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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV  
Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ATmega8515 

 
 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 
 
 Ο μικροελεγκτής είναι ένας ολόκληρος μικροϋπολογιστής σχεδιασμένος πάνω σε 
ένα ολοκληρωμένο που εμπεριέχει όχι μόνο τον μικροεπεξεργαστή αλλά και RAM, 
ROM, χρονιστές, UART, πόρτες και άλλες κοινές περιφερειακές λειτουργίες εισό-
δου-εξόδου. 
 Οι περισσότεροι μικροελεγκτές είναι κατασκευασμένοι με τεχνολογία NMOS ή 
CMOS, εξαιτίας του ότι οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν μεγάλη πυκνότητα στοιχείων 
σε ένα ολοκληρωμένο, σε αντίθεση με τις τεχνολογίες TTL και ECL, που έχουν μεγα-
λύτερη ταχύτητα αλλά σχετικά χαμηλότερη πυκνότητα στοιχείων. 
 O μικροελεγκτής έχει σχεδιαστεί για να ανακαλεί δεδομένα, να κάνει πάνω σε αυτά 
περιορισμένες πράξεις και με βάση αυτές τις πράξεις να ελέγχει το περιβάλλον του. Η 
κύρια χρήση του είναι να ελέγχει τη λειτουργία μιας μηχανής χρησιμοποιώντας ένα 
πρόγραμμα που είναι αποθηκευμένο στη ROM και δεν αλλάζει σε όλη τη διάρκεια 
ζωής του συστήματος.  
 Ο τρόπος σχεδίασης του μικροελεγκτή είναι παρόμοιος με εκείνον του μικροεπε-
ξεργαστή με μόνη διαφορά ότι εδώ χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερες εντολές, που 
είναι εντολές του ενός ή των δύο byte, και μεταφέρουν δεδομένα από την εσωτερική 
μνήμη στην αριθμητική/λογική μονάδα.  
 Πολλές εντολές σχετίζονται με τις ακίδες του ολοκληρωμένου του μικροελεγκτή, 
το οποίο δίνει τη δυνατότητα προγραμματισμού των ακίδων αυτών έτσι ώστε να εκτε-
λούν διάφορες λειτουργίες ανάλογα με τη βούληση του χρήστη. Ο ρόλος του μικροελε-
γκτή είναι να μεταφέρει δεδομένα από και προς τις ακίδες αυτές και η αρχιτεκτονική 
του, καθώς επίσης και οι εντολές του, έχουν σχεδιαστεί να χειρίζονται δεδομένα είτε σε 
επίπεδο μεμονωμένων ψηφίων είτε σε επίπεδο byte. 
 Κατά τη σχεδίαση των μικροελεγκτών εκείνο που προέχει είναι το μέγεθος (αριθ-
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μός ακίδων) του ολοκληρωμένου. Επομένως, η όλη προσπάθεια στρέφεται στο να 
κατασκευαστούν έξυπνοι μικροελεγκτές με όσο το δυνατό μικρότερη λέξη δεδομένων. 
Έτσι, αν και σήμερα θα ακουγόταν παράξενα μια αναφορά στους τετραψήφιους μικρο-
επεξεργαστές, δε συμβαίνει το ίδιο με τους τετραψήφιους μικροελεγκτές, που αποτε-
λούν ίσως τους πλέον εύχρηστους μικροελεγκτές. Μερικοί από αυτούς αναφέρονται 
στον πίνακα 4.1. 
 

Πίνακας 4.1 
Κατασκευαστής   Ακίδες: I/O     Μετρητές RAM 

Byte 
ROM 
Byte 

Άλλα 
χαρακτηριστικά 

Hitachi: HMCS40       28:10           ---    32   512 ROM 10-ψηφίων  
National: COP420       28:23            1     64     1k Σειριακή Ι/Ο  
OKI: MSM6411       16:11           ---    32     1k             --- 
Toshiba: TLCS47       42:35            2   128     2k Σειριακή Ι/Ο 
TI: TMS1000       28:23           ---     64      1k Οθόνη LED 

 
 Οι μικροελεγκτές 8 ψηφίων αποτελούν μια μεταβατική κατάσταση ανάμεσα στους 
πλέον δημοφιλείς τετραψήφιους και τις, μεγάλων δυνατοτήτων, μονάδες 16 και 32 
ψηφίων. 
 Η αύξηση των ψηφίων του μικροελεγκτή από τέσσερα σε οκτώ του δίνει δυνατότη-
τες, όπως τον σχηματισμό 256 δεκαδικών τιμών, την αποθήκευση χαρακτήρων ASCII 
στο φυσικό τους μέγεθος του ενός byte και άλλα, κάνοντας τα οκτώ ψηφία τη φυσική 
επιλογή για επικοινωνίες δεδομένων. Επίσης τα περισσότερα ολοκληρωμένα κυκλώμα-
τα και οι περισσότερες λογικές λειτουργίες είναι διευθετημένες σε διατάξεις οκτώ ψη-
φίων, πράγμα που επιτρέπει την ευκολότερη διασύνδεσή τους με διαδρόμους δεδομέ-
νων οκτώ ψηφίων. 

