyword enuιn: 

enuni (zao=O,one, two); //zαο=Ο, one=l; ιwο=2 



By default enuιηeι-ation assigns va\ues from Ο and up. 

Now you can ιι se enιιmeration like ίη Γollowing exanψle: 

ίηt η ; 

enuιn (zao=O, one, two); 

n=one; /ln=l 

You can use eηιιm like this: 

enuιn e.1·c·ape8 { BELL = \α', BACKSPACE = VJ', ΗΤΑΒ = \J', 

RETURN = \Γ ', NEWLINE = \η', VTAB = \ν ' }; 

ΟΓ 

enuni boolean { FALSE = Ο, TRUE ); 

Αη advantage of enun1 over #define is that it has scope This means that t\1e vaι-iab le 
(just like any other) is only visible within the block it was declared within. 

Example: 

main () 
{ 

enum months {Jan=l, Feb , Mar, Apr , May , Jun , Jul , Aug, Sep , Oct , Nov, 
Dec} ; 

/* Α Α 

Ι Ι 
Ι Ι 
/ ------- list of aliases . 

Enumeration tag . */ 

enum months month ; 
'months ' */ 

/* define ' month ' variable of type 

printf( "%d\n ", month=Sep) ; /* Assign integer value via an 
alias 

* This will return a 9 */ 



Typecasting ίn AVR-GCC 

Ι <ιn1 sιιre- typec<ιsting is one οΓ con1mon pr<ιctices ίη en1bedded C when converting 
one ν<ιΓi<ιble to <ιnotheΓ. As Α VR 111ic1ΌconUΌlleΓs <ιΓe 8 bit syste111s <ιηd sometimes we 
opeΓ<ιte with 16, 32 ΟΓ even 64 bit length v<ιri<ιbles we h<ιve <ιη <ιbility to ch<ιnge like 
16 bit integeΓ ν<ιlιιe to 8 bit c\1<ιr <ιηd so οη. This opeιΉtions is so cnlled typec<ιsting . 

So it is imporι<ιnt to ιιnderst<ιnd thi s opeιΉtion in οΓdeΓ to ιι se it pIΌpeΓly <ιηd get 
desired resιι\t. 

When yοιι w<ιπt to typec<ιst <ι ν<ιΓi<ιble ιιse p<ιΓenthesis symbols "(" <ιηd " )" like in 
fo llowing exωηple: 

int Χ; 

c/1aI C=30; 

X=(int)C*/O; //νaΓiable C is type -cωted ιο int 

Now Χ resιιlt is 300. Withoιιt typec<ιsting compileΓ woιιld think C <ιs char and resιιlt 
woιιld be 44(0x2C) as maximιιm valιιe for chaΓ is 255. 

Do not ignore C compiler pre-processor 

Υ οιι maybe don't know or probably didn't think abo ιιt this bιιt yοιι aΓe ιιsing progΓam 
prepIΌcessing befoΓe cωηpiling it. As 1 said befoΓe compiling Ι mean, that each time 
yοιι are cωηpiling yοιιΓ project, C compileΓ pΓepares pIΌgram file to be ready for 
compilation. PΓepIΌcessor inclιιdes otheΓ fi les to main file, defines symbol constants 
and 111acωs, pΓepares conditional compilation ο[ code. ΑΙΙ preprocessor tasks are 
111arked with ampersand syn1bol "#". Lets go thIΌιιgh most of directi ves of 
prepIΌcessor: 

#include 

One and comn1on directive is #inclιιde. Υ οιι have alΓeady noticed, that yοιι use this 
directive to inclιιde external c (iles and headers to yοιιr pIΌject. Υ ou can ιιse #inclιιde 
in two ways: 

#include <filenaι11e> 
#include "filenanιe" 

The di ffeΓence between them is where pΓeprocessor will be looking for these files. If 
"< >" aΓe ιιsed then pΓepΙΌcessor will be looking fοΓ the standard libΓary if "" "" then 
pΓeprocessoΓ will look ίη defaιιlt pIΌject fo lder or location defined in the makefile. 

#define 



#define is a second important d i Γective wi1ic\1 allows creation σf constants and 1η acω 
cotηmands. StωctuΓe of usage define is: 

#de.fϊne identifieι- νa/u.e 

When constant or mac tΌ comn1and is defined, then in any place where Identi fi eΓ is 
used it will be changed to defined value. FοΓ instance 

#defϊne ΡΙ 3.14159 

Then in program ΡΙ value will be replaced by 3.14159. This allows to contΙΌI values 
νetΎ easily. It could be s0111 e paτticulaι- constants, port addι-ess definitions. And of 
course usage of good 11 0111enc l atuΓe of identifiers 111akes pωgran1 more Γeadable and 
desαiptive. 

#define can also be ιι sed to define n1acro comn1ands. Following example will c leaΓ 

things out: 

#dejϊne C/RCLE_A REA(x) (Pl*(x)*(x)) 

Each time when in program CIRCLE_AREA(x) will be ιιsed , identifier wi11 be 
ι-eplaced with its value like: 

aΓea= CIRCLE_AREA(4); 

will be replaced by: 

αΓeα= (3.14159*4*4); 

What is benefit of thi s? First of all when regulaΓ function s aΓe used, then progra111 
calls them fωm specific address. Using 111acro commands fιιnc tion s aΓe inserted in
line. Son1etimes it may speed up pΙΌgram . 

Opposite to #define diΓecti ve is #undef directive wi1ich Γemoves previous definition of 
constant or macro. 

Condίtίonal compίlatίon 

When yοιι want to make yοιιr program more ιι niversal , then you can make perform 
conditional compilati on. For instance if you want yοιιr progra111 work with with 
111ultiple Α VR mocrocontro llers then you cannot avoid conditional compilation 
depending οη which processor is ιιsed. Siniple example helps you understand the 
matter: 

#if !defined(nul l) 
#define NULL Ο 
#endif 

This is explained as follows . If NULL isn't define then define it. It depends οη 
paΓticular con1pi leΓ but usually there aΓe short vari ants of s ιι ch coιηmands . For 
instance: #ifdef - stands fοΓ (#if defined) and #ifndef - stands fοΓ (#if !defined)or 



#elif - (else if) . Conditional definition s ιηay be powerful tool ίη debugging pΙΌcess . 

FοΓ in sιance yοιι ιηay define: 

#define DEBUG 1 

Then ίη pΙΌgΓaιη yοιι can add followin g lines in any place whicl1 can be tιιrned οη and 
off by changing DEB UG identifieΓ valιιe: 

#ijdef DEBUG 
ρΓinιf(variable χ= ο/οcΛη ", χ); 

#endif 

line pΓintf() will be coιηpiled if DEBUG identifieΓ wil l have val ιιe 1 and line will be 
skipped if valιιe will be Ο. 

#error 
The cοιηιηaηd #eιτοΓ ca ιι ses the prepΙΌcessoΓ to report a fatal error. The rest of the 
line that follows #erroΓ is ιι sed as the error message. 
Υοιι woιιld ιι se #enΌΓ insi de of a conditional that detects a combination of parameteΓs 
which yοιι know the p1Όgran1 does not pΙΌperly s ιιpporι. 

#ifdef DEBUG 
#eποΓ debιιg ιnode doesnΊ work /1αe 
#endif 

#warning 
The com n1 and #waτning caιιses the prepΙΌcessoΓ to report a warn ing bιιt doesn't stop 
compilation like eπor cornιηand. 

For η1 0Γe pΓepΙΌcessoΓ comrnands and and ιι sage Γefer to GCC docιιmentation. 



Accessing AVR microcontroller ports with WinAVR GCC 

All Α VR po1-ιs have Read-n1odify-wΓite Γuncιionality when ιιsed as geneΓa VO porιs. 
DiΓection of sepaΓate poΓt pin can be changed. Each pin burfeΓ has syn1n1etΓic 
capability ιο dΓive and sink souΓce. Pin dΓiνeΓ is stωng enoιιgh ιο dΓive LED directly, 
buι it is not Γecomn1ended. All pon pins have se lectable pιιll-ιιp resi stors. All pins 
have pIΌtecιion diodes to botl1 VCC and GND. 

Each poΓt consists or thΓee ΓegisteΓs DDRx, PORTx and Ρ!Νχ (wheΓe χ ιηean s port 
letteΓ). DDRx ΓegisleΓ selects diΓection or pOΓl pins. Η logic one is WΓitιen to DDRx 
then poΓt is cοηΓί gιιΓed ιο be as οιιιpιιι. Zero ιηeans thcιt poΓt is conriguΓed cιs ίηpιιt. ΙΓ 
DDRx is wriιιen zeω and PORTx is wΓitten logic "l " then poΓl is cοηΓίgιιΓed as input 
wiιl1 inιen1al pιιll-ιιp Γesi stoΓ. OιheΓwise ίΓ PORTx is wιitιen to zeιΌ, then port is 
cοηΓίgιιΓed as inpιιt buι pins aΓe seι to tΓi-state and yοιι n1igl1t need to connect external 
pιιll-ιιp ΓesistoΓ S. 

rr PORTx is WΓitten ιο logic "Ι" and DDRx is set ιο " Ι "' then poΓl pin is dΓiven high. 
And if PORTx=O, then porl is dΓiven low. 

Lets n1ove ιο C. How we can contωl Α VR porι pins? When using WinA VR GCC fiΓst 
we need to set ιιp pωpeΓ ΙibΓaΙΎ wl1eΓe PORT Γegister nan1es have theiΓ addΓesses 
defϊned. Main ΙibΓaΙΎ wheΓe general pιιrpose registers are defined is io .h located in aνΓ 
diΓeCtoΓy of WINA VR installation location . 

#iι1C'/u(/e <ανι/ίο./1> 

Now we can ιι se poΓt na111es instead of theiΓ addΓesses. FοΓ instance if we want to set 
all pins of PORTD as outpιιt we si111ply wΓite: 

DDRD=OxFF; //sel ροι·t D ρίηs as outρuts 

-



,. 

Now we can οιιtρuι a ηιι1ηbeΓ to ροη D: 

PORTD=OxOF; //ρΟΓΙ ρίπ .1· 11·i/I be .seι ιο 000011 11 

if we have 8 bit vaΓiable ί we can assign tl1i s vaΓi abl e to poΓt Γegis teΓ like tl1i s: 

ιιίηt8_t i=Ox54; 

PORTD=i; 

Lets Γead ροιΊ D pins: 

DDRD=O; !!seι α// fJOΓI D ρiιΗ α5· ίηpιιt 

i=PIND; //ι-eιιc! α/Ι 8 ρίη bits oj'port Dand store to vaΓiable ί 

TheΓe is ability to access sepaΓate poΓt pins. So a ll eight poΓt pins can be ιιsed fοΓ 
1ηιιltiple ριιφοses. 

