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Кіріспе 

 

Инфокоммуникациялық технологиялардың қарқынды дамуы кезеңінде 

Arduino функциялары айтарлықтай кеңейіп, тек оқыту үшін ғана емес, 

сонымен қатар автоматтандыру, робототехника, заттар интернеті және т. б. 

салаларда әртүрлі жобаларды, электрондық құрылғылар мен гаджеттерді құру 

үшін қуатты платформаға айналды. 

Бүгінгі таңда Arduino – электронды конструктор. Оның платформасы 

әртүрлі электрондық құрылғыларды жылдам әзірлеу үшін өте ыңғайлы. 

Сонымен қатар, Arduino платформасында қарапайым бағдарламалау тілі, 

ашық архитектура және бағдарламалық код қоладнылады. 

Arduino тақтасы Atmel микроконтроллерінен және бағдарламалау және 

басқа схемалармен біріктіруге арналған элементтерден тұрады. Тактілеу 16 

немесе 8 МГц жиілікте кварц резонаторымен жүзеге асырылады. 

Микроконтроллер жүктеушімен алдын-ала жабдықталған, сондықтан сыртқы 

бағдарламалағыш қажет емес. 

Платформа аппараттық және бағдарламалық бөліктерден тұрады. 

Бағдарламалау үшін Wiring деп аталатын С++ жеңілдетілген нұсқасы 

қолданылады. Сондай-ақ, XOD IDE графикалық бағдарламалау тілі немесе C / 

C ++ ақысыз құралы арқылы Arduino IDE отрасын пайдалана аласыз. 

Платформа 32 КБ флэш-жадымен жабдықталған, оның 2 КБ жүктеуші 

үшін сақталған, бұл Arduino-ны қарапайым компьютерден USB порты арқылы 

бағдарламалауға мүмкіндік береді. Бұл жад тұрақты және бағдарламалар мен 

статикалық деректерді сақтау үшін қызмет етеді. Сондай-ақ, қуат өшірілген 

кезде тазаланатын уақытша деректерді сақтау үшін 2 КБ SRAM бар. Arduino 

үшін қатты диск сияқты ақпаратты ұзақ сақтау үшін 1 КБ EEPROM жады бар. 

Arduino ATMEL деп аталатын AVR микрочипінде құрылған. AVR – ескі 

атау. Микрочип компаниясы бірнеше жыл бұрын ATMEL сатып алған. 

Arduino-да өнеркәсіптік шешімдер және кір жуғыш машиналар сияқты 

тұрмыстық техника үшін ATMega сериялы өте қуатты пайдаланылады. 

Өнеркәсіпте бұл контроллерлер Cortex ядроларына негізделген 

контроллерлерден ұтылады: өнімділігі жоғары және ресурстары көп. 

16 және 32 биттік PIC32, AVR32 контроллерлерінің кемшілігі – олар өте 

қымбат. 

Жалпы алғанда, ARM компаниясының Cortex сериясы үш тармаққа 

бөлінеді: ARM Cortex-M,R,A, олар бүкіл микроконтроллер әлемін басып алды. 

ARM Cortex-R микроконтроллерлері – бұл атом реакторын басқару 

сияқты нақты уақыттағы жүйелер үшін арнайы микроконтроллерлер. 

Өнеркәсіпте реакция уақытын микросекундтармен есептеу және бұл уақытты 

нақты білу маңызды болатын көптеген жүйелер бар. 

Егер смартфон, планшет немесе екеуі де болса, онда ARM Cortex-A 

сериялы процессор бар, бұл сегментте олар нарықтың дәл 100% алады. Біраз 

уақыт бұрын бәсекелестерден INTEL болды, ол мобильді сегментті тастап 
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кетті және MIX, белгілі бір салаларда жақсы ұсынылған, мысалы, Wi-Fi 

маршрутизаторлары, бәсекелестеріне ұмтылды. Бірақ барлық тұрмыстық 

техника, смартфондар, планшеттер және ARM процессорларындағы 

ноутбуктер сияқты мобильді құрылғылар дәл Cortex-A-да жасалған. 

Бұл оқу құралы өнеркәсіпте, көлікте және телекоммуникацияда 

өндірістің технологиялық процестерін басқару жүйелерінде кең таралған 

микроконтроллерлерінің техникалық сипаттамаларымен және 

функционалымен танысуға және зерттеуге арналған. 
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1 бөлім. ATMega сериялы микроконтроллерлер   

 

1 AVR микроконтроллерінің архитектурасы 

 

Бірінші ұрпақтың барлық микропроцессорлары RISC архитектуралық 

нұсқаулықтарын декодтауға арналған қатаң кодталған логикаға ие болды. 

Бірақ жылдам процессорлар баяу жад құрылғысынан декодтау бойынша 

келесі нұсқаулықты оқу үшін ұзақ күтуге тура келді. Бұл кемшілікті жою үшін 

микропрограммалау идеясы пайда болды. Яғни, әрбір машиналық нұсқаулық 

процессордың ішкі бөлігінде орындалатын микропрограммамен біртіндеп 

өңделеді. 

CISC (Complex Instruction Set Computer) процессорлары осылай пайда 

болды. CISC процессорының архитектурасының типтік мысалдары - 80x86 

отбасы мен Intel Pentium процессоры немесе Motorola 680x0 отбасы. 

Уақыт өте келе жад модульдерінің өндірушілері кіру уақытын күрт 

қысқарта алды, нәтижесінде «тамырларға» оралу болды, және RISC 

архитектурасы жасалды: нұсқаулықтар жиынтығы бар компьютерлер, онда 

нұсқаулар, бірінші буын процессорларындағыдай, қайтадан «қатты 

микробағдарлама» арқылы декодталды. 