Οι διάφοροι κατασκευαστές δημιούργησαν μικροελεγκτές με κάθε είδους διαφορε-
τικές δυνατότητες. Έτσι, οι μικροελεγκτές διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το μέγεθος 
της εσωτερικής μνήμης ROM ή της RAM. Άλλοι δε διαθέτουν καθόλου ROM και αντ’ 
αυτής διαθέτουν EPROM, η οποία παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες, ιδιαίτερα κατά 
την ανάπτυξη των εφαρμογών. Άλλοι δέχονται επέκταση της μνήμης με εξωτερικά 
συνδεδεμένη μνήμη, ενώ άλλοι πάλι διαθέτουν μέσα στο ολοκληρωμένο μετατροπείς 
A/D και D/A. Τέλος, υπάρχουν και μικροελεγκτές με περισσότερες ή λιγότερες ακίδες, 
μερικές από τις οποίες έχουν πιο πολλές από μία λειτουργίες.  
 Επειδή στόχος αυτού του συγγράμματος δεν είναι να δώσει με λεπτομέρεια τα 
χαρακτηριστικά των μικροελεγκτών που διατίθενται στην αγορά, κάθε υποψήφιος 
χρήστης  πρέπει, προτού επιλέξει έναν μικροελεγκτή, να γνωρίζει απολύτως τις ανά-
γκες του και να ανατρέξει στα εγχειρίδια της κατασκευάστριας εταιρείας, όπου ανα-
γράφονται με λεπτομέρεια οι δυνατότητες των μικροελεγκτών της, ώστε η επιλογή του 
να είναι η βέλτιστη δυνατή.  
 Στον πίνακα 4.2 αναφέρονται μερικοί από τους ευρέως διαδεδομένους μικροελε-
γκτές οκτώ ψηφίων με τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 
 Σε προβλήματα πραγματικού χρόνου (real time), τα οποία απαιτούν ταχύτατους 
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υπολογισμούς μεγάλης ακρίβειας, όπως είναι οι απαιτήσεις της σύγχρονης ρομποτικής 
και της επεξεργασίας ψηφιακού σήματος, οι μικροελεγκτές των οκτώ ψηφίων δεν μπο-
ρούν να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά. Έτσι, οι κατασκευαστές προχώρησαν σε κατα-
σκευές μικροελεγκτών 16 ψηφίων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 
τρεις πλέον γνωστοί μικροελεγκτές 16 ψηφίων. Κοινό χαρακτηριστικό τους αποτελεί η 
έξοδος διαμόρφωσης εύρους παλμού PWM (Pulse Width Modulation), που είναι 
απαραίτητη στη ρομποτική για τον έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα.   

 
Πίνακας 4.2 

Κατασκευαστής   Ακίδες: 
I/O 

Μετρητές RAM 
Byte 

ROM 
Byte 

Άλλα  
χαρακτηριστικά 

Intel 8048       40:27 1    64 1k Εξωτερική μνήμη 8k 
Intel 8051       40:32 2   128 4k Εξωτερική μνήμη 128k   

Σειριακή πόρτα. 
National COP820       28:24 1    64 1k Σειριακή  Ι/Ο. 
Motorola 6805       28:20 1    64 1k  
Motorola 68HC11       52:40 2  256 8k Σειριακή πόρτα,  

A/D, WDT*. 
      
Rockwell 6500/1       40:32 1    64 2k  
Signetics 87C552       68:48 3  256 8k Σειριακή πόρτα,  

A/D,WDT*. 
TI TMS7500       40:32 1  128 2k Εξωτερική μνήμη 64k. 
TI TMS370C050       68:55 2  256 4k Εξωτερική μνήμη 112k, 

Α/D,  
Σειριακές πόρτες, 
WDT*. 

Zilog Z8       40:32 2  128 2k Εξωτερική μνήμη 124k,  
Σειριακή πόρτα. 

Zilog Z8820       44:40 2  272  8k Εξωτερική μνήμη 28k, 
Σειριακή πόρτα. 

 *WDT (Watch Dog Timer) Χρονιστής επιτήρησης. 
  
 Καθώς επιτυγχάνεται η μετάβαση από τους μικροελεγκτές των 16 ψηφίων στους 
μικροελεγκτές των 32 ψηφίων, οι οποίοι αναφέρονται σε εφαρμογές ρομποτικής, οργά-
νων υψηλής ευφυΐας, επεξεργασίας εικόνας, τηλεπικοινωνιών και άλλων εφαρμογών 
των οποίων το χαρακτηριστικό είναι η ανάγκη να μπορούν να τρέχουν προγράμματα 
κάτω από ένα λειτουργικό σύστημα, η διαφορά των μικροελεγκτών από τους μικροϋ-
πολογιστές γίνεται όλο και μικρότερη.  
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 Πίνακας 4.3 
Κατασκευαστής  Ακίδες: 

I/O 
Μετρητές RAM 

Byte 
ROM 
Byte 

Άλλα  
χαρακτηριστικά. 

Hitachi H8/532       84:65 5 1k 32k Εξωτερική μνήμη 1ΜΒ, 
Σειριακή πόρτα, A/D, PWM 

Intel 8096       68:40 2 232 8k Εξωτερική μνήμη 64k, 
WDT, Σειριακή πόρτα, 
A/D, PWM 

National 
HPC16164 

      68:40 4 512 16k  Εξωτερική μνήμη 64k, 
WDT, Σειριακή πόρτα, 
A/D, PWM 

Siemens C167 144/111 5 2k 32k Εξωτερική μνήμη 16M, 
WDT, Σειριακή πόρτα, 
A/D, PWM 

   
4.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 
 Στο σχήμα 4.1 δίνεται σε μορφή διαγράμματος βαθμίδων ένα σύστημα μικροελε-
γκτή. Αυτό εμπεριέχει ένα μικροελεγκτή με τα απαραίτητα κυκλώματα υποστήριξης. 
 