Some of the pins n1ay be configιιΓed as οιιtριιts and some as ίηριιts and pe1'forιη s 
diffeΓent fιιnctions. 

Lets say we need 0,2,4,6 pins to be as ίηριιt and 1,3.5,7 as οιιtριιt. Then we do like 
this: 

DDRD=O; //Γeset al l bits to zeΓO 

DDRD 1=( 1 <<1)1(1 <<3 )1( Ι <<5)1( Ι <<7); //ιιsίηg bit s/1ift "<< "opaation ancl 
Ιοgίω/ OR to set hit.s 1,3,5, 7 to "J" 

So 11 1e c·an οιιtριιt vα!ιι e.1· /ο 1,3.5 and 7 pin.s 



PORTD 1=(1 <<1 )1(1 <<3)1(1<<5) 1(1 <<7); 

ΟΓ cleaΓ the111 

PORTD &=-((1 <<1 )1(1<<3)1( 1<<5)1(1 <<7)); 

Reading of poΓt pins is easy. Set any pin(s) fοΓ input like this: 

DDRD &=-(( 1 <<1)1(1 <<3)); /ίΓ!~ίs c·leaΓs bits 1 and 3 o.f pOΓt direc·tion ι·egi.5ta 

i=PlND; //reads all 8 pins ο.f pοΓΙ D 

Υ ου can Γead 1 and 3 bits by using n1asks ΟΓ sin1ply shift i value by 1 aΓ 3 positions to 
compare LSB with 1. Of cou rse there are some functions ίη sfΓ_defs . h libΓaΓy like 
bit_is_set() or bit_is_clear() to check particular bits and make these tasks little easier. 

Following exa111ple should claΓify some issιιes: 

#include "avr\io . h " 
# include "avr\ i om8 . h " 
int ma i n ( void ) { 

DDRD& =- _ BV ( O) ; //set PORTD pinO to zero as input 
PORTDl=_ BV ( O) ; //Enable pull up 
PORTDl =_ BV ( l ) ; //led OFF 
DDRDl=_ BV ( l) ; //set PORTD p i nl to one as outp ut 
while(l ) { 
if (bit_ is_ cl ear (PIND , 0) ) //if button is pressed 

Button is pressd 

PORTD&=-_ BV(l) ; //led ΟΝ 
loop_ until_bit_ is_set(PIND , 0) ; //LED ΟΝ while 

PORTDl =_BV(l) ; //led OFF 



Some notes about makefiles 

ΙΓ yοιι aΓeηΊ ΓuιηίliaΓ with Ιiη ιιχ pΙΌgηιm ιη iηg ΟΓ coιηp il a t ion chances aΓe thi s ιη i ght 

be tl1e ΓiΓst tiιηe yοιι l1ave encoιιnteΓed ιηnkeΓiles . MakeΓiles and a necesnΓy 

coιηponent οΓ eνeιΎ pIΌject. T11ey aΓe η Γοπη οΓ batcl1 Γil e οΓ scι- i pι tl1ey contni n a ll a 
list οΓ all the steps needed ιο take yοιιΓ code a11d tιι ιη ί ι i11to u .hex Γile to be se11t ιο ιhe 
AT90s23 l 3. 111 th is wny tl1ey aΓe a Γοπη οΓ pΙΌgΓa ιη tl1eιηse l ves. 

Το coιηpile the avenιge pIΌj ect with W INA YR yο ιι Γιι11 η p1ΌgΓa 111 cnlled "ιηnke.exe " . 

This p1ΌΓ<ιη1 by deΓn ιιlt looks ΓοΓ u Γile ca lled "makefile " ( η οι e: 110 ex te11 sio11 <ΊS ίι 

oΓiginated ίη tl1e U11 ix eην i 1Όηιηe11t) <Ί11d Γeads tl1e co11ιe nιs οΓ ιh a t Γile to know whi cl1 
actions ιο peΓΓοΓm to co ιηpil e yοιιr soιιrce code. The "make.exe" pΙΌgΓa ιη perΓoΓms 

the steps listed in the Γi le "makefile" to ιυη otheΓ p1Όg1-nn1s (coιη p ile Γs , li11 keΓs . 

etc). The Γile "makef i le" wi ll also s toΓe the 11ecessaΓy cο ιη ιηaηd- Ιίηe opti o11s th nt 
need ιο be speciΓied when invok ing otl1eΓ pΙΌgΓa ιη s (coιηpi leΓs , linkeΓs, etc). Τh ιι s it is 
e11tirely possible ιο 11ot ιιse a makefile <Ί11d go th ΙΌ ιιgh the pIΌcess οΓ 
111nnιιally Γιιηηiηg each p1ΌgΓan1 that11eeds ιο act ιιpοη yοιιΓ sοιιΓce code to ge11eΓate 

tl1e Γinal .hex Γile ιο p1ΌgΓan1 ί11 ιο the AT90s23 13. The advanωge 0Γ tl1e makefi l e 

is that yοιι ca11 stoΓe these Γepetati ve pIΌcesses ί 11 η li st cn lled tl1e ma kefile <Ίηd 

have a pΙΌgraιη ca ll ed "make . exe " do all tl1e steps yοιι'νe li sted i11 the makef ile . 

ΙΓ the tl1oιιght οΓ spending the t ί ιηe woΓking οιιt each step Γeqιι iΓed ιο co ιη p il e yο ιιΓ 

pIΌgΓam and tl1e options tha t need ιο be speciΓied η ι each step doesn't appe<Ί l to yο ιι 

the11 yοιι aΓe i11 Ιιιck. Most of tl1e ιίη1e. at l e<Ίst ΓοΓ sin1ple pIΌgΓams. yο ιι ca 11 copy a 
makefile Γ1Όη1 soιηewheΓe else, modiΓy tl1e Γew li11es that 11eed cl1 angi11 g n11 cl 
coιηpile yοιιι· sοιιΓce code. The Α VRFΓeaks distΓ i b ιιti o n of WJNA VR has seνeΓa l 

ιηnkeΓiles alΓeady i11c lιιded ί η it. The one 1 will be ιι s i11 g is l oc<ιted ί η the "sa ιη ple" 
diΓectoιΎ , ΓοΓ exaιηp l e "C : \ WI NAVR \ sampl e \makef i le " . 1 l1 ave also i 11c lιιded 

a copy l1 e Γe (Γight-cl i ck and "s<Ίνe as" ίΓ yο ιι want to down lond it) 

FοΓ each project yοιι need a sepaΓate copy the makef i le with ί ι. So wl1en sωning <Ί 
new pIΌject ΓοΓ the exan1ples heι-e, do 1101 ΓoΓget to copy the above makefile in to 
the same diΓectory as yοιιr sο ιι Γce files ( ιηysoιιrce.c a11d mysoιι rce. h ΓοΓ example). 
When yοιι have yοιι will 11eed ιο editjιιst ιwο li11es ιο get si niple pIΌgΓams ιο compile. 

FiΓstly scroll dow11 ιι11t ί 1 yο ιι find these lines; 

1 # MCU ωnκ 

MCU "aιmegai28 

and cha11ge ιheιη so tl1nt i11stead οΓ the atιηega 128 bei 11 g the ta Γget Α VR the 
Α T90s23 l 3 is . FοΓ ex<Ί ιηp l e 

ι · MCU """" 

MCU " aι90s2313 



That was tl1e first alteration. The other is just below this one wl1ere yοιι see: 

# Tιπget Γile na111e (wίιl1οιιt extension). 

Τ ARGET = main 

This needs ιο be changed to reflect tl1e name yοιι have chosen for yοιιr main soιιrce 
Γile. For example if yοιι were writing a pΙΌgram to control an LCD and called the .c 
souΓce file 'Ίcd.c" then you need to replace "main" with "lcd". For example: 

# τ~ιΓgeι Γile 11a111e (w itl1oιιt extension ). 

TARGET = lcd 

These two changes means you have directed the make f i le to (1) compile fοΓ the 
AT90s2313 and (2) ιιse yοιιr .c file to create the code. Now if yοιι invoke 
"make. exe" program in the diΓectory of yοιι source code and yοιιr new makef ile 
you (hopefιιlly ) will get 110 eποΓs and have a .hex file ready for progΓamming into the 
physical AT90s23 l 3. ΙΓ ίt does ηοι work fοΓ you, double check you have set up the 
"path" vaήable correctly in windows so that it includes the make.exe file and that also 
the directoΓy where yοιι installed WinA VR is also 011 the "path" variable. These ιopics 
aΓe coveΓed in the i11stal lation gιιide that comes with the Α VRFΓeaks WinA VR 
distribution (fοιι11d here) . 

Ι also highly recommend Γeading through the beginni11g of the official 'GNU make' 
ma11ual, http://www.g11u.org/soft waΓe/make/manιιal/html mono/make.html. gz 

Making a pin single go low 
Bas ically the command is: 

PORTD &= -(1 << 5); 



This line iηakes the sixth pin οη PORTD go low. Why the sixth (6)? Becaιιse the first 
pin is Ο. Therefore the second pin is called 1, the thiΓd pin is called 2 and theΓefoΓe pin 
6 is called 5. If this is confιιsing, which it can be at fii-st , ωη the sa1ηple pωgraiη and 
siiηιιlate it in Α VR Stιιdio and then change the val ιιe and see which pin is taken low. 
If yοιι wanted to n1ake the fiΓst pin ο[ PORTD go Jow yοιι woιιld ιι se 

PORTD &= -(1<<0); 

How does it woΓk? Well to the beginnei- this can look qιιίιe daιιnting bιιt ίt is all qιιίιe 
siiηple. 

Note this is the pΓefei-ed iηethod now as old coiηiηands sιιppoi-ted by C sιιch as cbi() 
aiηd sbi() have now be depΓecated (dωpped) . 1 ιηention this hei-e as some old code 
ai-ound n1ay use cbi() ΟΓ sbi() . These coiηiηands have actually been di-opped froiη 
Α VRGCC in the laιest veΓsion, so any code using cbi() and sbi() will not coιηpile. Η 
yοιι desparately want theiη still you'll need to wΓite yοιιr own iηacω ιο re-i111plen1ent 
theiη using the code pi-esented heΓe as the basic. 

Anyway, onto the explanation. 