RISC архитектурасының негізгі ерекшеліктері: 

- тиімді командалардың шектеулі саны; 

- тең жұмыс регистрлерінің көбеюі, классикалық сумматорладың 

болмауы; 

- Гарвард үлгісі бойынша жад диапазондарын ұйымдастыру 

(командалық шина және деректер шинасы); 

- «Жүктеу / Сақтау» түріндегі командалардың айрықша қолданылуына 

байланысты сақтау құрылғылары бар бірыңғай интерфейс; 

- бір машиналық цикл кезінде командаларды өңдеу; 

- аппараттық құралдарды оңтайландыру және жоғары деңгейлі тілдерде 

бағдарламалауды қолдану бойынша нұсқаулықтар жиынтығы. 

AVR микроконтроллері Гарвард архитектурасына сәйкес жұмыс істейді 

– бағдарламалар мен мәліметтер үшін жадты бөлу. Олар бір сатылы 

конвейерлік өңдеуді қолданады. Бұл команданың орындалуы кезінде келесі 

команда программа жадынан жүктелетінін білдіреді (1.1 сурет).  
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1.1 сурет– Пәрменді алу және орындау кезінде конвейерлі өңдеу 

Осының арқасында команданы бір цикл ішінде орындауға болады. 

Бағдарламадағы бірінші командасы бағдарламаның басқа командаларға 

қарағанда бір циклге артық уақытта орындалады, себебі бұл жағдайда 

команданы алу алдыңғы команданың орындалуымен қатар орындалмайды. 

 

 
 

1.2 сурет– AVR микроконтроллерінің құрылымдық сұлбасы 

 

Бағдарламалық жады бағдарламаланатын және өшірілетін флэш 

технологиясына негізделген. Барлық AVR микроконтроллерлерінде жады 16 

биттік (екі байтты) және әрқашан «бір кристаллда» болады. Бағдарлама жадын 

EEPROM немесе флэш қондырғылармен кеңейту мүмкін емес. 

Тұрақты деректер үшін ішкі жады – бұл тұрақты ЖЖҚ (SRAM). 

Деректерді бағдарламаның қалыпты орындалуы кезінде EEPROM 

мәліметтер жадына жазуға болады. 

Енгізу-шығару аймағы 64 байтты құрайды және SRAM-да $20-дан $5F 

дейінгі адрестердеа орналасқан. Сыртқы әлеммен өзара әрекеттесуге арналған 

енгізу-шығару функцияларын порттар ғана емес (A-дан D-ге дейін), сонымен 

қатар таймер, UART құрылғысы, SPI интерфейсі және т.б. ішкі құрылғылар 

орындай алады. 

AVR сериялы микроконтроллерлер көптеген перифериялық 

функцияларды қамтамасыз етеді: 

- 32 бағдарламаланатын кіріс-шығыс; 

- әмбебап асинхронды UART трансивері; 
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- синхронды SPI интерфейсі; 

- 8-разрядты таймер / есептегіш; 

- салыстыру және түсіру функциялары бар екі разрядты таймер/санауыш 

және екі PWM шығысын енгізу мүмкіндігі (импульстік-енді модуляторы); 

- интеграцияланған қарауыл таймері; 

- аналогты компаратор. 

 

1.2 Енгізу-шығару порттары 

 

Барлық енгізу-шығару порттары 8-разрядты және қос бағытты. Әрбір 

порт аяғын кіріс немесе шығыс ретінде жеке конфигурациялауға болады, ал 

егер кіріс ретінде жұмыс жасаса, оған тартқыш резисторды қосуға болады. 

DDX деректерді бағыттау регистрі порт аяғын кіріс немесе шығыс 

екенін анықтайды. 

Егер DDXn регистріндегі «n» биті 0 сигналын қамтыса, онда порттың 

сәйкес аяғы кіріс ретінде конфигурацияланған. Егер DDXn регистріндегі «n» 

разрядында 1 сигнал болса, онда сәйкес аяғы шығыс ретінде 

конфигурацияланған. 

Деректердің бағыты мен порттың тартылуына арналған барлық мүмкін 

конфигурациялар 1.1-кестеде келтірілген. 

 

1.1 кесте - Порт конфигурациясы 

DDXn PortXn Кіріс/ 

шығыс 

Тартқыш 

резистор 

Сипаттама 

 
0 0 Кіріс Жоқ Жоғарыомдық кіріс 

0 1 Кіріс Иә Тартқыш резистор 

1 0 Шығыс Жоқ Екітактілі шығыс: лог. 0 

1 1 Шығыс Жоқ Екітактілі шығыс: лог. 1 

 

Бағыт регистрі мен порт регистріне ақпарат оқуға да жазуға да болады. 

AVR 20 мА дейінгі кіріс токтарын қабылдай алады, осылайша, мысалы, 

кернеуге қосылған светодиодтарды тікелей басқарады. 

 

1.2.1 А порты 

 

Енгізу-шығарудың жалпы функцияларымен қатар бұл порт AVR 

микроконтроллеріне сыртқы жедел жады құрылғысы қосылған жағдайда 

арнайы функция ретінде мультиплексті адрес пен деректер шинасының 

жұмысын басқарады. Бұл жағдайда А порты ішкі тартқыш резисторларымен 

жабдықталған. 

А порты MCUCR регистрінің SRE биті арқылы балама функцияға 

ауысқан кезде, оның DDRA деректер бағытының регистрі сәйкесінше қайта 

жазылады. 