Έξω
κόσμος

MCU Απομονωτές και
Μετατροπείς

ΤροφοδοτικόΚυκλώματα Ρολογιού

Μνήμη και άλλα
Περιφερειακά

 
 
Σχήμα 4.1 Ένα τυπικό σύστημα μικροελεγκτή σε μορφή διαγράμματος βαθμίδων. 
 

Το κύκλωμα ρολογιού (Clock circuit), που είναι συνήθως ένας κρύσταλλος συνδε-
δεμένος σε δύο ακίδες του μικροελεγκτή, γεννά ένα σήμα σταθερής συχνότητας, το 
οποίο χρησιμοποιείται για τον χρονισμό του συστήματος και είναι απαραίτητο για τη 
λειτουργία του μικροελεγκτή. 
 Η μονάδα μικροελεγκτή MCU (MicroController Unit), που φαίνεται σε λεπτομε-
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ρέστερη μορφή διαγράμματος βαθμίδων στο σχήμα 4.2, αποτελείται εσωτερικά από τα 
παρακάτω τρία κύρια μέρη, που συνδέονται μεταξύ τους με έναν εσωτερικό διάδρομο: 

1. τη μονάδα κεντρικής επεξεργασίας CPU (Central Processing Unit),  
2. τη μνήμη και 
3. τους διάφορους καταχωρητές. 

 Εξωτερικά η μονάδα μικροελεγκτή έχει ακίδες για τροφοδοσία, είσοδο/έξοδο Ι/Ο 
(Ιnput/Οutput) και κάποια ειδικά σήματα. 
 

Έξω 
κόσμος

Καταχωρητές ελέγχου 
κατάστασης Ι/Ο ROM

EPROM ή
EAROM

Πόρτες Ι/Ο

RAMΜικροελεγκτής
(CPU)

 
 
Σχήμα 4.2 Η μονάδα μικροελεγκτή σε διάγραμμα βαθμίδων. 
  
 Η μονάδα κεντρικής επεξεργασίας (CPU) ή απλώς επεξεργαστής ελέγχει τη λει-
τουργία του μικροελεγκτή. Αποτελείται από τον ελεγκτή ακολουθίας, την αριθμητι-
κή/λογική μονάδα και κάποιους εσωτερικούς καταχωρητές, όπως ο καταχωρητής εντο-
λών, ο αποκωδικοποιητής εντολών, ο μετρητής προγράμματος, ο καταχωρητής κατά-
στασης, ο δείκτης σωρού, ο συσσωρευτής και οι καταχωρητές γενικού σκοπού. Εκτός 
από τους καταχωρητές αυτούς, που υπάρχουν σε όλους τους επεξεργαστές, μπορεί να 
υπάρχουν και  άλλοι καταχωρητές που διαφέρουν ως προς τον αριθμό, τη λειτουργία 
και την ονομασία τους από μικροελεγκτή σε μικροελεγκτή και δεν κρίνεται σκόπιμο, 
ούτε και είναι δυνατό, να αναφερθούν. 
 O ελεγκτής ακολουθίας διαφέρει από μικροελεγκτή σε μικροελεγκτή. Οι εργασίες 
που καλείται να κάνει είναι περίπου ίδιες και συνοψίζονται στα παρακάτω: 
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1. Παράγει τους παλμούς που χρειάζονται για τον χρονισμό των διάφορων μονά-
δων του μικροελεγκτή. 

2. Ανακαλεί τις εντολές του προγράμματος από τη μνήμη, τις αποκωδικοποιεί και 
παράγει τα σήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εντολών. Η αποκωδικοποίη-
ση των εντολών γίνεται από έναν αποκωδικοποιητή εντολών ID (Instruction  
Decoder), του οποίου οι είσοδοι είναι οι έξοδοι του καταχωρητή εντολών IR (Instruc-
tion Register), στον οποίο αποθηκεύεται η εντολή όσο χρόνο χρειάζεται να γίνει η 
αποκωδικοποίηση και η εκτέλεσή της. 

3. Κατευθύνει την αριθμητική/λογική μονάδα για την εκτέλεση των αριθμητικών 
και λογικών πράξεων. 

4. Ελέγχει τις πόρτες εισόδου/εξόδου για την εισαγωγή και εξαγωγή πληροφοριών 
και καθορίζει τη ροή των πληροφοριών μεταξύ περιφερειακών μονάδων και μνήμης, 
όπως και μεταξύ μνήμης και αριθμητικής/λογικής μονάδας. 