&= operator 

Firstly, the "&=" paΓt. 

PORTD &= -(1<<5); is excacιly the same as PORTD = PORTD & -(1<<5); 
The "&=" is a shorthand way of writing it. lt just ιηeans PORTD equals PORTD AND 
soiηething. 

The "&" part is the logi cal bitwi se AND opeΓator. Thi s takes two binary nuiηbeΓs (1 
ΟΓ 0) and ΓetιιΓηs 1 if both aΓe 1 or Ο fοΓ everything else. 

e.g. 

1&1=1 

1&0=0 

0&1 = 0 

0&0 = 0 

When operating οη longer ηωηbeΓs it works οη each paiΓ of bits individually. 

e.g. 

11001100 
11111111 & 
11001100 



Ι 1001100 
01010101 & 
01000100 

- ( tilde) operator 

Now the - (ti lde). This is the ''One's Con1plement" operator. Also known as logic 
ΝΟΤ. Basically it takes Ο and returns 1, or takes 1 and retuΓns Ο. It just creates the 
opposite of whatever is to the Γight of it. 

<< (Shift Left) operator 

Finally, t\1e << operaιor. This is called the "Shift \eft" opeΓator. Thi s operator exists in 
a\l ANSI con1pliant C compileΓs but is not usually \1ighly utili sed with PCs etc. lt is 
great for micIΌcontIΌllers thoιιgh. The "Shift left" operator is interesting in that it 
takes a binaΓy (1 and 0) numbeΓ and shifts everything \eft and brings ίη Os from the 
Γίght. 

The foΓm of it is: 

να/ιιe < < nuιnber oj' bit positioιH 

e.g. 

0101<<1 would result in 1010 

00100000 << 2 wou\d Γesult in 10000000 

00000001 << 4 wou\d reuslt ίη 00010000 



Putting it all together (proof) 

If PORTD was 1 1 l 1 1 111 beΓoΓe tl1is co111mand ίι woιιld be 11Ο1 1 1 1 1 aΓteΓwaΓds. 
Remember that pin Ο is the right n1ost binary digit . 

How we geι ιhat is as Γollows: 

PORTD staΓts as l 1 1 1 1 111 (OxFF is ιhe hex va lιιe ΓοΓ thi s) 

( 1 <<5) is ιhe san1e as (00000001 << 5) and woΓks οιιt tο be 00100000 

So we coιιld now write: 

PORTD &= -(00100000) 

Now J'll expand the eqιιation to get Γid οΓ the "&=" part. (See above Ι1 οw it works). 

Geιting Γid of "&=" gives ιι s: 

PORTD = PORTD & -(00100000) 

Now wel l will get rid οΓ the - (tilde): 

PORTD = PORTD & 11011111 

Now we step away fω1η pωper 111athematics and into programming ΟΓdeΓ οΓ 
operaιions. 

PORTD sιarts οιιt as 1 1111 1 1 1 so we can sιιbsιiιιιιe tl1at fοΓ ιhe second PORTD in οιιr 

eqιιat i on. (This is only beca ιιse thi s is how the 111icωpωcessoΓ and 1ηost comριιteΓs do 
it). So thi s gives ιιs: 

PORTD = 11111111 & 11011111 

PeΓΓorming ιhe & (AN D) operatoΓ gives ιιs : 

PORTD = 11011111 

And this is whaι ιhe poΓt will seι at. 

ΝΟΤΕ: Βγ doing all tl1ese steps. only the one ind i vidιιal bit is changed and all otheΓs 
are leΓt as they were 

TheΓeΓoΓe we 111ade the sixth and only ιl1e sixιh bίι go low. 1 sιιgges t yο ιι play aroιιnd 
wi th ιhe example code and see how changing it affects ιhe οιιtριιι ίη the simιιalti on ίη 
Α YR stιιdio. 

Making a pin go high 



Ι found this great description of Α VR Ι/Ο ίη the Proycon Α VRLib. Click here to view 
a text file wiιh the extract explaining Α VR Ι/Ο. 

Once you've read that desCΓίption look here at the pin configuration of the 
AT90s2313. This is taken from the datasheet 

Ρίη Configuration 
PDIP/SOIC 

RESE.T 1 20 νcc 

(RXD) ΡΟΟ 2 19 ΡΒ7 (SCK) 

(TXD) PD 1 3 18 ΡΒ6 (M ISO J 
XTAL2 4 17 ΡΒ5 (MOSI) 
XTAL 1 5 16 ΡΒ4 

( ΙΝ ΤΟ) PD2 6 15 ΡΒ3 (OC1) 
( INT1) PD3 7 14 Ρ Β2 

(ΤΟ) PD4 8 13 ΡΒ 1 (Α ΙΝ 1) 

(Τ1) PDS 9 12 ΡΒΟ (AINO) 

GND 10 11 PD6 {ICP) 

AIΙDEL 
You can see Port Β running from pin number 12 to pin 19. Ιη our example program 
we wilJ make pin ΡΒ2 (pin 14) go high (5 volts). 

By including #inc:lιιde <ανr!ίο./1> ίη our code, we can access Port Β by changing the 
values stoΓed at PORTB. 

Now. the needed line of code is: 

PORTB 1=(1<<2); 

pin_go_high.zi 

Ρ 



Ί' Bitwise OR operator 

The 1 opeΓaleΓ is ιhe biιwise ΌR' οpe ι·aιο Γ . Wl1ich looks aι a pa iΓ ο Γ 1 s ΟΓ Os and 
ΓeLLΙΓns ιηιe ( 1) ί Γ one ΟΓ boιh οΓ ι\1e ιesι seι contain a 1. 

10010001 
11001100 'b iιv. · i .1·e OR ' 

11 01/ΙΟΙ 

'Ι=' operator 

Ιη C, there are lots οΓ s hoΓtcuts . One of theιn is adding an 'equals' sign afteΓ an 
opeΓalOr. Any opeΓatoΓ . 

The eΓΓec t of doing ιhi s is ιο sl10ΓLen ιhe Γoll owing state ιηenι: 

PORTB = PORTB 1 so111e1/1ing 

Το jusι: 

PORTB 1= .~0111 et/1ing 

Both staten1ents are the saΠ1e and do the saΠΊe thing. 

'<<' Shift-Left operator 

The << operaLOΓ. This is ca\led the "Shift left" opeΓaLOΓ. This opeΓatoΓ ex i sιs in al\ 
ANSI coιηpli ant C coιηpileΓs but is not usually hig\1l y ιιtili sed wiιl1 PCs eιc. Ιι is gΓea t 

[οΓ ιηicωcontΙΌlleΓs though . T\1e "Shift \ eΓt" opeΓatoΓ is inteΓesting ίη that it takes a 
binaΓy (J and Ο) ηuιηbeΓ and sl1ifts everything \ e Γι and bΓings ίη Os IΊΌ η1 the Γi ght. 

The Γοπn οΓ it is: 

va lιιe < < nuniba of /Jit ρωίιίοηs 

e.g. 

0101 << Ι 1νou lc/ ι·e.Hιl1 ίη 1010 

00 100000 << 2 ;ι·ο ιιlc/ ι·esΗIΙ ίη 10000000 

00000001 << 4 ~ωιι/d Γeιιslι ίη 00010000 



Thus in the example line of code we have for making a pin go high, the expression 
(J <<2) is the same as (00000001 << 2) and results in 00000100. The reason we use it 
is so when we want it to change another pin we just change tl1e 2 to whatever we 
want. This allows us to not hardcode values if we want to not hardcode values. i.e. the 
'2' is pulled from a file of another function etc. 

Putting it all together (Proof) 

If PORTB was 00110011 to begin with and then we ran the line of code: 

PORTB 1=(1<<2); 

The following wou\d happen. 

(1 <<2) would be evaluated to 00000100 so we could instead write: 

PORTB 1=(00000100); 

AnotheΓ step would be to expand the 1= shortcut, therefore: 

PORTB = PORTB 1 (00000100); 

Now the 'PORTB' οη the Γight hand side of the equation represents what the value is, 
the one οη the left is what we want it to be (the resu \t will be stored in the left hand 
side, thus the left PORTB represents the fina\ result of the statement and changes 
PORTB to reflect thi s). 

Thus we can substitute the 'before' value of PORTB in for the right hand side 
'PORTB': 

PORTB = 00110011 1 (00000100); 

This becomes: 

PORTB = 00110111; 

The underlines bit is the one that has changed. 

Therefore the single bit that represents the third (ΡΒ2) pin οη PORTB has been made 
to go high and ηο other pins have changed. 

Any errors, questions, comments etc can be posted in the foru1n or sent via the 
en1ailpage. 



11 All AVR processors have Ι/0 ports which each conta in up to 8 
// user - controllable pins . From a hardware perspective , 

these Ι/Ο pins 
// are each an actual physical pi n coming out of the 

processor c hip. 
// The voltage οη the pins can be sensed or controlled via 

software , 
// hence their designation as Input/Output pi ns. 

// While Ι/0 pins are actual wi r es in the real world , they 
also exist 

// inside the processor as special memory locat ions called 
registers . 

// The software-controlled contents of these registers is 
what 

// determines the state and operation of Ι/0 pin s and Ι/0 

ports . 

11 Since AVR processors deal naturally with 8 bits at a time , 
Ι/0 pins 

// are grouped into sets of 8 to for m Ι/0 ports . Three 
registers 

// are assigned to each Ι/0 port to control the function and 
state of 

!/ that port ' s pins . The registers are 8-bi ts wide , and each 
bit (#0-7) 

// determines the operation of the corresponding number pin 
(pin 0-7) . 

// The three reg isters are : 

// DDRx - this register determines the direction 
(input /output ) of the pins on port[x] 

!/ Α 'Ο ' bit in the DDR mak es that port 
pin act as input 

11 Α ' 1 ' bit in the DDR makes that port 
pin act as output 

11 PORTx - this register contai n s the output sta te of the 
pins οη port[x] 

11 Α ' ο ' bit makes the port pin output 
LOW (-OV) 

11 Α ' 1 ' bit makes the port pin output 
HIGH (-SV) 

a 

a 

11 ΡΙΝχ - this register contains the input state of the pins 
οη port[x] 

11 Α ' ο ' bit indicates that the por t pin 
is LOW (at -OV) 

11 Α ' 1 ' bit indicates that the port pin 
is HIGH (at -SV ) 

/! The χ should be replaced with A, B, C, D, E, F , or G depending 
οη the 

// desired por t. 
same set 

Note that not all AVR proce ss ors have t h e 

11 or number of ports. Consult the datashee t f or your 
specific processor 

// to find out which ports it has . 