1.2.1.1 A портының деректер регистрі. 
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PORTA деректер регистрі енгізу-шығару аймағында $1B (RAM жадында 

$3B) адресі бойынша орналасқан, және оқу мен жазуға қолжетімді. Қалпына 

келтіру сигналын алғаннан кейін ол $00 мәнімен инициализацияланады. 

1.2.1.2 DDRA деректер жіберу бағытының регистрі. 

Порт A деректер регистрі енгізу-шығару аймағында $1A (RAM-да $3A) 

адресі бойынша орналасқан және жазуға да, оқуға да қолжетімді. 

 

1.2.2 В порты 

 

Жалпы енгізу-шығару функцияларын орындаумен қатар, ол кейбір 

арнайы функцияларды да орындайды. 

1.2.2.1 B портының деректер регистрі. 

PORTB деректер регистрі енгізу-шығару аймағында $18 (RAM жадында 

$38) адресі бойынша орналасқан, және оқу мен жазуға қолжетімді. Қалпына 

келтіру сигналын алғаннан кейін ол $00 мәнімен инициализацияланады. 

 

1.2 кесте – В порт регистрінің биттерінің қызметі 

P0RTB7 P0RTB6 P0RTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 

 

PORTB0 
SCK MISO MOSI    AIN1 AIN0 
SCK MISO MOSI -    OC1 - AIN1 AIN0 
SCK MISO MOSI /SS AIN1 AIN0 T1 T0 
SCK MISO MOSI /SS AIN1 AIN0 T1 T0 

 

В порт регистрінің биттерінің сипаттамасы: 

SCK – SPI сериялық интерфейсін жетекші құрылғы ретінде болса, 

тактілік шығыс, ал егер бұл интерфейс еруші болса, тактілік кіріс; 

MISO – SPI сериялық интерфейсін жетекші құрылғы ретінде болса, 

кіріс, және егер бұл интерфейс еруші ретінде пайдаланылса, шығыс; 

MOSI – SPI сериялық интерфейсін жетекші құрылғы ретінде болса, 

шығыс, және егер бұл интерфейс еруші ретінде пайдаланылса, кіріс; 

/SS – егер SPI еруші құрылғы болса, таңдау кірісі; 

AIN1 – аналогты компаратордың инвертті кірісі; 

AIN0 – инверторлы емес аналогты компараторлық кіріс; 

OC1 – T/C1 таймер/санауыштың салыстыру функциясының шығысы; 

T1 – T/C1 үшін тактілік кіріс; 

T0 – T/C0 үшін тактілік кіріс. 

1.2.2.2 DDRB деректер жіберу бағытының регистрі. 

Порт B деректер регистрі енгізу-шығару аймағында $17 (RAM-да $37) 

адресі бойынша орналасқан, және жазуға да, оқуғада қолжетімді. 

 

1.2.3 C порты 

 

Енгізу-шығарудың жалпы функцияларынан басқа, сыртқы жады 

қосылған кезде, арнайы функция ретінде жоғары адресті байт С портына 
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шығарылады. Бұл жағдайда С порты ішкі тартқыш резисторлармен 

жабдықталған. 

MCUCR регистрінің SRE биті арқылы C порт баламалы функцияға 

ауысқанда, оның деректер бағыты регистрі DDRC сәйкесінше қайта 

жазылады. 

1.2.3.1 C портының деректер регистрі. 

PORTC деректер регистрі енгізу-шығару аймағында $15 (RAM жадында 

$35) адресі бойынша орналасқан, және оқу мен жазуға қолжетімді. 

1.2.3.2 DDRC деректер жіберу бағытының регистрі. 

Порт C деректер регистрі енгізу-шығару аймағында $14 (RAM-да $34) 

адресі бойынша орналасқан, және жазуға да, оқуғада қолжетімді.  

 

1.2.4 Порт D 

 

Жалпы енгізу-шығару функцияларын орындаумен қатар, D порты 

кейбір арнайы функцияларды да орындайды. 

1.2.4.1 D портының деректер регистрі. 

PORTD деректер регистрі енгізу-шығару аймағында $12 (RAM жадында 

$32) адресі бойынша орналасқан, және оқу мен жазуға қолжетімді.  

 

1.3 кесте – D порт регистрінің биттерінің қызметі 

P0RTD7 PORTD6 P0RTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTD0 
- - - T0 - INT0  - 
- ICP T1 T0 INT1 INT0 TxD RxD 

/RD /WR 0C1A - INT1 INT0 TxD RxD 
/RD /WR OC1A - INT1 INT0 TxD RxD 

 

D порт биттері: 

/RD – сыртқы жедел жадынан оқуға арналған басқару сигналы; 

/WR – сыртқы жедел жадыға жазуға арналған басқару сигналы; 

ICP – T/C1 таймер/санауышын түсіру функциясының кірісі; 

OS1A – T/C1 таймер/санауышының салыстыру функциясының немесе 

PWM функциясының шығысы; 

T1 – T/C1 үшін тактілік кіріс; 

T0 – T/C0 үшін тактілік кіріс; 

INT1 – 1-ші сыртқы үзіліс үшін кіріс; 

INT0 – 0-ші сыртқы үзіліс үшін кіріс; 

TxD – UART трансиверінің ақпараттық шығысы; 

RxD – UART трансиверінің ақпараттық кірісі. 

