Мікроконтролери AVR та програмне
забезпечення
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Мікроконтролери AVR
Atmel AVR Studio

Рис.2.1 Мікроконролери AVR
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AVR Studio - інтегроване середовище розробки (IDE), для розробки 8- та 32бітних AVR додатків від компанії Atmel, що працює в операційних системах
Windows NT / 2000 / XP / Vista / 7. AVR Studio містить компілятор C / C ++ і
симулятор, що дозволяє відстежити виконання програми. Поточна версія
підтримує всі виготовлені на сьогоднішній день контролери AVR і засоби
розробки. AVR Studio містить в собі менеджер проектів, редактор вихідного
коду, інструменти віртуальної симуляції і внутрішньосхемною налагодження,
дозволяє писати програми на асемблері або на C / C ++.
Характеристики AVR Studio:

Високопродуктивні, мало споживають AVR 8- бітні мікроконтролери
Розвинена RISC архітектура:
- 131 виконуваних команд, більшість за один машинний такт
- 32 робочих регістра загального призначення
- Повністю статичний режим роботи
- Продуктивність до 16 MIPS при 16 МГц

20
1

Інтегрований компілятор C / C ++;
Інтегрований симулятор;
За допомогою плагіна можлива підтримка компілятора GCC у вигляді збірки
WinAVR; Підтримка інструментів Atmel, сумісних з 8-розрядної архітектурою
AVR, в тому числі AVR ONE!, JTAGICE МКІ, JTAGICE MKII, AVR Dragon, AVRISP,
AVR ISPmkII, AVR Метелик, STK500 STK600 і;
Підтримка плагіна AVR RTOS реального часу;
Підтримка AT90PWM1 і ATtiny40;
Інтерфейс командного рядка з підтримкою TPI.

- Вбудований 2-х тактовий помножувач
Незалежна пам'ять програм і даних
- 32К байт Внутрішньосистемної самопрограмованої FLASH пам'яті з
кількістю циклів перепрограмування до 10 000.
- Опціонно завантажувальна область пам'яті з незалежними ключовими
бітами, внутрисистемне програмування вбудованої завантажувальної програмою,
правильне читання в процесі запису.
- 1024 байт EEPROM з допустимою кількістю циклів стирання запису до
100 000.
- 2К байт внутрішньої SRAM
- Програмований ключ захисту програм
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JTAG (IEEE1149.1 сумісний) інтерфейс
- Сканування пам'яті відповідно до JTAG стандартом
- Вбудована підтримка відладчика
- Програмування FLASH, EEPROM, охоронних і ключових біт через JTAG
інтерфейс
Периферійні функції
- Два 8-бітних таймера / лічильника з програмованим преддільником і
режимом порівняння
- Один 16-бітний таймер / лічильник з програмованим преддільником,
режимом порівняння і захоплення
- Лічильник реального часу з програмованим генератором
- Чотири ШІМ генератора
- 8-и канальний, 10-й бітний АЦП
- Байт- орієнтований, двопровідний інтерфейс
- Програмований USART
- Master / Slave SPI послідовний інтерфейс
- Програмований Сторожовий таймер з програмованим генератором

- Вбудований аналоговий компаратор
Спеціальні функції
- Скидання по включенню живлення і виключення при зниженні напруги
живлення
- Внутрішній калібрований RC генератор
- Зовнішні та внутрішні джерела переривання
- Шість економічних режимів: холостого, придушення шумів АЦП,
економічний, режим Викл. , Режим очікування та режим розширеного очікування.

Рис.2.3 Створення нового проекту
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- 4.5 В до 5.5 В для ATmega32
Тактова частота:
0-8 МГц ATMEGA32L
0-16 МГц ATmega32

Рис.2.2 Архітектура
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32 програмованих виведення вхід-вихід і вхід 1
40 вивідний корпус PDIP, 44 вивідний корпус TQFP, і 44 контактний МФ
Напруга живлення:
- 2,7 В до 5,5 В для ATMEGA32L

Рис.2.4 Вибір мови в програмі Atmel
Studio

Рис.2.5 Ряд Мікроконтролерів AVR

Рис.2.6 Поле написання програми
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P-CAD 2006 Shematic

Програматор AVR

Рис.2.7 P-CAD 2006

Рис.2.8 Програматор AVR
мікроконтролерів