5. Πριν από την έναρξη και μετά το τέλος μιας λειτουργίας ανταλλάσσει σήματα 
με τις μονάδες που υπεισέρχονται στη λειτουργία. 
 Η αριθμητική/λογική μονάδα παρέχει στον επεξεργαστή τη δυνατότητα να κάνει 
αριθμητικές και λογικές πράξεις και να παίρνει αποφάσεις. Μια τυπική αριθμητι-
κή/λογική μονάδα μπορεί να κάνει προσθέσεις και αφαιρέσεις. Άλλες πάλι αριθμητι-
κές/λογικές μονάδες επιπλέον κάνουν πολλαπλασιασμό και διαίρεση. Στην πρώτη 
περίπτωση οι πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης γίνονται με διαδοχικές 
προσθέσεις ή αφαιρέσεις κάτω από τον έλεγχο μιας βήμα προς βήμα ακολουθίας, η 
οποία καθορίζεται από μια υπορουτίνα. 
 Λογικά κυκλώματα όπως AND, OR και NOT δίνουν τη δυνατότητα στον επεξερ-
γαστή να παίρνει αποφάσεις, όπως μικρότερο από, ίσο με, θετικός, αρνητικός κ.λπ.  
 Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τη μνήμη και τις συσκευές εισόδου/εξόδου 
αποθηκεύονται προσωρινά σε καταχωρητές που υπάρχουν μέσα στην αριθμητι-
κή/λογική μονάδα. 
 Άλλοι εσωτερικοί στον μικροεπεξεργαστή καταχωρητές είναι: 
 Ο μετρητής προγράμματος PC (Program Counter), ο καταχωρητής κατάστασης 
SR (Status Register), και ο δείκτης σωρού SP (Stack Pointer) των οποίων ο ρόλος 
εξηγήθηκε στην παράγραφο 2.2.1.3 του παρόντος συγγράμματος.  
 Εκτός από τους παραπάνω μπορούν να υπάρχουν επίσης: 
  Ο Συσσωρευτής Α (Accumulator) είναι ο καταχωρητής που έχει μήκος μιας λέξης 
(word) και παίρνει μέρος στις περισσότερες λειτουργίες που γίνονται από την αριθμη-
τική/λογική μονάδα. Εκεί τοποθετείται η μία από τις δύο λέξεις που συμμετέχουν σε 
μια αριθμητική ή λογική πράξη. Το αποτέλεσμα της πράξης, εάν πρόκειται για αριθμη-
τική πράξη, τοποθετείται πίσω στον συσσωρευτή.  
 Ο συσσωρευτής χρησιμοποιείται, επίσης, όταν πρόκειται ο επεξεργαστής να επικοι-
νωνήσει με την εσωτερική μνήμη ή τις μονάδες εισόδου/εξόδου. Για παράδειγμα, ο 
συσσωρευτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων που 
πρόκειται να σταλούν στη μνήμη ή σε μια μονάδα εξόδου, αλλά και ως καταχωρητής ο 
οποίος δέχεται τα δεδομένα που διαβάζονται από τη μνήμη ή μια μονάδα εισόδου. 
 Μερικοί μικροεπεξεργαστές έχουν δύο συσσωρευτές, άλλοι πάλι δεν έχουν κανένα. 
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Αντί γι’ αυτό έχουν καταχωρητές γενικού σκοπού οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν και ως συσσωρευτές. 
 Οι καταχωρητές γενικού σκοπού GPR (General Purpose Registers) είναι καταχω-
ρητές που χρησιμοποιούνται για προσωρινή εναποθήκευση πληροφοριών. Σε αυτούς 
για παράδειγμα μπορούν να τοποθετηθούν η μία από τις δύο λέξεις δεδομένων που θα 
πάρουν μέρος σε μια αριθμητική πράξη.  
 Η μνήμη συνιστά το μέρος που αποθηκεύονται τα προγράμματα και τα δεδομένα 
και ενδέχεται να είναι μνήμη RAM, ROM και EEPROM. Μερικοί μικροελεγκτές χρη-
σιμοποιούν EPROM αντί για ROM. 
 Οι καταχωρητές χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν εξειδικευμένη πληροφορία 
και χωρίζονται στους καταχωρητές της CPU και τους καταχωρητές εισόδου/εξόδου 
(Ι/Ο). Υπάρχουν οι παρακάτω τρεις βασικές κατηγορίες καταχωρητών Ι/Ο: 

1. οι καταχωρητές δεδομένων,  
2. οι καταχωρητές ελέγχου και  
3. οι καταχωρητές κατάστασης. 

 Αυτοί οι καταχωρητές, μαζί με τη CPU και τις πόρτες εισόδου/εξόδου χρησιμοποι-
ούνται για λειτουργίες Ι/Ο. 

RAM

ROM

Πόρτα 2

Πόρτα 0

PSEN

WR

RD

WR

RD

MERD

ALEN

8 ψηφία

8 ψηφία

Διάδρομος
διευθύνσεων

8 ψηφία

8 ψηφία

Διάδρομος δεδομένων

ΕΑ

EN
Μανταλωτής

Μικροελεγκτής
(MCU)

Εξωτερική Μνήμη

 
Σχήμα 4.3 Σύνδεση μικροελεγκτή με εξωτερική μνήμη. 
 