  

1.2.4.2 DDRD деректер жіберу бағытының регистрі. 

Порт C деректер регистрі енгізу-шығару аймағында $11 (RAM-да $31) 

адресі бойынша орналасқан, және жазуға да, оқуғада қолжетімді. 
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2 Arduino отбасы контроллерлеріне шолу 

 

Тақшаның алғашқы прототипін 2005 жылы бағдарламашы Массимо 

Банци (Massimo Banzi) жасаған және оған тиесілі бардың аты берілген. 

Бүгінгі күнде Arduino платформасы бір тақтшамен емес, олардың бүкіл 

отбасымен ұсынылған. Бортында неғұрлым қуатты құрылғылар бар тақшалар 

Arduino Mega деп аталады, ықшам модельдер – Arduino Nano, су өткізбейтін 

тақталар – LilyPad Arduino, ал жаңа 32 биттік Cortex-M3 ARM тақшасы – 

Arduino Due. 

Arduino жобасының табысты болуы бұрыннан бар Procesing тілі мен 

Wiring платформасына байланысты. Бұл жобалардан Arduino пайдаланушыға 

қолайлы бағдарламалау ортасын алды. Arduino-ға дейін 

микроконтроллерлерді бағдарламалау күрделі және жоспарлы алдын ала 

дайындықты қажет етті. Енді Arduino-ның пайда болуымен көптеген адамдар 

электронды құрылғыларды өз бетінше жасай алады. 

 

2.1 Arduino негізгі тақшалары 

 

Arduino тақшаларының негізгі нұсқалары: 

Uno – негізгі Arduino платформасының ең танымал нұсқасы; 

Mega2560 – USB порты арқылы сериялық қосылу үшін ATMega8U2 

чипін қолданатын ATmega2560 микроконтроллеріне негізделген тақша; 

Nano – бұл тақша ретінде қолданылатын ықшам платформа. Нано 

компьютерге USB Mini-B кабелі арқылы қосылады; 

Due – 32-биттік ARM микропроцессоры Cortex-M3 ARM SAM3U4E 

негізіндегі тақша; 

Mega ADK – Android телефондарымен және USB интерфейсі бар басқа 

құрылғылармен байланысқа арналған USB-хост интерфейсін қолдайтын 

Mega2560 тақшасының нұсқасы; 

Arduino BT – сымсыз байланыс пен бағдарламалауға арналған Bluetooth 

модулі бар платформа; 

LilyPad – матаға тасымалдауға және тігуге арналған платформа; 

Fio – бұл сымсыз қосымшаларға арналған платформа. Fio құрамында 

XBee радиомодулінің қосқышы, LiPo батареясының қосқышы және батареяны 

зарядтау схемасы бар; 

Mini – бұл ең кіші Arduino платформасы. 

 

2.1.1 Arduino Uno 

 

Arduino Uno тақшасы ATmega328 микроконтроллерінде құрылған. Жаңа 

Arduino Uno USB байланысы үшін ATmega8U2 микроконтроллерін 

қолданады. 
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2.1 кесте  – Arduino UNO тақшасының сипаттамасы 

Микроконтроллер ATmega328 

Жұмыс кернеуі 5В 

Кіріс кернеуі 7-12 В 

Цифрлық кіріс/шығыс 14 (6 PWM шыңыс бола алады) 

Аналогты кірістер 6 

Кіріс бойынша тоқ 40 мА 

Шығыс бойынша тоқ 50 мА 

Флеш-жады 32 Кбайт 

ЖЖҚ 2 Кбайт 

EEPROM 1 Кбайт 

Тактілік жиілігі 16 МГц 

 

 
 

2.1 сурет – Arduino Uno тақшасы 

 

2.1.2 Arduino Mega2560 

 

Arduino Mega2560 тақтасы ATmega2560 микроконтроллеріне 

негізделген. 
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2.2 сурет – Arduino Mega тақшасы 

 

2.2 кесте – Arduino Mega2560 тақшасының сипаттамасы 

Микроконтроллер ATmega2560 

Жұмыс кернеуі 5 В 

Кіріс кернеуі 7-12 В 

Цифрлық кіріс/шығыс 54 (14 PWM шыңыс бола 

алады) 

Аналогты кірістер 16 

Кіріс-шығыс бойынша 

тоқ 40мА 

Флеш-жады 256 Кбайт 

ЖЖҚ 8 Кбайт 

EEPROM 4 Кбайт 

Тактілік жиілігі 16 МГц 

 

2.1.3 Arduino Due 

 

Arduino Due – Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 микроконтроллеріне 

негізделген Arduino тақшасы. Бұл ARM ядросы бар 32-биттік 

микроконтроллерге негізделген алғашқы Arduino тақтасы. Басқа Arduino 

тақшаларынан айырмашылығы, Arduino Due 3,3 В кернеуден жұмыс істейді.  

 

 
 

2.3 сурет – Arduino Due тақшасы 

 

2.3 кесте– Arduino Due тақшасының сипаттамасы 

Микроконтроллер AT91SAM3X8E 

Жұмыс кернеуі 3,3 В 

Кіріс кернеуі 7-12 В 

Цифрлық кіріс/шығыс 54 (12 PWM шыңыс бола алады) 

Аналогты кірістер 12 

Аналогты шығыстар 2 (ЦАП) 

Кіріс бойынша тоқ 50 мА 
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Шығыс бойынша тоқ 800 мА 

Флеш-жады 512 Кбайт 

ЖЖҚ 96 Кб (2 банк: 64 Кб және 32 Кб) 

Тактілік жиілігі 84 МГц 

 

 

3 Регистрлер және ішкі жады 

3.1 Статикалық жад RAM (SRAM) 

 

Статикалық жедел жады (SRAM) – бұл үш субаймақтан тұратын 

адрестелетін блок. 