11 in the AVR-GCC C language , ports can be accessed using two 
kinds of 

writ e 

11 commands : 
11 inb() and outb () 
11 cbi() and sbi() 

in-byte and out-byte 
clear-bit and set-bit 

11 inb() and outb() should be used when you intend to read or 

11 several bits of a register at once . Here are some 
examples : 

port Α 

outb(DDRA , ΟχΟΟ ); 

a = inb (ΡΙΝΑ) ; 

outb(DDRB , OxFF); 
outb(PORTB , OxFO) ; 

11 set all port Α pins to input 
11 read the input state of all pins on 

11 set all port Β pins to output 
11 set ΡΒ4-7 to HIGH and ΡΒΟ-3 to LOW 

11 Often you may wish to change only a single bit in the 
registers 

11 while leaving the rest unaltered. For this , use cbi() and 
sbi (). 

11 For example : 

sbi(DDRC , 0 ); 
sbi (DDRC , 1) ; 

cbi (PORTC, 1) ; 
altering any other pin 

11 the lines below will 

11 sets PCO to be an output 
11 sets PCl to be an output 

11 sets PCl to output a LOW without 

cause PCO to pulse twice , 
11 but will leave all other port c pins unchanged 
cbi(PORTC , ο) ; 11 sets PCO to output a LOW 
sbi(PORTC , 0) ; 11 sets PCO to output a HIGH 
cbi(PORTC , 0) ; 11 sets PCO to output a LOW 
sbi(PORTC, 0) ; 11 sets PCO to output a HIGH 
cbi(PORTC , ο); 11 sets PCO to output a LOW 

return ο ; 



ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Έ 

Στο παράρτημα αυτό παραθέτω δυο αποσπάσματα από το βιβλίο του κ. Μρατάκου 

Φυσική 1. Τα οποία αφορούν στην αεροδυναμική και στην περιστροφική κίνηση στερεού 
σώματος. 



Κεφάλαιο 60 

KINHMATiKH ΚΑΙ Δ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

6-1 Είδη κινήσεων στερεού σώματος 

ΆπΌλες τίς κινήσεις πού μποpεϊ νά κάνει εvα σώμα οί όπλούατεpες 

ετναι ή μεταφοpική, ή στpοφική καί η σύνθετη. 

ο) Μεταφοpική κίνηση στεpεου σώματος. Όνομάζεται μετ ο φ ο pι

κ η κίνηση ένός στεpεοϋ σώματος ή κίνηση, στήν όποtα δλα τά σημεία τοϋ 

στεpεοΟ σώματος έχουν, οέ κάθε χρονική στιγμή, τήν ϊδια ταχύτητα u.Στήν 

κίνηση αύτή, είναι δυνατό, βέβαια. οί ταχύτητες των σημείων τοϋ σώματος 

vά όλλόζουν μέ τήv πόpοδο του χρόνου· εlναι, ομως. ίσες μεταξύ τους τήν 

ίδιο χρονική στιγμή. Άπό τόν όρισμό της μεταφοpικfις κινήσεως σώματος 

συμπεραίνεται δτι, κατά τήν κίνηση αύτή, 

1) οί τpοχιtς δλων των σημείων τοϋ σώμα

τος είναι μεταξύ τους πapόλληλες (Σχ.6-1 ), 

ΙΙ) οί έπιτοχύνσεις δλων τwν σημείων τοϋ 

σώματος είναι μεταξύ τους ίσες σέ κάθε 

χρονική στιγμή καί ΙΙΙ) κάθε εύθεία τοΟ 

σώματος, π.χ. ή ΑΒ (Σχ. 6 -1), ποpαμένει 

συνεχώς παράλληλη πpός τό ν έαυτό της. 

Σόν παράδειγμα μεταφοpικfις κινήσεως 

άναφ{pουμε τήν κίνηση συρόμενου κιβωτίου 

Σχ. 6-1. Κατά τή ucταφο
ρι.,>tή χ~νηση,οί, τροχιές δ
λων των σημε~ων τοϋ σώ
ματος εlναι., μεταtd τους 
1ωράλλ ηλ ες. 

καί τήν κίνηση μαγvητικης βελόνας στηριγμένης πάνω σέ κατακόρυφο άξονα, 

ποίJ η βάση του μετατοπίζεται πάνω σέ -όpιζόντιο έπίπεδο. 

Άπό τό πιό πόvω πpοκύπτει δτι ή μελέτη της μετοφοpικης κινήοεwς έ

vός σώματος άνάγεται στή σπουδή τnς κινήσεως τοϋ κέντpου μάζας του, τό 

όποϊο θεωροϋμε σόν ύλικό σημείο, πού έχει μάζα ϊση μέ τή μάζα τοϋ σώμα

τος ούτοϋ. 



β) Στροφική κLνηση στεpεοϋ σώματος. 'Ονομάζεται 

125 

στpοφι κ ή 

κίνηση ένός στεpεοϋ σώματος ή κLνηση, 

στήν όποια eνα σύνολο σημείων τοϋ σώ

ματος, πού βρLσκονται πάνω σέ μLα εύ

θεία, παpαμέvοuv διαpκwς άκίνητα {Σχ. 

6-2). Ή εύθεία αύτή, πάνω στήv όποία 
βρίσκονται τά άκίνητα σημεϊα τοϋ στρε

φόμενου σώματος, όνομάζε!αι ά ξ ο -
ν α ς πεpιστροφης του. 'Όλα τ ·άλλα 

σημεία τοϋ σώματος έκτελοuν κυκλικές 

κινήσεις, πού οι ταχύτητές τους είναι 

άνάλογες μέ τις άποστάσεις των σημεί

ων αύτ~ν άπό τόν δξονα. Δηλαδή ίσχύει 

[u=ω.;,J 

Σχ. 6-2. 

( 6-1 ) 

δπου ω είναι ή γwνιακή ταχύτητα τοu σώματος, πού παραμένει ή ίδια νιά 

δλα του τά σημεία σέ κάθε χρονική στιγμή. 

γ) Σύνθετη κίνηση στερεοϋ σώματος. Όνομάζετο ι ο ύ ν θ ε τ η κ ί

νηση ένός στεpεοϋ σώματος.ή κίνηση, στήν όποια τό σώμα έκτελεϊ σύγχρονα 

καί μεταφοpικι'ι καί στροφική κίνηση.Γιά 

nαράδειγμα τέτοιας κινήσεως έχομε τόν 

τροχό τοϋ αύτοκινήτου, δταν αύτός κυ

λιέται πάνω . στό έδαφος, γιατι άπό τή 

μιά μέν αύτός περιστρέφεται γύρω άπό 

τόν άξονά του άπό τήν άλλη δέ έκτελεί 

τήν μεταφορική κLvηση τοϋ αύτοκιvήτοu. 

Ή ταχύτητα uΜ,κάθε σημεlου Μ τοϋ 
τροχοu,είναι ίση μέ τό διανυσματικό Σχ. 6- 3 

άθροισμα της ταχύτητας uκ, πού fχει αύτό λόγw της μεταφοpικης κινήσεως. 

και τfις ταχύτητας υ; πού έχει αύτό λόγω τfjς στpοφικης κινήσεως τοϊι τρο
χοϋ. Δηλαδή 

+ .... + 
UM = Uκ + υ. 

Άπ'αύτή προκύπτει 

(6-2) 
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( 6-3) 

Είδικά, ή συνισταμένη ταχύτητα τοϋ σημείου Ο είναι ίση μέ μηδέν, 

νιατί,κατά τήv κύλιση,ό τροχός δέv όλισθαίνει στό έδαφος, όπότε έχουμε 

uκ - υ = Ο. ( 6-4) 

οι Έξ. (6-3) καί (6-4) δίνουν. 

(6-5) 

Γιό τό άνώτατο σημείο Α τοΟ τροχοϋ ή συνισταμένη ταχύτητα θά είναι 

ίση μέ 

(6-6) 

Είναι δυνατό νά άποδειχθεί δτι κάθε κίνηση ένός στερεοΟ σώματος, 

καί ή πιό πολύπλοκη, μπορεί νά θεωρηθεί σάν σύνθετη, πού προέρχεται άπό 

τή σύνθεση μιάς μεταφορικης καί μιδς στpοφικης. 

6-2 Κινητική ένέρyεια στερεοΟ σώματος, πού κάνει μεταφορική κινηοη 

Γιά τόν ύπολονισμό της κιvητικnς ένέpγειας ένός στερεοϋ σώματος, 

πού κάνει μεταφορική κlνηση, θεωροΟμε δτι αύτό άποτελείται άπό ~να πλη

θος ύλι.J<ών σημείων, μέ μάζες m1,m2,m3, ... ,m;····. και ύπολογLζουμε τήν 

κινητική ένέργεια καθενός άπό αύτά· όπότε τό άθροισμα των κινητικών έ

νεpγειwν δλων αύτwν των ύλικwν σημείων θά ~δς δώσει τήv όλική κινητική 

ένέργεια τοϋ σώματος. Δηλαδή ίσχύει 

1 2 
τ = :Σ -

2 
m .υ., (6-7) 

1 1 

δπου i=1,2,3, ... καί ~ m.u~ ή κινητική ένέργεια ύλικοΟ σημείου τοϋ σώ
. (. 1 1 

ματος μάζας m1. 'Από τήν Έξ. (6-7), έπειδή δλα τά σημεία τοΟ σώματοc 

έχουν τήν ίδια ταχύτητα υ, έχουμε 

_ 1 2Σ 
Τ - °2 u m;. (6-8) 
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Έξάλλου έπειδη τό Σm. έκφpάζει τήν όλική μάζα m του σώματος,ή Έξ. (6-8) 
1 

γ(νεται 

(6-9) 

η όποια δίνει τήν όλική κινητική ένέpγεια στεpεοϋ σώματος.πού κάνει με

ταφορική κίνηση. 

6-3 Κινητική tνtρyεια στερεοο σώματος, πού κόνει στροφική κίνηση 

- Ροπή άδρόνειας 

WΕστω στερεό σωμα μάζας m, πού στρέφεται γύρω άπό σταθερό άξονα μέ 

σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω (Σχ. 6-2). Ή κινητική ένέpγεια κάθε σημεtοu 

τοu σώματος ετναι ίση μέ 

δποu m; η μάζα τοϋ άvτίστοιχου σημεLου i. Πpοφανwς, ή όλική κινητική έ

νέργεια τοϋ σώματος θά ειναι ίση μέ 

1 2 
Τ = ΣΤ. = Σ -2 m.u .. 