Κάθε καταχωρητής δεδομένων Ι/Ο σχετίζεται με την αντίστοιχη πόρτα Ι/Ο, η οποία 
είναι μια ομάδα ακίδων στο ολοκληρωμένο και αναπαριστά μια μονάδα δεδομένων. 
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Συνήθως οι πόρτες Ι/Ο έχουν οκτώ γραμμές, για να μεταφέρουν πληροφορία ενός byte, 
και μπορεί να είναι πόρτες εισόδου μόνο ή πόρτες εξόδου μόνο ή προγραμματιζόμενες 
πόρτες εισόδου/εξόδου. 
 Οι καταχωρητές ελέγχου και κατάστασης χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα, για τον 
έλεγχο και την εποπτεία της διεργασίας εισόδου/εξόδου του μικροελεγκτή. Έτσι, εάν, 
για παράδειγμα, υποτεθεί ότι ένας μικροελεγκτής παίρνει κάποια μέτρηση παλμών που 
φτάνουν σε αυτόν με μια περιοδικότητα, ο καταχωρητής δεδομένων της πόρτας θα 
προσμετρά έναν νέο παλμό κάθε φορά που θα ανιχνεύει ένα θετικό ή ένα αρνητικό 
μέτωπο. Το μέτωπο στο οποίο θα γίνεται η μέτρηση εξαρτάται από το τι πληροφορία 
καταχωρείται, μέσα από το πρόγραμμα, στον αντίστοιχο καταχωρητή ελέγχου. 
 Οι μικροελεγκτές διαθέτουν εσωτερικούς χρονιστές, καθένας από τους οποίους 
τοποθετεί (λογικό "1") ή επανατοποθετεί (λογικό "0") κάποιο η κάποια ψηφία, τα ο-
ποία ονομάζονται ψηφία κατάστασης, στον αντίστοιχο καταχωρητή κατάστασης, όταν 
λήξει η χρονική περίοδος του που καθορίζεται από το πρόγραμμα και αντιστοιχεί στην 
περίοδο της μέτρησης. Όταν μέσα από το πρόγραμμα γίνει η ανίχνευση της αλλαγής 
στα ψηφία αυτά του καταχωρητή κατάστασης, τότε θα διαβαστεί η τιμή που μέτρησε ο 
καταχωρητής δεδομένων της πόρτας. 
 Εκτός από τις ακίδες των πορτών εισόδου/εξόδου υπάρχουν οι ακίδες τροφοδοσίας, 
η ακίδα RESET, η οποία όταν ενεργοποιείται τοποθετεί τον μικροελεγκτή στην αρχική 
κατάστασή του, καθώς και άλλες ακίδες οι οποίες αποτελούν τις γραμμές ελέγχου και 
διαφέρουν από μικροελεγκτή σε μικροελεγκτή. 
 Μερικές φορές, ένας μικροελεγκτής μπορεί να χρειαστεί περισσότερη μνήμη ή 
περισσότερες πόρτες εισόδου/εξόδου από εκείνες που διαθέτει το ολοκληρωμένο. Στην 
περίπτωση αυτή θα χρειαστούν συνδέσεις με εξωτερικές γραμμές δεδομένων και διεύ-
θυνσης. Τον ρόλο αυτών των συνδέσεων αναλαμβάνουν να τον παίξουν κάποιες από 
τις πόρτες που θα επιλεγούν να χρησιμοποιηθούν ως εξωτερικές γραμμές δεδομένων 
και διεύθυνσης. 
 Στο σχήμα 4.3 φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνει η συνδεσμολογία 
των πορτών εισόδου εξόδου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως γραμμές σύνδεσης 
με ολοκληρωμένα εξωτερικής μνήμης ή πορτών εισόδου/εξόδου. 
 
4.3 Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΤmega8515 
 
 Η εταιρεία ATMEL κατασκεύασε έναν τύπο μικροελεγκτών, χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία RISC, που τους ονόμασε AVR και παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης 
σύνθετων εντολών σε έναν κύκλο ρολογιού. Ο AVR συνδυάζει πλούσιο ρεπερτόριο 
εντολών με 32 καταχωρητές γενικού σκοπού. Όλοι οι καταχωρητές συνδέονται άμεσα 
με την αριθμητική/λογική μονάδα (ALU), επιτρέποντας την πρόσβαση σε δύο ανεξάρ-
τητους καταχωρητές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μίας μόνο εντολής σε ένα μόνο κύκλο 
ρολογιού.  
 Στο σχήμα 4.4 φαίνεται η βασική αρχιτεκτονική δομή του πυρήνα των μικροελε-
γκτών AVR. Η βασική λειτουργία του επεξεργαστή είναι να εγγυηθεί την ορθή εκτέλε-
ση του προγράμματος. Πρέπει επομένως να μπορεί να προσπελαύνει μνήμες, να κάνει 



1.1  Εισαγωγή στα αναλογικά ηλεκτρονικά  

297

                                                                                   Ο Μικροελεγκτής ATmega8515 

Δ. Πογαρίδη 297 

υπολογισμούς, να ελέγχει τις περιφερειακές συσκευές και να χειρίζεται διακοπές.  
Προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη απόδοση και τον παραλληλισμό, ο AVR χρησι-

μοποιεί αρχιτεκτονική Harvard με ξεχωριστές μνήμες και διαδρόμους για το πρόγραμ-
μα και τα δεδομένα. Οι εντολές στη μνήμη προγράμματος εκτελούνται με μια απλή 
στάθμη διοχέτευσης (pipelining), κατά την οποία, ενώ μια εντολή εκτελείται, η επόμε-
νη προ-ανακαλείται από τη μνήμη προγράμματος. Αυτό επιτρέπει εντολές να εκτελού-
νται σε κάθε κύκλο ρολογιού. Η μνήμη προγράμματος είναι τύπου flash (flash 
memory) και προγραμματίζεται μέσα στο σύστημα.  
 Έτσι ο AVR εμπεριέχει: 

1. τριάντα δύο (32)  καταχωρητές εργασίας 8 ψηφίων με χρόνο προσπέλασης ίσο 
με έναν κύκλο ρολογιού, 

2. την αριθμητική-λογική μονάδα, 
3. ενσωματωμένη μνήμη ISP flash (In-System Programmable flash memory), με 

δυνατότητα προγραμματισμού εντός του συστήματος ως μνήμη προγράμματος. 
4. ενσωματωμένη μνήμη δεδομένων τύπου EEPROM και SRΑΜ. Τόσο η μνήμη 

EEPROM, όσο και η SRΑΜ αντιμετωπίζονται ως μνήμη δεδομένων, 
5.  πηγές εσωτερικών και εξωτερικών διακοπών,  
6. προγραμματιζόμενο χρονιστή επιτήρησης WDT (WatchDog Timer) οδηγούμε-

νο από ταλαντωτή, 
7. λειτουργίες ηρεμίας (Sleep) και διακοπής τροφοδοσίας (Power down), 
8. εσωτερικό κύκλωμα επανατοποθέτησης κατά την εφαρμογή της τάσης τροφο-

δοσίας  (Power On Reset ή POR) και 
9. μηχανισμό συνεχούς διοχέτευσης εντολών (instruction pipelining), μέσω του 

οποίου η ανάκληση, η αποκωδικοποίηση και η εκτέλεση των εντολών αποτελούν δια-
δικασίες οι οποίες εκτελούνται ταυτόχρονα.  