 

 
 

3.1 сурет - Статикалық ЖЖҚ құрылымы 

 

Ішкі SRAM-ның ең жоғары мекен-жайы тиісті микроконтроллердің 

ЖЖҚ дизайнына байланысты. Микроконтроллерлерде SRAM жады кеңістігін 

сыртқы жад блоктарын 64 КБ дейін қосу арқылы көбейтуге болады, бірақ бұл 

үшін деректер мен адрестік шиналар ретінде қолданылатын А және С шығыс 

порттарын жұмсау керек. 

AVR микроконтроллерлерінде регистрлік аймақ (регистрлік файл) және 

енгізу-шығару аймағы бар. 

 

3.1.1 Регистрлік файл 

 

Ең төменгі SRAM жады аймағы 32 жұмыс регистрі бар тіркеу файлын 

құрайды, олардың барлығы АЛҚ-мен (арифметикалық-логикалық құрылғы) 
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байланысты және оларға бір жүйелік тактілік циклде қол жеткізуге болады. 

Бұл тактілік цикл кезінде АЛҚ-ға регистр файлынан екі операнд енгізіледі, 

операция орындалады және нәтиже тағайындалған регистрде сақталады. 

Жұмыс регистрлері, физикалық тұрғыдан алғанда, жад орындары болып 

табылмайтынына қарамастан, оларға SRAM жадында $00-ден $1F-ке дейінгі 

ең төменгі 32 адрестер тағайындалады, сондықтан оларды қалыпты орындар 

ретінде қарастыруға болады (3.1 сурет). 

 

3.1.2 Қос ұзындықты X, Y және Z регистрлері  

 

R26 мен R31 аралығындағы алты жұмыс регистрі ені 16 бит болатын қос 

ұзындықты X, Y және Z регистрлері ретінде қолданыла алады, олардың әр 

жарты бөлігі қолжетімді болады. 

Арнайы нұсқаулардың арқасында оларды көрсеткіш ретінде 

пайдалануға болады, олар жанама түрде қаралған кезде SRAM жадының 

орналасуына өте тиімді қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

 

 
 

3.2 сурет– Қос ұзындықты X,Y,Z регистрлерінің құрылымы 

 

3.1.3 Енгізу/шығару аймағы 

 

SRAM-ның бұл аймағында AVR микроконтроллерлерінің барлық 

перифериялық функцияларын бағдарламалауға, бақылауға және сигнал беруге 

арналған барлық регистрлер бар.  

 

3.1 кесте  – Енгізу/шығару аймағы 

Адрес Атауы Функциясы 

$3F ($5F) SREG Күй регистрі 

$ЗЕ ($5Е) SPH Стек көрсеткіші, аға байт 

$3D($5D) SPL Стек көрсеткіші, кіші байт 

S3B ($5 В) GIMSK Үзіліс маскасының жалпы регистрі 

$ЗА ($5А) GIFR Үзіліс жалауларының жалпы регистрі 

$39 ($59) TIMSK Таймер/санауыштың үзіліс маскасының регистрі 
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$38 ($58) TIFR Таймерлер/санауыштың үзілім жалаулары 

S35 ($55) MCUCR Микроконтроллерді жалпы басқару регистрі 

$33 ($53) TCCR0 Т/СО таймер/санауышын басқару регистрі 

$32 ($52) TCNT0 Т/СО таймерінің/санауышының есеп регистрі (8 бит) 

- - -  - - - - - - 

$IF($3F) EEARH EEPROM адрес регистрі, аға байт 

$1Е($ЗЕ) EEARL EEPROM адрес регистрі, кіші байт 

$1D($3D) EEDR EEPROM деректер регистрі 

$1С($ЗС) EECR EEPROM басқару регистрі 
$1В($ЗВ) PORTA А портының деректер регистрі 

$1А($ЗА) DDRA А портының деректерді беру бағытының регистрі 

$19 ($39) P1NA А портының тұжырымдары 

- - -  - - - - - - 

$0С ($2С) UDR UART деректер регистрі 

$0В ($2В) USR UART күй регистрі 

$0А ($2А) UCR UART басқару регистрі 

$09 ($29) UBRR UART деректерді беру жылдамдығының регистрі 

- - -  - - - - - - 

 

Енгізу-шығару регистрлеріне жеке үзілістерді қосу/өшіру регистрлері, 

сонымен қатар стек көрсеткіші, арифметикалық және логикалық 

операциялардың нәтижелерін көрсететін күй регистрлері, көптеген 

аппараттық және перифериялық (порттар, таймер, UART, SPI интерфейсі, 

аналогтық компаратор, қарауыл таймері, қуаты төмен режимдер) 

компоненттердің жұмысын бақылауға арналған регистрлер, сонымен қатар, 

EEPROM жадына кіруге арналған регистрлер кіреді. 

Енгізу-шығару регистрлеріне кірудің ең жақсы тәсілі – AVR in және out 

командаларын қолдану. Out командасы 32 жұмыс регистрінің біреуінен 

енгізу-шығару регистріне бір байтты шығарады; in командасы бір енгізу-

шығару регистрінің байтын 32 жұмыс регистрінің біріне жазады. 

Енгізу-шығару аймақтарына $00-ден $3F-ке дейінгі адрестер 

тағайындалады, олар in, out, sbi, cbi, sbis және sbic арнайы командаларын 

шақырған кезде қолданылуы керек. 

Егер енгізу-шығару регистрі SRAM-да аймақ ретінде адрестелсе, онда 

енгізу-шығару адресіне $20 қосылуы керек. Барлық енгізу-шығару регистрінің 

адрестері жақшада тиісті SRAM адрестерімен бірге көрсетіледі. 