1 1 1 

Έπειδή ισχύει 

υ. = Ι.ι). r .• 
1 1 1 

η Έξ. (6-10) δlvει 

1 2 2 
Τ = Σ -

2 
m.w.r. 

1 l 1 

( 6-1 Ο) 

(6-11) 

και έπειδή ατή στροφική κLνηση δλα τά σημεία τοϋ σώματος fχουν τήv ίδια 

γωνιακή ταχύτητα ω, σέ κάθε χρονική στιγμή, ή Έξ. (6-11) γLvεται 

1 2 2 
Τ =..,,. ω Σm.r. 

L 1 1 
(6-12) 

Στή σχέση (6-12) τό δθροισμα Σm;r~ παίζει σπουδαίο ρόλο ατή μελέτη 
της κινήσεως τοΟ στερεοϋ σώματος καL όνομάζεται Ρ ο π ή ά δ p ό ν ε ~ 
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α ς Ι τοϋ σώματος ώς πρός δοσμένο aξονα. Δηλαδή Εχοuμε 

(6-13} 

Άπό τις Έξ. (6-12) καί (6-13) παlpνοuμε 

1 Τ = i Ιω'. I (6-14) 

πού μος δLνει τήv κινητική ένέργεια στρεφόμενου σώματος. 

6-4 Θεώρημα Steίner - Μεταβολή της ροπής άδράνειας 

Άπό τήv Έξ. {6-13) βλέπουμε δτι ή pοπή άδpάvειας ένός στεpεοϋ σώ

ματος ώς πρός ~ναν άξονα πεpιστροφης έξαρτδται,όχι μόνο άπό τή μάζα του, 

όλλά καί άπ6 τό τρόπο καταvομης της γύρω άπό τό θεωρούμενο όξονα πεpι

στpοφf}ς. 

Σέ σχέση μέ τά πιό πόvω, άποδείχνεται θεωρητικά τό θ ε ώ p η μ α 

τ ο ϋ S t e i n e r, πού λέει δτι ή ροπή άδράνειας Ι ένός σώματος, ώς 

npός τυχόντα άξονα πεpιστροφης, εlναι ίση 

μέ τή ροπή άδpόνειας Ικ,μ τοϋ σώματος, ώς 

πpός fναν άξονα περιστροφης πού περνά άπό 

τό κέντρο μόζας του και ειναι παράλληλος 

πpός rόv τuχόντα,αύξημένη κατά τό γινόμε

νο της μάζας m του σώματος tπί τό τετρά

γωνο της άποστόσεως R των δύο τούτων άξό
νων (Σχ. 6-4). Δηλαδή ίσχύει 

ι Ι = Ι κ • μ + mR 
2 

• \ 

6-5 · Υπολογισμός της ροnfΊς άδρόνειας 

Σχ. 6-4. 

(6-15} 

·Η pοπή άδpάνε ιας ένός στεpεοίι σώματος ώς πpός δοσμένο δξονα ύπολο

γ ίζεται γενικά μέ τή βοήθεια τοϋ όλοκληρώμaτος. 

(6-16) 

ατό όποίο κάθε στοιχειώδης ίιάζα dm ένός στοιχεLοu τοϋ σώματος είναιπολ
λαr~λασιασμένη έπί τό τετράγωνο της άποστάσεως rοίι στοιχεtοu άπό τόν α-
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ξοvα. Ή aθpοιση στό πιό πάνω όλοκλήpωμα έπεκτείvεται σέ δλη τήμάζα τοϋ 

σώματος. 

Άn6 τή σχέση όρισμοϋ της ροπης άδράνειας συμπεραίνουμε δτιαύτή εί

ναι μσν6μετρο μέγεθος καί έχει τίς έξης μονάδε ς: 

Στό CGS τό 
Στ6 ΜΚ τό 

Στό Τ.Σ τό 

2 gr.cm . 
kgr .m 2

• 

kp.s~c 2 . 

Ό ύπολογισμός της pοπης άδράνειας ένός σώματος άπαιτεϊ τόν ύπολο

γισμό τοΟ όλοκληρώματος της Έξ. (6-16). 

Ό πιvακας 6-1 δείχνει τίς ροπές άδράνειας όμογενwν στεpεwν σωμάτων 

ώς πpός άξονα, πού περνάει άπ6 τό κέντρο μάζας τοϋ σώματος. 

Σώμα 

Όμοιόμορφη ράβδος μή
κους 1 

Κυλινδρικός σωλήνας 
άκτίνας r, 

Συμπαγής κύλινδρος 
όκτινας r 

Συμπαγής σφαίρα 
άκτίνας r 

Κοίλη σφαίρα 
άκτίνας r 

Παχύτοιχος κυλινδρικός σω
λήνας έσωτερικης άκτίνας 
r 1 κα( έξωτερικης rι 

Όρθός κυκλικός κwνος 
uψους h καί βάσεως 
άκτίνας r 

Στερεός κύλινδρος μήκους 
1 κα ι ά κτ ι να ς r 

Πίνακας 6-1 

-Αξονας 

Κάθετος 
στή ράβδο 

-Αξονας 

κυλίνδρου 

-Αξονας 

κυλίνδρου 

Διάμετρος 

Διάμετρος 

-Άξονας 

κυλίνδρου 

-Αξονας 
κώνου 

Κεντρική 
διάμετρος 

Ροπή 

άδράνειας 

mr 2 

mr 2 

2 

~ mr 2 

5 

2 mr2 
J 

3 2 
ΤΟ mr 

lιη{ r z +L_) 
4 3 

1μ 
"'fiJ 
Γ~ :. 

L 

·'~C\1 •1 
.~ 
··~~, .. ~: 

11 ·' 

' 
ι_ , 
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6-6 Κινητική ένέργεια στερεοΟ σώματος, πού κάνει σuνθετη κίνηση 

·Αν θεωρήσουμε δτι υ εlναι h ταχύτητα τοϋ κέντρου μάζας ένός σώ-
κ,μ 

ματος, λόγω μεταφοpικης κινήσεώς του καί δτι ό άξονας οτροφικης κινήσε-

ώς του περνάει όπό τό κέντρο μάζας του. Ή όλική κινητική ένέpγεια τοu 

σώματος θό είναι ίση μέ τδ δθοοισμα της κινητικης ένέργειας τοϋ σώματος, 

λόγω της μεταφοpικnς κινήσεώς του καί της κινητικnς του ένέργειας. λόγω 

της στροφικnς κινήσεως αuτοϋ γύρω άπό τό θεωρούμενο άξονα περιοτροφης. 

Δηλαδή ίσχύει 

Τ = 1 mυ 2 + 1 1 2 
ολ Ι κ,μ 2 ~.μw · (6-17) 

Παρpδειγμα 6-1. Μιά σφαίρα κuλLεται πρός τά κάτω, πάνω σέ κεκλιμέ

νο έπίπεδο γωνtας κλίσεως φ.Νά βρεθεί ή ταχύτητα της σφαίρας, δταν δια

νύσει διάστημα s. Δίνεται δτι ή ροπή 

άδpάνειας της σφαίρας, ώς πpός άξονα 

πού περνάει άπό τό κ.μ. της,είvαι Ι= 

~ mr 2 καί δτι οί τριβές θεωpοϋvται 
άσήμαvτες. 

Λύση. Τό κ.μ. της σφαίρας κατε

βαίνει κάτω άπό τήν έπLδραση της δυ

νάμεως 

F = mgημφ, 

πού στό διάστημα s δίνει έργο 

Σχ. 6-5 

W = mg s ημφ . ( 6 -18 ) 

Τό έργο αύτό μετατρέπεται σέ κινητική ένέpyεια i mu'-, λόγω της μεταφο
pικnς κινήσεως, καί- ~ ~ω 2 λόγω της περιστροφικης κινήσεως της σφαίρας 
γύρω όπό άξονα πού περνάει όπό τό κ.μ. της. Δηλαδή έχουμε 

1 2 1 2 w = "Ζ mu + -z Ιω . (6-19) 

Άπό τις Έξ. (6-18) κοί (6-19) προκύπτει 

π19sημφ = l mu 2 + l Ιω 2 
2 2 

(6-20) 
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~οι άπΌύτή, νιό 

w = ~ και Ι 2 2 
r = 5 mr ' { 6-21) 

1 1 2 2 υ 2 

mgsημφ = Ι mυ 2 +. 7 . 5 mr . '?"" 

υ = Υ 2 . f gsημφ. 
Παρατήρηση. Στή περLπτωση πού θό δεχόμασταν δτι ή σφαίρα δέν στρε

φότανε όλλά έκτελοϋσε μόνον όλίσθηση, θό είχαμε 

mgsημφ = ~ mυ 2 

καί 

u = ./ 2gsημφ 

δηλαδή 

u > u. 

Παράδειγμα 6-2. Τρείς μικρές σφαίρες, πού μποροίιν νά θεwρηθοϋν ώς 

ύλικά σημεία, συνδέονται μέ λεπτές στερεές ράβδους, δπwς δειχνει τό Σχ. 

6-6. Ποιά ειναι ή ροπή άδρόνειας τοu συ-

στήματος ο) ώς πρός άξονα πού περνάει 

μέσα άπό τό σημείο Α, κάθετα πpός τό t
πίπεδο τοϋ σχήματος, και β) ώς πρός δ

εοvα πού σupπLπτει μέ τή ράβδο ΒΓ; 

-~·0a· 
λ~r 
~3... ~8 .. 

Σχ. 6-6 

Λύση. α) Τό ύλικό σημείο Α βρίσκεται πάνω στόν άξονα,δρα η όnόστα

σή του άπΌύτόν εlναι μηδέν και έnομένως η ροπή άδράνειάς του ώς πρός 

τό θεωρούμενο άξονα εlναι μηδέν. ΓιΌuτό έχουμε 



132 
(β) Τά ύλικά σημεία Β καί Γ βρίσκονται καί τά δύο πάνω στ6 θεωρού

μενο άξονα. Γι'αύτό έχουμε 

Ι = Σm.r. 2 = 30 gr χ (4 cm 2
) = 480 gr.cm 2

• 
1 , 

Παρατήρηση. Στό παράδειγμα αύτό βλέπουμε οτι, ένw ή μάζα παραμένει 

ή ίδια και στίς δύο περιπτώσεις α) και β),ή ροπή άδράνειας τοϋ συστή

ματος άλλάζει σέ κάθε περlπτωση και αύτό γιατί άλλάζει ό άξονας περι

στροφfjς. 