Ο μικροελεγκτής κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μη-πτητικής 
μνήμης υψηλής πυκνότητας  της Atmel. 
 Η ενσωματωμένη μνήμη ISP Flash επιτρέπει στη μνήμη προγράμματος να επανα-
προγραμματιστεί είτε μέσω της σειριακής πόρτας SPI, είτε μέσω ενός συμβατικού 
προγραμματιστή μη πτητικής μνήμης, είτε μέσω ενός ενσωματωμένου προγράμματος 
εκκίνησης που τρέχει στον πυρήνα του AVR. Το ενσωματωμένο πρόγραμμα εκκίνησης 
μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μορφή διασύνδεσης, προκειμένου να φορτώσει 
το πρόγραμμα εφαρμογής στη μνήμη προγράμματος flash. Το λογισμικό στην περιοχή 
μνήμης flash εκκίνησης θα συνεχίσει να τρέχει, ενώ η περιοχή flash εφαρμογών ενημε-
ρώνεται, παρέχοντας έτσι την πραγματική λειτουργία ανάγνωσης, ενώ ταυτόχρονα 
γίνεται εγγραφή.  

Ο AVR υποστηρίζεται από ένα πλήρες πρόγραμμα και ένα αναπτυξιακό πακέτο το 
οποίο περιέχει: μεταγλωττιστές (compilers) C, macro συμβολομεταφραστές (macro 
assemblers), πρόγραμμα εκσφαλμάτωσης-προσομοίωσης (program debugger-simula-
tors), εσωτερικούς προσομοιωτές (in-circuit emulators) και πακέτο αξιολόγησης (eva-
luation kit). 
 Ο AΤmega8515 που φαίνεται σε διάγραμμα βαθμίδας στο σχήμα 4.5 είναι ένας 
μικροελεγκτής 8 ψηφίων κατασκευασμένος με τεχνολογία CMOS βασισμένος στην 
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αρχιτεκτονική AVR RISC. Συνδυάζοντας έναν επεξεργαστή 8 ψηφίων αρχιτεκτονικής 
RISC με μια μνήμη ISP flash σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, ο AΤmega8515 είναι 
ένας δυνατός μικροελεγκτής που παρέχει εναλλακτική και φτηνή λύση στις εφαρμογές 
ενσωματωμένων συστημάτων. 
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Σχήμα 4.4 Αρχιτεκτονική δομή του πυρήνα των μικροελεγκτών AVR. 
  
 Η αρχιτεκτονική AVR RISC είναι αποτελεσματικότερη, καθώς επιτρέπει εκτέλεση 
κώδικα έως 10 φορές ταχύτερα από έναν συμβατικό μικροελεγκτή  CISC. 
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Σχήμα 4.5 Ο μικροελεγκτής AΤ8515 σε διάγραμμα βαθμίδας. 



 ΚΕΦΆΛΆΙΟ 4:   Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ATMEGA8515

300

Κεφάλαιο IV 

                                                                                        Οργάνωση Υπολογιστών 300 

Ο  AΤmega8515 διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Α. Επεξεργαστή αποτελούμενο από: 
1. αριθμητική/λογική μονάδα συνδεδεμένη με 32 ενεργούς καταχωρητές γενικού 

σκοπού, 
 2. μετρητή προγράμματος, 
 3. καταχωρητή κατάστασης, 
 4. δείκτη σωρού, 
 4. καταχωρητή εντολών, 
 4. αποκωδικοποιητή εντολών και 
 7. μονάδα ελέγχου. 
Β. Υποσύστημα μνήμης αποτελούμενο από: 
1. 8 kbyte  προγραμματιζόμενης μέσα στο σύστημα μνήμης flash (In System Pro-

grammable flash memory ή ISP flash) από την οποία μπορεί να γίνει ανάγνωση, ενώ 
ταυτόχρονα γίνεται εγγραφή. (Η μνήμη flash είναι μια μορφή μνήμης που δημιουργή-
θηκε από την ΑΤMEL και μπορεί να προγραμματίζεται και να επαναπρογραμματίζεται 
και να κρατά τα δεδομένα της, όταν διακόπτεται η τάση τροφοδοσίας της).   

2. 512 byte EEPROM, 
3. 512 byte στατικής RAM (Static RAM ή SRAM), 
4. δυνατότητα διασύνδεσης εξωτερικής μνήμης χωρητικότητας έως και 64 kbyte, 
5. 32 ενεργούς καταχωρητές γενικού σκοπού και 
6. 64 καταχωρητές I/O. 

 Γενικά, το υποσύστημα της μνήμης αναφέρεται στα ψηφία που συνοδεύουν τον 
κωδικό του μικροελεγκτή, σύμφωνα με το σχήμα 4.6 και τον πίνακα 4.4. 
 

ATmega 8 5 1 5
Μνήμη SRAM μέγεθος 5
Μοντέλο της CPU No 1
Μνήμη EEPROM μέγεθος 5
Μνήμη flash 8Kbyte  

Σχήμα 4.6 Τα ψηφία που συνοδεύουν τον κώδικα του μικροελεγκτή. 
 