$00 … $1F ($20 ... $3F) аймағындағы енгізу-шығару регистрлері үшін 

жеке биттерді sbi және cbi комндаларының көмегімен тікелей өзгертуге 

болады. Сонымен қатар, бұл регистрлердің жеке биттерінің мәндерін sbis 

және sbic командалары арқылы тікелей оқуға болады.  
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3.1.4 SREG күй регистрі 

 

Күй регистрі AVR микроконтроллерлер тобының шарт биттерін 

(жалауларын) қамтиды және енгізу-шығару аймағында $3F ($5F) адресі 

бойынша орналасқан. Ол оқу мен жазу үшін қолжетімді және қалпына келтіру 

сигналынан кейін нөл мәнімен инициализацияланады. 

 

3.2 кесте – SREG күй регистрі 

Бит 7 б 5 4 3 2 1 0 

SREG I T H S V N Z C 

 

AVR микроконтроллерлер тобы операцияның нәтижесін көрсету үшін 

сегіз түрлі шартты биттерді қолданады. Олардың барлығын бағдарламаның 

кейінгі орындалуын анықтайтын командалар арқылы тексеруге болады 

(мысалы, cpse, brne, brbs, brbc және т.б.). 

Үзіліс қызметіне кіргенде, үзілген бағдарламаға оралғаннан кейін дұрыс 

шарт биттерімен жұмыс істеу үшін күй регистрін сақтап, шығуда оны қайта 

қалпына келтіру ұсынылады. 

AVR тобының микроконтроллерлеріндегі жеке шарттардың 

(жалаулардың) мәндері: 

бит 0: C тасымалдау жалауы (Carry); 

бит 1: Z нөлдік жалау (Zero); 

бит 2: N теріс нәтиженің жалауы (Negative); 

бит 3: V қосымша кодтарда есептеу кезінде толып кету жалауы; 

бит 4: S таңба жалауы (Sign) – S = NV – «Ерекшелену НЕМЕСЕ» 

операциясын қолданып N және V жалаушаларын байланыстыру; 

бит 5: H жалауы төменгі жарты байттан жоғары жарты байтқа 

тасымалдау орындалған кезде орнатылады (Half Carry); 

бит 6: T көшіру жалауы (Transfer or Copy) – бағдарламашы өз 

қалауынша пайдаланады; 

бит 7: I жалпы үзілістерді қосу (Global Interrupt). 

 

3.1.5 MCUCR басқару регистрі 

 

MCUCR басқару регистрі (Microcontroller Unit Control Register) жалпы 

функцияларды басқару разрядтарын қамтиды. RAM сыртқы жадына қол 

жетімділікпен қатар, MCUCR регистрі «ұйқы» режимін және сыртқы 

үзілістердің жұмыс істеу сипатын басқарады. 

MCUCR регистрі енгізу/шығару аймағында $35 ($55) адресі бойынша 

орналасқан және оқуға да, жазуға да қолжетімді. Қалпына келтіру сигналын 

бергеннен кейін ол нөл мәнімен іске қосылады. 
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3.3 кесте – MCUCR басқару регистрі 

Разряд 7 б 5 4 3 2 1 0 

MCUCR SRE SRW SE SM ISC11 ISC10 ISC01 ISC00 

 

Бит 7: SRE = 1 болғанда, сыртқы жедел жадқа қол жеткізуге болады. 

Бит 6: SRW = 1 болғанда, бір жүйелік циклге созылатын күту күйі (Wait State) 

сыртқы жедел жадқа жүгіну тізбегіне қосылады. 

Бит 5: SE (Sleep Enable) = 1, sleep командасының жұмысы үшін. 

Бит 4: SM (Sleep Mode) = 0, ұйқы пәрменінен кейін күту режиміне көшу 

("Idle"). SM = 1, төмен қуат режиміне көшу («Power Down»). 

3,2 биттері: ISC11 және ISC10 (Interrupt Source Control 1 биттері) 1-ші сыртқы 

үзілісінің қосылу әдісін анықтайды. 

1,0 биттері: ISC01 және ISC00 (Interrupt Source Control 0 биттері) 0-ші сыртқы 

үзілісінің қосылу әдісін анықтайды. 

 

3.4 кесте – INT1 үзілісінің қосылу әдісін таңдау 

ISC11 ISC10 Сипаттамасы 

0 0 INT1 үзілісі логикалық 0 деңгейіне байланысты шақырылады 

0 1 Резервтелген 

1 0 INT1 үзілісі сигнал фронтының жоғарылауымен шақырылады 

1 1 INT1 үзілісі сигнал фронтының төмендеуімен шақырылады 

 

 

3.5 кесте  – INT0 үзілісінің қосылу әдісін таңдау 

ISC01 ISC00 Сипаттамасы 

0 0 INT1 үзілісі логикалық 0 деңгейіне байланысты шақырылады 

0 1 Резервтелген 

1 0 INT1 үзілісі сигнал фронтының төмендеуімен шақырылады 

1 1 INT1 үзілісі сигнал фронтының жоғарылауымен 

шақырылады 

  

3.3-суретте SRAM ішкі жадына қол жеткізу кезіндегі синхрондалу 

графиктері көрсетілген. 



 

18 

 

 
 

3.3 сурет – SRAM ішкі жадына қол жеткізу кезіндегі синхрондалу 

 

SRAM жадынан деректер байтын оқу кезінде алдымен орнатылған 

адрестік шина арқылы жұмыс регистріне қажетті SRAM адресі енгізіледі. 