Παράδειγμα 6-3. Νά βρεθεί ή ροπή άδράνε ιας λεπτFις όμογενοϋς ράβδου, 

πού έχει μάζα m καί μfiκος 1, ώς πρός ~να aξονα πού περνάει κάθετα πpός 

τό μfiκος της ράβδου καί άπό ενα σημείο 

Α, τό όποϊο άπέχει άπόσταση h άπό τή 

μία άκρη της. 

Λύση.θεωροϋμε ~να στοιχειώδες κο

μάτι της ράβδου, μέ μfiκος dχ (Σχ. 6-7) 

καl διατομης κάθετης πpός τό μfiκος της 

ράβδου.Τό κομάτιαύτό άπέχει άπό τόση

μείο Α άπόσταση χ .. • Εχουμε 

dm = pdV =pSdχ = ρ~l dx = 

όπότε 

1-h 
Ι - f χ 2 dm = !!!. J χ' dx 
Α - 1 -h 

= j m(l 2 -3lh +3h 2
). 

m 
Τ dx • 

!!!. L] 1-h 
1 . 3 

-h 

Σχ. 6-7 

(6-22) 

ΆπΌύτή τή γενική έκφραση,μποροuμε νά βροϋμε τή ροπή άδpάνειας της 

ράβδου, ώς πρός εναν άξονα πού περνάει κάθετα άπό ενα όποιοδήποτεσημεϊο. 

της. Π.χ., όν ό άξονας περνάει άπό τό άριστεpό άκρο της pάβδου,οπου h=O, 
προκύπτει 

Άν ό άξονας περνάει άπό τό δεξιό άκρο τfiς ράβδου, δπου h=l, τότε 



• Av ό άξονας περvάε ι άπό τό κέντpο της pάβδου, δπου h =} έχουμε 

Ι = -
1 ml 2 

12 

6-7 θεμελιώδης νόμος Τfις στροφικfις κινήσεως 
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'Όπως μιά δύναμη, πού έξασκείται σ·ενα ύλι.κό σημείο, έχει. σάν άπο

τέλεσμα τήν έπιτόχuνση, έτσ ι καί μία ροπή, πού έξασκείται ο· ενα στεpεό 

σώμα, στρεπτό γύρω άπό όκλόvητο άξονα, έχει σ6ν άποτέλεομα γωνιακή έπι

τάχυνση. Μεταξύ της pοπfις Μ -αίτιο - καL της γων ιακf)ς έπ ι ταχύνσεως ο -ά
ποτέλεσμα - ίσχύε ι η σχέση 

(6-23) 

οπου Ι h pοπή άδpάvειας τοϋ .σώματος ώς πρός τόv άξονα πεpιστροφης. 

Ή σχέση αύτή άποτελεί τή θ ε μ ε λ ι ώ δ η έ ξ ί σ ω .... σ η (v ό

μ ο) τ η ς σ τ p ο φ ι κ η ς κ ι v ή σ ε w ς. 

Άπό τή διερεύνηση της Έξ. (6-23) προκύπτουν τά έξfις: 

α) Γιά Μ=Ο προκύπτει καί a'=O. 
Αύτό σημαίνει δτι ή γωνιακή ταχύτητα τοΟ στρεφόμενου α;.ιματος θά 

διατηρείται σταθερή. Έπομένως, άν σ'Ενα σώμα.πού μπορεί νά στραφεί γύ

ρω άπό σταθερό δξονα, δέv έξασκοϋνται ροπές η έξασκοϋνται ροπές άλλά η 

συνισταμένη τους εlναι ίση μέ τό μηδέν, τότε, δν μέv τό σώμα άpχικά δέν 

περιστρέφονταν θά έξακολουθεί vά μή περιστρέφεται, άν δέ περιστρέφονταν 

μέ σταθερή γωνιακή ταχύτητα, θά έξακολουθεί νά πεpιστpέφεταιμέ τήν ίδια 

γωνιακή ταχύτητα. Τά πιό π6vw ίσχύουν και άντίστpοφα. 

β) Γιά Μ=σταθ. παίρνουμε και a'=σταθ. 

6-8 Στpοφορμή 

Μέ βάση τήν Έξ. (4-25) όpίσαμε τή στροφορμή ύλικοu σημείοu.Σέπλή

ρη άναλοvια πρός τό ύλικό σημείο,όpίζοuμε σάν στpοφορμή ί ένός σώματος, 

πού μπορεί νά περιστρέφεται γύρω άπό σταθερό δξοvα, τό διανυσματικό ά

θροισμα τwν στpοφοpμwv δλωv τwν σημειωv τοϋ α;.ιμστος. 
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Στήv προκειμένη πεpίπτωση, όv ληφθεί ύπόψη δτι τά διανύσματα τwv 

στpοφοpμwν δλων τwν ύλικwv σημείων τοϋ σώματος έχουν τήν ίδια διεύθυνση, 

τό δ ι α ν υ σ μ α τ ι κ ό άθpοισμα γίνεται ενα άpιθμητικό άθpοισμα. 

Δηλαδή ίσχ ύε ι 

L = Σr.m.u., (6-24 ) 
1 1 1 

άπό τήν όποία καί τήν υ 1. = w.r. προκύπτει 
1 1 

L = Σm.w.r . 2 (6-25) 
1 1 1 

f], έπειδή ω. σταθ. καί Ι =Σm.r. 2 , 
1 1 1 

ι = J.ω. (6-26) 

Ή Έξ. (6-26) διανυσματικά γpάφεται 

1 ί = I.w,] 

όπότε ή Έξ. (6-23) γίνεται 

-+ 

Μ = 1 ~~ = d ~ '( Ι w ) 

~ 
~ 

Ή σχέση αύτή άποτελεί τή γ ε ν ι κ 6 τ ε p η 

·θεμελιώδους έξισώσεwς της 

κ ι v ή ο ε w ς. 

-+ 

( 6-27) 

(6-28) 

μοpφή τf)ς 

στpο φ ικf)ς 

'Απ'τήν 'Εξ. (6-28), γιά Μ=Ο προκύπτει και~= Ο. Τοίιτο σημαLνε'ι. δτι 
-+ 

γ ιά Μ-=Ο ή στpοφοpμή τοϋ σώματος διατηpείται σταθερή. 'Εφαρμογή αίJτοϋ έ-

χομε στό πιό κάτω πείραμα: ·Ανθρωπος, πού κρατάει στό χέρια του βάρη 

(Σχ. 6-8), στέκεται, μέ τό χέpια του τεντωμένα όριζόντια,πόνω σέ βάθρο, 
τό όποϊο μποpεϊ νό περιστρέφεται γύρω άπό κατακόρυφο δξονα. Ό άνθρωπος 

αύτός μέ μία μικρή ώθηση άpχίζει νά περιστρέφεταιμέ σταθερή γωνιακή τα-
-+ 

χύτητα w1 , άφοϋ Μ=Ο. ·εστw δέ 11 ή ροπή άδράνειός του σ'αίιτήν τήν πεpι-



πτwση. Άν τώpα ό aνθpwπος,καθώς στpέ

φεται, πλησιάσει τά βόpη πpός τό σwμα 

του, η pοπή άδράνειάς του θά γίνει μι

κρότεpη, έστω 12 • Έπειδή ομwς η στpο

φσpμή πpέπει νά παραμείνη σταθεpή, κα-
-+ 

θόσον Μ=Ο,ό στρεφόμενος άνθρωπος θά ά-

ποκτήσει νέα γωνιακή ταχύτητα ω 2 ,μεγα

λύτεpη της Wι, wστε νά ίσχύει 

l1W1 = I 2W2 . 

6-9 ~ Ωθηση τής ροπής 

Σχ. 6-8. ΔLατήρηση 
τη ς στpοφορμfiς. 
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Άπό τήν Έξ. (6-28), μέ όλοκλήρωση άπό τή χρονική στιγμή t = t μέ
σ 

χρι τή χpονική στιγμή t = t 1 , έχουμε 

(6-29) 

· Η παράσταση 

J Mdt 

όνομάζεται ώ θ η σ η ρ ο π η ς καί είναι άνάλογη πpός τήν ώθηση δυ

νάμεως f Fdt . . 
Παράδειγμα 6-4. ·Ένας συμπαγής κύλινδρος μέ άκτίνα r κυλtεται χω-

ρlς όλlσθηση κατά μηκος ένός κεκλιμένου έπιπέδου, πού έχει γωνία κλίσε

ως φ. Νά ύπολογιστεϊ ή έπιτάχυνση τοϋ κέντpου τοΟ κυλίνδρου.Δίνεται οτι 

ή ροπή άδράνειας τοΟ κυλίνδpου ώς πρός τόν άξονά του εlνaι Ι =i mr 2 

Λύση. Στόν κύλινδpο (Σχ. 6-9) 

άναπτύσσονται οί έξης δυνάμεις: Τό 
-+ + 

βάρος w κα ί ή άντ ίδραση Α άπό τό έ-

π ίπεδο, ή όποία άναλύεται στή κά-
-+ + 

θετη συνιστwσα Ν και στήν τριβή Τ. 

+ 
Ή τριβή Τ πpέπει νό ύπάρχει 

όπωσδήποτε γιά νά μποpεϊ ό κύλιν

δρος νά έκτελέσει κύλιση· καί τοΟ

το γιατl,γιά νά έκτελέσει ό κύλιν-

1 

Σχ. 6-9 
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12-7 Νόμος τοΟ Stokes 

Ή μοpφή τnς pοης ένός πpαγματικοϋ pευστοϋ γύρω άπό μιάσφαίpα έξαρ

τδται άπό τήν ταχύτητα τοϋ pευστοϋ.Σέ μικpές ταχύτητες ή pοή είναιστpω

τή. ένώ σέ μεγαλύτερες είναι τυρβώδης. 

Στήν περίπτωση της στpωτης pοης γύρω άπό σφαίρα, ή άντίοτοση R,πού 

άναπτύσσεται, δίνεται άπό τή σχέση 

\ R : 6πn ru • .,1 ( 1 2-16) 

δπου n είναι ό συντελεστής ίξώδους τοϋ pευστοϋ r ή άκτινα της σφαίρας 

καί υ ή σχετική ταχύτητα τοϋ ύγροϋ ώς πρός τή σφαίρα. Ή πιό πάνω σχέση 

έκφράζει τό ν ό μ ο τ ο ϋ S t ο k e s. Έδώ πρέπει νά σημειωθεί ί

διαιτεpα δτι, δπως βλέπουμε στήν Έξ. (12-16),στή στρωτή ροή ή άντιστα

ση -είναι άνάλογη μέ τή πρώτη δύναμη της ταχύτητας. 