Πίνακας 4.4 
Ψηφίο 0 1 2 3 4 5 
Μέγεθος 0 byte 32 byte 64 byte 128 byte 256 byte 512 byte 
Ψηφίο 6 7 8 9 A B 
Μέγεθος 1 Kbyte 2 Kbyte 4 Kbyte 8 Kbyte 16 Kbyte 32 Kbyte 
 

Γ. Υποσύστημα παράλληλης και σειριακής επικοινωνίας: 
1. παράλληλη επικοινωνία διαμέσου 5 πορτών εισόδου-εξόδου πολλαπλών λει-

τουργιών,  
2. σειριακή επικοινωνία διαμέσου ενός σειριακού προγραμματιζόμενου USART 

και μιας σειριακής διασύνδεσης περιφερειακών SPI (Serial Peripheral Interface), 
3. υποσύστημα χρονιστών-μετρητών αποτελούμενο από 2 ευέλικτους χρονιστές-
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μετρητές με μορφές σύγκρισης, 
4. Υποσύστημα διακοπών με δυνατότητα εσωτερικών και εξωτερικών διακοπών, 
5. Έναν αναλογικό συγκριτή, 
6. Έναν προγραμματιζόμενο επιτηρητή χρονιστή WDT (WatchDog Timer) οδη-

γούμενο από ταλαντωτή, 
7. τις παρακάτω 3 μορφές εξοικονόμησης ενέργειας που επιλέγονται μέσα από το 

πρόγραμμα. 
α). Την κατάσταση αδράνειας κατά την οποία σταματά ο μικροελεγκτής, ενώ ταυ-

τόχρονα επιτρέπεται στους μετρητές-χρονιστές, την SRAM, την πόρτα SPI και το σύ-
στημα διακοπών να συνεχίσουν να λειτουργούν. 

β). Τη μορφή διακοπής της τροφοδοσίας κατά την οποία σώζονται τα περιεχόμενα 
των καταχωρητών, αλλά σταματά ο ταλαντωτής, απενεργοποιώντας κάθε άλλη διεργα-
σία μέχρι την επόμενη διακοπή ή το κυκλωματικό reset. 

γ). Τη μορφή αναμονής κατά την οποία ο ταλαντωτής κρυστάλλου τρέχει, ενώ η 
υπόλοιπη συσκευή κοιμάται. Αυτό επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα εκκίνησης σε συνδυα-
σμό με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 
 Στο σχήμα 4.7 φαίνονται οι ακίδες του μικροελεγκτή ΑΤmega8515, οι οποίες περι-
γράφονται παρακάτω. Παρατηρείται ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις κάθε ακίδα έχει του-
λάχιστον δύο λειτουργίες, που επιλέγονται από τους εσωτερικούς καταχωρητές του 
μικροελεγκτή.  
 Οι ακίδες του ATMEGA8515 είναι: 

1. VCC: ψηφιακή τάση τροφοδοσίας, 
2. GΝD: ψηφιακή γείωση, 
3. RESET: λογικό "0" στην είσοδο αυτή για χρόνο μεγαλύτερο από την ελάχιστη 

περίοδο του παλμού χρονισμού θα δημιουργήσει RESET, ακόμα και αν το ρολόι είναι 
σταματημένο, 

4. XTAL1: είσοδος στον ενισχυτή αναστραμμένης εισόδου του ταλαντωτή και εί-
σοδος στο κύκλωμα λειτουργίας του εσωτερικού ρολογιού, 

5. XTAL2: έξοδος από τον ενισχυτή αναστραμμένης εισόδου του ταλαντωτή και 
6. οι πόρτες Α (PA7 έως PA0), Β (PΒ7 έως PΒ0), C (PC7 έως PC0), D (PD7 έως 

PD0), είναι αμφίδρομες πόρτες εισόδου-εξόδου 8 ψηφίων. Κάθε γραμμή της πόρτας 
είναι πλήρως προγραμματιζόμενη με τη χρήση τριών εσωτερικών καταχωρητών. 
  Οι γραμμές κάθε πόρτας εμπεριέχουν ενσωματωμένες αντιστάσεις αναρρίχησης 
(pull up) στα 5V. Οι απομονωτές εξόδου της πόρτας έχουν συμμετρικά χαρακτηριστικά 
με ικανότητα υψηλής απορρόφησης και παροχής ρεύματος. Όταν οι ακίδες της πόρτας 
χρησιμοποιούνται ως είσοδοι και οδηγούνται εξωτερικά σε λογικό "0", θα απορροφή-
σουν ρεύμα εάν ενεργοποιηθούν οι εσωτερικές αντιστάσεις αναρρίχησης. Οι γραμμές 
της πόρτας είναι τριών λογικών καταστάσεων και μεταβαίνουν σε κατάσταση υψηλού-
Ζ, όταν ενεργοποιείται το reset, ακόμα και εάν το ρολόι είναι σταματημένο. Η πόρτα Ε 
(PE2 έως PΕ0) είναι μια πόρτα τριών ψηφίων που λειτουργεί όπως και οι προηγούμε-
νες. Οι γραμμές των πορτών αυτών μπορούν να προγραμματιστούν μέσω των καταχω-
ρητών Ι/Ο, που θα αναφερθούν παρακάτω, και για εναλλακτικές χρήσεις. Οι διευθύν-
σεις στις οποίες ανταποκρίνονται οι καταχωρητές αυτοί και ο τρόπος προγραμματισμού 
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τους αναφέρονται λεπτομερώς στο παράρτημα ΙV. 
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(OC0/T0) PB0