Адрестік разряд сызықтарының саны белгілі бір микроконтроллердің сақтау 

құрылғысының құрылысына байланысты болады. Осыдан кейін ішкі оқу 

сигналы беріледі (/RD = логикалық 0). Содан кейін ішкі деректер шинасында 

пайда болған SRAM D0...D7 жад ұяшығының мәні /RD сигналының деңгейі 

өскен кезде қалаған жұмыс регистріне ауыстырылады. 

Егер жұмыс регистрінің мәні SRAM жадына жазылуы керек болса, 

алдымен қалаған SRAM адресі орнатылған адрес шинасына, ал жұмыс 

регистрінің мәні орнатылған деректер шинасына беріледі. Осыдан кейін ішкі 

жазу сигналы беріледі (/WR = логикалық 0), оның деңгейінің өсуі бойынша 

деректер шинасынан байт қалаған жад ұяшығына жазылады. 

 

3.2 EEPROM – деректер жады  

 

AVR отбасының микроконтроллерлерінде өзгермейтін деректер мен 

тұрақтыларды есте сақтау үшін 64-тен 512 байтқа дейінгі EEPROM типті 

жады бар. Жазу және оқу бір байтпен орындалуы мүмкін. AVR-EEPROM 

жады кемінде 100000 жазу /оқу циклдарының қызмет ету мерзіміне ие. 

Бағдарламалау үшін үш EEPROM деректер регистрі қолданылады: 

EEAR адрес регистрі, EEDR деректер регистрі және EECR басқару регистрі. 

EEAR регистрі 16 биттік, екіге бөлінеді: EEARH (аға байт) және EEARL 

(кіші байт), енгізу/шығару аймағында орналасқан және $1E (RAM: $3E кіші 

байт) және $1F (RAM: $3F аға байт) адрестеріне ие. Бұл байттарды оқуға және 

жазуға болады. 
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3.6 кесте – EEAR адрес регистрі 

Разряд 15 14 13 12 11 10 9 8 

EEARH - - - - - - - EEAR8 

Разряд 7 б 5 4 3 2 1 0 

EEARL EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEAR0 

 

EEPROM жадының байтын бағдарламалау немесе оқу үшін тиісті адрес 

EEAR адрес регистріне жазылуы керек. 

EEPROM жадының EEDR деректер регистрі $1D (RAM: $3D) адресі 

бойынша енгізу/шығару аймағында орналасқан. Қалпына келтіру сигналын 

бергеннен кейін ол нөлдермен іске қосылады.  

 

3.7 кесте – EEDR деректер регистрі 

Разряд 7 б 5 4 3 2 1 0 

EEDR MSB - - - - - - LSB 

 

EEPROM жадына жазу кезінде бағдарламаланатын байт EEDR 

регистріне жүктеледі. Оқу барысында EEPROM жадынан UDR регистріне 

тиісті EEPROM ұяшығының мәні жазылады. EEPROM жадындағы адрес екі 

жағдайда да EEARH регистрінің мәнімен анықталады. 

EEPROM жадының EECR басқару регистрі $1С (RAM: $ЗС) адресі 

бойынша енгізу/шығару аймағында орналасқан. 

 

3.8 кесте – EECR басқару регистрі 

Разряд 7 б 5 4 3 2 1 0 

EECR - - - - - EEMWE EEWE EERE 

 

3.2.1 EEPROM жадын оқу  

 

Оқу процесін басқару үшін EERE разряды қолданылады (EEPROM Read 

Enable – EEPROM жады оқуға дайын). EEAR регистріне дұрыс адрес 

жазылғаннан кейін, оқу процесін басқару регистріне EERE разрядын орнату 

арқылы іске қосуға болады. 

EERE разрядын оқудың соңында аппараттық құрал EEDR регистріне 

қажетті байтты оқиды, содан кейін EERE разрядын қайта сұраудың қажеті 

жоқ, өйткені оқу тек бір жүйелік синхрондау цикліне созылады. 

Оқу операциясын бастамас бұрын, пайдаланушы бағдарламасы EEWE 

разрядын үнемі сұрастырып, логикалық 0 сигналының пайда болуын күтуі 

керек.  

 

3.2.2 EEPROM жадына жазу  

 

EEWE разряды (EEPROM Write Enable – EEPROM жады жазуға дайын) 

– жазу процесін басқару разряды. EEPROM жадына байтты жазу үшін EEWE 
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разрядын логикалық 1-ге орнату керек, егер EEAR регистрінде EEPROM 

жадының дұрыс адресі болса, ал EEDR регистрінде бағдарламаланатын 

мәліметтер байты болса. EEPROM жадына байқаусызда жазудың алдын алу 

үшін EEWE разрядын EEMWE разряды орнатылған жағдайда ғана орнатуға 

болады. 

EEPROM жадын бағдарламалау үшін келесі әрекеттерді орындау керек: 

- EEPROM жадын бағдарламалау процесінің аяқталуын күтіңіз (егер ол 

жұмс істеп тұрса), яғни EEWE разряды логикалық 0 күйіне оралғанша; 

- жаңа адресті EEPROM жадының EEARH:EEARL регистрлеріне жазу; 

- EEPROM жадының EEDR регистріне қажетті байтты жазыңыз; 

- EEMWE разрядын логикалық 1-ге орнатыңыз. 

EEMWE разрядын EEWE разрядына орнатқаннан кейін келесі төрт 

жүйелік цикл кезеңінде логикалық 1 жазылуы керек. Осылайша, 

бағдарламалау процесі басталады. 