12-8 · Αντισταση στήν τυρβώδη ροfι 

Ή άντ(σταση R, πού άvαπτύσσεται σέ α:";')μα όποιουδήποτε σχήματος μέσα 

σέ τυρβώδη ροή, βρίσκεται άπό τή σχέση 

(12-17) 

onou C0 ν είναι μ(α σταθερή (καθαρός άpιθμός), ή όποια έξαpτδται άπό τό 
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σχ~μα τοϋ σώματος καί μάλιστα όπό τό πίσω μέpος του, και ή όποια όνομά

ζεται ο υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ά v τ ι ο τ ό ο ε ω ς. 'Εξαιρετικό μικρό 

συντελεστή άντιστάσεως έχει τό ίχθυοειδές σχημα, πού λέγεται καί ά ε

Ρ ο δ υ ν α μ ι κ ό. Τό Αμετ είναι τό έμβαδό της μέγιστης διατομης τοϋ 

σώματος, πού εlναι κάθετη στή δbεύθυvση τοϋ pευστοϋ,κaίόvομάζεται μ ε

τ ω π ι κ ή έ π ι φ ά ν ε ι α. Τό υ είναι ή σχετική ταχύτητα τοϋ pευ

στοϋ ώς πpός τό σώμα κat τό p ή πυκνότητα τοϋ pευστοϋ. 

Ή Έξ. 12-17 άποδείχνεται θεωρητικά . καί πειpαματικό καί έχει μεγά

λη πρακτική σημασία, γιατί μέ aύτή ύπολογίζεται ή άντίσταση όχημάτων,μέ 

μεγάλη ταχύτητα (αuτοκινήτωv, άεpοπλάνων κ.λ.π.). 

Παράδειγμα 12-2. 'Ένα άεpοπλάνο κινείται εύθύγραμμα και μέ σταθερή 

ταχύτητα. Στή συνέχεια διπλασιάζεται ή ταχύτητά του. α) Νά βpεθεϊ ή με

ταβολή της ίσχύος τοϋ κινητήρα τοϋ άεpοπλάνου κοί β) άν ή ίσχύς τοϋ κι

νητήρα διπλασιαστεί, πόση ~ μεταβολή της ταχύτητας τοϋ άεpοπλόνου; 

Λύση. α) Έφόσον ή ταχύτητα τοϋ άεpοπλάvου διατηρείται σταθεpή έ-

χουμε 

Ρ = Fυ. 

Άλλό ή F είναι ίση μέ τήν R, πού παίρνουμε άπό τήν Έξ. (12-17). 'Επο

μένως, στήν άpχή ίσχύει 

(12-18) 

Ρ -- Α Ρ 8 3 2 COV μετ 2 Uι. (12 -19 ) 

Άπό τlς Έξ. (12-18) κοί (12-19), μέ διαίρεση κατά μέλη, εχουμε 
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η 

β) ~Αν τήν Έξ. (12-17) έφαρμόσοuμε στήν 

Ρ2 = 2Pi 

θά πάρουμε 

12-9 · Αριθμός Reynolds 

Πειραματικές παρατηρήσεις fδειξαν δτι ή στρωτή ροή άλλάζει καί γί

νεται τuρβώδης, δν ή ταχύτητά της ξεπεράσει μία όρισμένη τιμή. Ή τιμή 

αύτή όνομάζεται κ p ι σ ι μ η τ ο χ ύ τ η τ α uκρ· Ή κρίσιμη ταχύ

τητα όρίζει ~να άριθμό, 6 όποίqς χaρακτηριζει τή ροή και ό όποίος όνο

μάζεται κ ρ ι σ ι μ ο ς ά ρ ι θ μ ό ς R e y n ο 1 d s NR. 
- .. 

Γιά ροή μέσα σέ σωλήνα, ό κρίσιμος άpιθμός Reynolds όρίζεται άπό 

τή σχέση 

(12-20) 

δπου ρ εΙναι ή πυκνότητα τοϋ ρευστοϋ~n 6 συντελεστής ίξώδοuς,υκρ ή κρt

σιμη ταχύτητα και D μ(α άπό τίς γραμμικές διαστάσεις της διατομης τοϋ 

σωλήνα. n.x., δν ή διατομή εlναι κυκλική τότε τό D παριστάνει τήν άκτί
να r της διατομης, άν ή διατομή εΙναι τετραγωνική τό Ο παριστάνειτό μη

κος 1 μιδς άπό τίς πλευρές της κ.ο.κ. 

Άπό τήν Έξ. (12-20) παpατηpοuμε δτι, δν ή ταχύτητα u της ροης εΙ

ναι μικρότερη άπό τήν υκρ' τότε, ό άριθμός ρ~Ο , πού λέγεται ά p ι θ -
μ ό ς R e y n ο 1 d s, εΙναι μικρότερος τοϋ κρίσιμου. ·ετσι μποροϋμε 

νά κp(νουμε δν μία ροή εtναι στρωτή ή δχι, άρκεί όπό τά δεδομένα u, p,O 

καί n νά ύπολογίσουμε τόν άpιθμό Reynolds και νά τόν συγκρίνουμε μέ τόν 
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κρ ί σ ι μο άριθμό Reynolds. Όπότε, άv 

puD_ < Ν 
n R' 

τότε ή pοή θά είναι στρωτή, καί άv 

puD > Ν 
n - R' 

τότε ή ροή θά ετvαι τυρβώδης. 

Ό κpLσιμος άpιθμόc; Reynolds βρίσκεται πειραματικάιείναι καθαρόc; ά

ριθμός, δπως φαίνεται καL άπό τή σχέση όpισμοϋ του καί έχει ίδ ιαίτερη 

σηΙJασία στά προβλήματα ροf}ς. ΆποδεLχνεται δτι ρεύματα (ροέc;), ατά ό

ποια άντ ιστοιχε ϊ ό [διος άpιθμός Reyno1ds, είναι δΙJοια. 

· ολα τά πειpάΙJατα έδειξαν δτι, δταν ό άριθμός Reynolds είναι μικρό
τερος περLπου άπό 2000, ή ροή ε ί ναι στρωτή. ~Ετσι π.χ., νερό στούς 20°c, 

δπου n=0,01 dynsec/cm2
, nού pέει μέσα σέ ενa σωλήνα κυκλικnς διατομnc; 

άκτLνας 1 cm, ~χε ι στρωτή ~οή, δταν 

ρυΟ ~ 2000 
n 

η όταν 

2000 χ 0,01 cm = 20 cm . 
1 χ 1 sec sec 

' Εξάλλου, δν θεωρήσουμε, τώρα, άέρα στήν ίδια θερμοκρασία τwν 20°c, 

κινούμενο μέσα στόv ϊδιο σωληνα, μέ τήν ίδια ταχύτητα τών 20 cm/sec, έ

πειδή εLναι ρ =0,0013 gr/cm 3 καί n = 181 χ 10- 6 dyn.sec/cm 2 (βλ. Πίνακα 

12-1}, θά έχουμε 

puD "' Ο, 0013 χ 20 χ i = 

n 181χ10- 6 
144. 

Άπό τό άποτέλεσμα αύτό βλέπουμε δτι ό άριθμός Reynolds στήv πιό πάνω 

ροή τοϋ άέpα είναι κατά πολύ μικρότερος τοϋ 2000. WΑρα ή ροή αύτή Θά εί

ναι όπωσδnποτε στρωτή. 'Ακόμη, άπό τήν Έξ. (12-20) προκύπτει ή κpίσιun 

ταχύτητα 



πού, γιό τήv πιό πάνω πεpίπτωση, εlvαι 

υ = 
ΚΡ 

2χrο 3 χ181 χ10-ι 
_3 

1,3χ10 χ1 

= 278 46 cm 
' sec 
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Δηλαδή στή θεωpούμεvη περtπτωση,δταν ό άέρας κινείται μέ ταχύτητα μέχρι 

278,46 cm/sec ή ροή εlvαι στρωτή, ένw, δταv ό άέpας κινείται μέ μεγαλύ

τερη ταχύτητα ή ροή εlναι τυρβώδης. 

Ή διαφορά μεταξύ στρωτης και τυρβώδους-pοης φαίνεται χαpακτηριστι

κά στ6 Σχ. (12-9). Στό (α) ή ροή τοΟ νεροu είναι στρωτή, στό (β) ή ρο~~ 

τοΟ vεpοϋ εlναι τuρβώδης καί στό {γ) ή ροή κaπνοϋ άπό τσιγάρο είναιστήν 

άρχή στρωτή καί μετά τυρβώδης. 

(ο) ( ~) 

Σχ. 12-9. (α) Στρωτή ροή. 
0

(β} Τυρβώδης ροή. 
(γ). Πρωτα στρωτή μετά τυρβώδης. 

12-10 Δυναμική άνωση 

ΗΟταv fvα Lδανικό ρευστό ρέει, κατά μ(α εύθύνpαμμη διεύθυνση, γύpω 
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άπό fναν άκlνητο κύλινδρο, οί pευματικές γραμμές θό κατανέμονται δπως 

δείχνει τό Σχ. 12-10α. νΑν έξάλλου τό ρευστό έκτελεί μόνο περιφορά γύρω 

άπό τόν κύλινδρο (πράγμα πού έπιτυγχάνεται μέ περιστροφή τοϋ κυλίνδρου 

μέσα σέ άκlνητο ρευστό), θά προκύψουν οί ρευματικές γραμμές τοϋ Σχ. 12-
10β. WΑν, τώρα, τό ρευστό έκτελεί ταυτόχρονα και τίς δύο κινήσεις',ή συ

νισταμένη κίνηση θά προκύψει άπό τήν σύνθεση των δύο συνιστωσών κινήσε

ων, η δέ μοpφή των ρευματικών γραμμών θά έμφαν ίζεται στό Σχ. 12-10γ. Έ

δω παpατηροϋμε δτι οί ρευματικές γραμμές σέ άλλες περιοχές έμφαvίζουv 

συμπύκνωση (πάνω), σέ άλλες άpαlωση (κάτω). Συμπύκνωση έχουμε στίς πε

c ιοχές δπου ή ταχύτητα της ροης καί ή ταχύτητα άπό τήν περιφορά έχουν 

τήν ίδια φορά, ένώ άpαtωση έχουμε έκεί δnου οί ταχύτητες αύτέςέχουν άν

τίθετες φορές. 