(T1) PB1

(AIN0) PB2

(AIN1) PB3

(SS) PB4

(MOSI) PB5

(MISO) PB6

(SCK) PB7

RESET

(RXD) PD0

(TXD) PD1

(INT0) PD2

(INT1) PD3

(XCK) PD4

(OC1A) PD5

(WR) PD6

(RD) PD7

XTAL1

XTAL2

GND

VCC

PA0 (AD0)

PA1 (AD1)

PA2 (AD2)

PA3 (AD3)

PA4 (AD4)

PA5 (AD4)

PA6 (AD6)

PA7 (AD7)

PE0 (ICP/INT2)

PE1 (ALE)

PE2 (OC1B)

PC7 (A15)

PC6 (A14)

PC5 (A13)

PC4 (A12)

PC3 (A11)

PC2 (A10)

PC1 (A9)

PC0 (A8)
 

 
Σχήμα 4.7 Οι ακίδες του μικροελεγκτή ATmega8514. 
 
4.3.1 Ο μικροεπεξεργαστής του ATmega8515 
 
4.3.1.1 Η αριθμητική λογική μονάδα 
 
 Η  αριθμητική και λογική μονάδα (ALU) υποστηρίζει αριθμητικές και λογικές πρά-
ξεις μεταξύ καταχωρητών ή μεταξύ μιας σταθεράς και ενός καταχωρητή. Επίσης, από 
την αριθμητική και λογική μονάδα εκτελούνται πράξεις σε έναν μόνο καταχωρητή. 
Έπειτα από κάθε πράξη ανανεώνεται το περιεχόμενο του καταχωρητή κατάστασης 
παρέχοντας πληροφορία για το αποτέλεσμα της πράξης.  
 Η αριθμητική/λογική μονάδα του AVR λειτουργεί σε απευθείας σύνδεση με τους 
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32 καταχωρητές γενικού σκοπού. Στο πλαίσιο ενός κύκλου ρολογιού εκτελούνται α-
ριθμητικές εντολές επί των δεδομένων που υπάρχουν στους καταχωρητές γενικού σκο-
πού και επί των δεδομένων που υπάρχουν στους καταχωρητές γενικού σκοπού και 
απευθείας δεδομένων. Οι λειτουργίες της αριθμητικής λογικής μονάδας διαιρούνται σε 
τρεις κατηγορίες: αριθμητικές, λογικές και λειτουργίες ψηφίου. Μερικές αρχιτεκτονι-
κές παρέχουν επίσης τη δυνατότητα πολλαπλασιασμού προσημασμένων και μη προση-
μασμένων αριθμών.  
 Οι εντολές διακλάδωσης, υπό συνθήκη διακλάδωσης και κλήσης υπορουτινών, 
δίνουν τη δυνατότητα άμεσης προσπέλασης στο σύνολο του χώρου μνήμης. Οι περισ-
σότερες εντολές έχουν μήκος 16 ψηφίων. Κάθε διεύθυνση μνήμης προγράμματος πε-
ριέχει μία εντολή των 16 ή 32 ψηφίων. 
 
4.3.1.2 Προσπέλαση μνήμης και εκτέλεση εντολών 
 
 Ο επεξεργαστής AVR οδηγείται από το ρολόι του συστήματος, το οποίο μπορεί να 
είναι ένα εξωτερικό ρολόι ή από ένα εσωτερικό ρολόι RC, αν υπάρχει και έχει ενεργο-
ποιηθεί. Το ρολόι του συστήματος, χωρίς καμία διαίρεση, χρησιμοποιείται για όλες τις 
προσπελάσεις μέσα στον επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής έχει διαδοχική διοχέτευση δύο 
σταδίων και η ανάκληση της επόμενης εντολής γίνεται ταυτόχρονα με την εκτέλεση 
της παρούσας εντολής, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.8.   

Ρολόι συστήματος

Ανάκληση 1ης εντολής

Εκτέλεση 1ης εντολής
Ανάκληση 2ης εντολής

Εκτέλεση 2ης εντολής
Ανάκληση 3ης εντολής

Εκτέλεση 3ης εντολής
Ανάκληση 4ης εντολής

Χρόνος τ

Τάση (V)
T1 T2 T3 T4

 Σχήμα 4.8 Κύκλοι ανάκλησης/αποκωδικοποίησης και εκτέλεσης εντολών. 
 
 Από τη στιγμή που θα γίνει η ανάκληση της εντολής, και αν πρόκειται για εντολή 
που σχετίζεται με την αριθμητική/λογική μονάδα, θα εκτελεστεί σε έναν κύκλο ρολο-
γιού, όπως αυτό αποτυπώνεται στο διάγραμμα χρονισμού του σχήματος 4.9. 
 Η προσπέλαση στη μνήμη SRAM χρειάζεται δύο κύκλους, όπως δείχνει το σχήμα 
4.10. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η προσπέλαση στη μνήμη SRAM γίνεται διαμέ-
σου των καταχωρητών δεικτών Χ, Υ και Ζ. Ο πρώτος παλμός ρολογιού χρειάζεται για 
να προσπελαστεί το αρχείο καταχωρητών και να γίνουν οι απαραίτητες λειτουργίες 
στον καταχωρητή δείκτη (λειτουργίες όπως προμείωση ή μεταύξηση). Στο τέλος του 
πρώτου κύκλου ρολογιού, η αριθμητική/λογική μονάδα εκτελεί αυτό τον υπολογισμό 