----· 
~ ί(i\ -~=~ --

(α) (~) 

Σχ. 12-10 

Ή διαφορά στις ταχύτητες στήν πάνω και κάτω έπιφάνεια τοϋκυλίνδρου 

δημιουργεί, σύμφωνα μέ τό νόμο τοΟ Bernoulli, διαφορά πιέσεως,μέ άποτέ
λεσμα τήν έμφάνιση δυνάμεως, κάθετης στή διεύθυνση της ροης. Ή δύναμη 

αύτή όνομάζεται δ υ ν α μ ι κ ή ά ν ω σ η, τό δέ φαινόμενο πού περι

γράψαμε πιό πάνω λέγεται φ ο ι ν 6 μ ε ν ο Μ a g n u s. Τό φαινόμενο 

αύτό, πού περιγράψαμε στά ίδαvικά ρευστά, δίνει τό [διο πεpLπου άποτέ

λεσμα καί στά πραγματικά. Στό φαινόμενο Magnus όφείλεται καί ή χαpακτη

pιστική τροχιά πού κάνει μιά έκσφεvδονιζόμενn σφαίρα, ή όποία ταυτόχρο

να περιστρέφεται (ποδόσφαιpο, άντισφαίpιση κ.λ.π.). 

12-11 Δυναμική dνωση ατό άεροnλάνο 

Στό Σχ. 12-11 έμφαvLζονται οί ρευματικές γραμμές πραγματικοϋ ρευ-

Σχ. 12-11 
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στοϋ ν6.:>ω άπδ έπtπεδη πλι':&κα, πού σχηματLζει ι.ηκρή γωνία μέ τή διεύθυνση 

τfιc ρof)c. Παρστηροίίμε δτι, λόγω τf)c κατανομf}c τwv δυναμικών γραμμών τοίί 

ρευστοu γύρω όnό τήν πλάκα, στό κάτω μέρος της ύπάρχει παvτοu ύπερπιεση, 

ένw στό πάνω uποπLεση. 'Αποτέλεσμα τούτου είναι νά έμφανLζεται στή πλά

κα, έκτός άπό τή pοπή καί ;Jla δύναμη,(Σχ. 12-12) πλάγια npός τήν κατεύ

θυνση τf)c ροης, περίπου κάθετη στήν 

πλάκα καί διερχόμενη άπό ένα σημείο 

Ο, πού βp tσκετα ι πλησ ιέστεpα στό 

μπροστινό 5κρο της πλάκαc. Ή δύνα-
-+ 

μη αύτή F,πού λέγεται ό ε ρ ο δ ύ-

ν α μ η, άvαλύεται σέ δύο συνιστώ-
-+ 

σες, μ[α Α κάθετη στή διεύθυνση της 

pοης, πού όνομάζεται δ υ ν α μ ι -
-+ 

κ ή ά v ω σ η, καί τήν R παράλλη-

λη στή ροή,nού όνομάζεται δ u ν α-
μ ι κ ή ό ν τ ί σ τ α σ η. 

Στήν πλάκα ή δυναμική άντίστα

ση ειναι μεγάλη σέ σχέση πρά:τή δυ

ναμική άνωση. Σημαντική βελτίωση έ

χουμε στήv π τ έ ρ u γ α τοϋ άε

ραnλόvου,δπου η άντίσταση είναι πο

λύ μικρότερη (Σχ. 12-13). Ή πτέρυ

γα τοϋ άεροπλάνου διαμορφώνεται κα

τάλληλα, wστε μία έγκάρσια τομή της 

νό έχει σχf}μα tχθuοειδές. Ή μορφή 

των ρευματικών γραμμών τοϋ pεuστοϋ 

Σχ. 12-1 L 

Σχ. 12-13. Τομή πτέρυγας άεpο
nλάνου, f=άεροδύναμη, Α =δuνα
μιχ~ &νωση,J=δυναμιχ~ άντ~στα
ση, α =γωνία 1tpοσβολί')ς. 

γύρω όπό μιά πτέρυγα άεροπλάνοu φαLνονται στό Σχ. 12-14. Παρατηροϋμε δ-

τι, δταν αύξάνετα ι ή νων ία, πού σχηματ Lζε ι ri διεύθυνση της po fιc μέ τή 

~ιεύθυνση της πτέρυγας (γ ων ι α π ' p ο ο β ο λ η ς), προκαλείται με-

(σ) 

Σχ. 12-14. Κατανομ~ τ~ν pευματιχ~ν γpαμμ~ν pcυ~τοΌ γJρω όn6 πτtρυ)~ 
&εροχλdνου, γιd τρc~ς διαφορετιχfς γwνίrς προσβολΠς. 
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ναλύτεpη διατάpαξη της μορφης των pευματικwν γραμμών. Ή μορφή αύτή τwν 

ρευματικwv γpαμμwν δημιουργεί τέτοια κατανομή τwν πιέσεων γύρω άπό τήν 

πτέρυγα, wστε στήν πάνω έπιφάνεια νά έμφανLζονται ύποπιέσεις,δηλαδή πι

έσεις μικρότερες της άτμοσφαιρικης και στήν κάτω έπιφάνεια ύπεpπιέσεις, 

δηλαδή πιέσεις μεγαλύτερες της άτμοσφαιpικης. Στό Σχ. 12-15 έμφανlζεται 

ή κατανομή των πιέσεων γύpω άπό 

τήv πτέρυγα άεpοπλάνου.Στό διό

γpαμμα αίιτό,τό μέν μijκoc τwν βε

λών έχει παρθεί άνάλογο πpόςτήν 

ύποπtεση η τήν ύπεpπίεση πού έ

πικρατεϊ στό όvτιστοιχο σημείο, 

ή δέ φορά τους, πρός τήν έπιφά

νεια άν άvτιστοιχοϋν σέ ύπεpπι

έσεις, άπό τήν έπιφόνεια στήν 

άντίθετη περιπτωση. 

Σχ. 12-15. Κατανομή των πιέσεων 
γύρω άπό πτέρυγα άεροπλάνου. Ή 
φορά των βελwν δείχνει ύπερnιέ
σεις οτήν χάτω έπιφάνεια χαC ύ-
ποπιέοεις στήν πάνω. 

Ή πιό πάνω κατανομή τwν πιέσεων γύρω άπό τήν πτέρυγα όεpοπλάvου έ

χει σάν άποτέλεσμα, τήν έμφάνιση άεροδυνάμεως πάνω σΌύτή (Σχ. 12 -16) . 

... 
w Σχ. 12-1 7 

Σχ. 12-16 

.... ... 
Ή άεροδύναμη F άναλύεται στήν δυναμική άνωση Α καί στήν δυναμική άντl-

.... ... -+ 

σταση R. Οί δυνάμεις Α καt R έκφpάζονται μέ βάση τήν Έξ.{12-17},μέ μό-

νη τή διαφορά δτι σΌύτή τήν περίπτωση τό έμβαδό της μετwπικης έπιφάνεb 

ας άντικατασταίνεται άπό τό έμβαδό της μιδς άπό τίς δύο έπιφάνειες της 

πτέρυγας (φ έ p ου σ α έ π ι φάνε ι α). Δηλαδή ίσχύει 

1 
Α = C pu b 1 

Α -Ζ 
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και 

ρυ2 
R = CR -

2
- b 1 , 

δπου b είναι τό μηκος της χοpδης της πτέρυγας (Σχ. 12-17), 1 τό πλάτος 

της,CΑ ό συντελεστής άνώσεwς καί CR ό συντελεστής άντιστάσεως.Οίδύο αύ

τοι συντελεστές έξαρτwνται άnό τή γωνία nροσβολης α καί τόν άpιθμό Rey

nolds της pof]ς. 

-J- -+ 
Ή νwνια φ πού σχηματίζεται μεταξύ των δυνάμεων F και Αλέγεται νw-

ν ι α ό λ ι σ θ ή σ ε ω ς, ή δέ έφαπτομένη της ε ά ρ ι θ μ ό ς ό -
λ ι ο θ ή ο ε w ς. Είναι δέ (Σχ. 12-16) 

R 
εφφ = Α = ε. 

Σt μιά νεώτερου τύπου πτέρυγα, ό άpιθμός όλισθήσεως είναι πεpLnou ~ ~ 
καί μ ικpότερος. 

Προβλήματα 

12-1. Μέσα σέ όpιζόντιο <Χιlλήνα ρέει νερό. Ό <Χιlλήνας ~χει στήν άp

xfi διατομή Α 1 =4 cm 2
• έπε.ιτα δμwς στενεύει καί ή διατομή του γίνεταιΑ 2 = 

1 cm 2
• Στίς δύο αύτές τομές τοϋ αvλήνα είναι στερεωμένοι κατακόρυφοι λε

πτοί σωληνε~ και στόν πpwτο άπό αύτούς τό νεpό σχηματίζει στήλη ϋΨους 

h1 =15 cm. WAv ή ταχύτητα τοϋ νεpοίί στή μικρή τομή ετvαι 80 cm/sec, νά 

βpεθεϊ πόσο εlναι τό ϋψος h2 της στήλης τοϋ νεpοϋ στόν άλλο κατακόρυφο 

σωλήνα. ( Άπ. h2 = 11,94 cm). 

12-2. Δοχεϊο περιέχει νερό σέ uψος 1m καί άέpα μέ πίεση 0,5 At με

γαλύτερη άπό τήν άτμοσφαιpική. Τό νερό τρέχει άπό μιά τρύπα ηού βρίσκε

ται ατόν πυθμένα τοϋ δοχείου και έχει έμβαδό Α =5 cm 2
• Νά ύηολογιστεί ή 

ταχύτητα έκροης, τή στιγμή πού άρχίζει νό βγαίνει νερό άπό τήν τρύπα, 

καθώς καί ή δύναμη πού έξασκεί ή φλέβα ατό δοχείο. ( Άπ. 1050 cιn / sec, 

5,5 χ 10 6
). 

12-3. Μιά σταγόνα ένός σύνεφου, γιό νό πέσει στό έδαφος μέ κίνηση 

όμαλά cπιταχυνόμενη, θέλει χρόνο 4 min. WΑλλη ϊδια σταγόνα πρLν ξεκινή

σει διασηδτοι οέ 27 δμοια σταγον(δια. Νά βρεθεί ό χρόνος πού θέλουν τά 

σταγονίδια γιά νά φτάσουν ατό έδαφος, άν δεχτοϋμε δτι ή άντίσταση τοϋ 
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