Бағдарламалау циклінің соңында (жұмыс кернеуі Vсс = 5 В кезінде 

әдеттегі ұзақтығы 2,5 мс, және кернеу Vcc = 2,7 В кезінде, тиісінше, 4 мс) 

EEWE разряды автоматты түрде логикалық 0-ге қалпына келтіріледі. 

Пайдаланушы бағдарламасы келесі байтты бағдарламалауды бастамас бұрын 

логикалық 0 пайда болуын күтіп, осы разрядты үздіксіз сұрауы керек. 

 

4 С тілінің негіздері 

 

4.1 Терминдер мен анықтамалар 

 

Түсініктеме – бұл компиляция кезінде ескерілмейтін кейбір түсіндірме 

мәтін. Пікірлер көп жолды (/*таңбаларынан басталып, */ таңбаларымен 

аяқталады) және бір жолды (// таңбаларынан басталады). 

Идентификатор – бұл айнымалыларды, тұрақтыларды, функцияларды, 

типтерді және т.б. атау үшін қолданылатын саннан бастала алмайтын әріптер, 

сандар және астын сызу "__" таңбаларының тізбегі. 

Кілт сөз – бұл белгілі бір мақсатқа арналған сақталған сөз. Кілт сөздерді 

идентификатор ретінде пайдалануға болмайды: asm, auto, bit, bool, break, case, 

char, const, continue, default, defined, do, double, eeprom, else, enum және т. б. 

Литерал – өрнектерде қолданылатын белгілі бір типтің тұрақты мәні. 

1) сандық литералдар: 

10 – ондық формадағы 10 саны; 

0хА – он алтылық формадағы 10 саны (0x префиксі); 

0b1010 – екілік формадағы 10 саны (0b префиксі); 

10.5 – өзгермелі нүкте саны; 

105E-1 – экспоненциалды түрдегі 10.5 саны. 

2) символдық литералдар – бір тырнақшаға салынған, мысалы, 'В'. 

Литералдарда арнайы таңбаларды белгілеу үшін escap-тізбектері 

қолданылады: 

'\b' - <Backspace> пернесі; 
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'\n' - жолды аудару символы; 

'\г ' - арбаны қайтару. 

3) жолдық литералдар – қос тырнақшалармен шектеледі, ал жадта '\0' 

нөлдік таңбамен аяқталатын таңбалар тізбегі ретінде сақталады. Жол ішіндегі 

арнайы таңбалар үшін кері қиғаш ("\") таңбасы алдында орналасуы керек. 

"" – бос жол: бір таңба '\0'; 

"В" - екі таңба: 'В' және '\0'; 

"A\tB\n" - Бес таңба: 'а', табуляция, 'В', жолды аудару, '\0'. 

Оператор – бұл компиляторға операндтарға қандай әрекеттерді 

орындау керектігін көрсететін символ. Операндаларды байланыстыратын 

операторлар өрнектер болып табылады. Өрнектер бір-бірінен нүктелі үтір 

таңбасымен бөлінеді (";"). 

Кейбір белгілері бойынша біріктірілген өрнектер тізбегі бұйра 

жақшаларға { } алынады. Бұл функцияның шекараларын, сондай-ақ циклдік 

және шартты конструкциялардағы өрнек блоктарын көрсетеді. 

С тілінің өрнектеріндегі операторларды орындаудың басымдылығы 4.1-

кестеде көрсетілген (деңгей нөмірі төмен басымдық - жоғары). 

 

4.1 кесте – C тілінде операторларды орындаудың басымдылығы 

Дең

гей 

Оператор Ктегория Сипаттама 

1 ( )  Жақша 

[ ]  Массив элементі 

. Деректерге 

қол 

жеткізу 

Құрылым элементіне жүгіну, мысалы, PORTB.1 

– В портының 1 разряды 

-> Көрсеткішпен анықталған құрылым элементіне 

жүгіну, мысалы, pStruct -> - pstruct көрсететін 

құрылымның x элементі 

++, - - 

(постфикс) 

Арифмети

калық 

Автоинкремент және автодекремент 

операндтары тиісті операндтар қатысатын өрнек 

есептелгеннен кейін орындалады. Мысалдар: 

a = b++; және a = b; b = b + 1; өрнектері бірдей 

a = b--; және a = b; b = b - 1; өрнектері бірдей 

2 ++, - - 

(префикс) 

Автоинкремент және автодекремент 

операндтары тиісті операндтар қатысатын өрнек 

есептелгенге дейін орындалады. Мысалдар: 

a = ++b; және b = b + 1; a = b; өрнектері бірдей 

a = --b; және b = b - 1; a = b; өрнектері бірдей 

! Логикалық Логикалық теріске шығару "ЕМЕС" 

~ Биттік Биттік терістеу 

& Деректерге 

қол 

жеткізу 

Адрес 

3 +,- Арифмети Операнд таңбасын өзгерту 
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(унарлы) калық 

*(унарлы) Деректерге 

қол 

жеткізу 

Көрсеткішті ажырату 

4 * (бинарлы) Арифмети

калық 

Көбейту 

/ Бөлу 

% Бөлуден қалған қалдық 

5 +,- 

(бинарлы) 

Қосу және алу 

6 << Биттік Солға жылжыту 

>> Оң жаққа жылжыту 

7 <,>, <=, >= Салыстыр

у 

Аз, көп және т. б. 

8 ==, != Тең, тең емес 

9 & Биттік Биттік "ЖӘНЕ" 

10 ^ Биттік "ерекшелену НЕМЕСЕ" 

11 |  Биттік "НЕМЕСЕ" 

12 && Логикалық Логикалық "ЖӘНЕ" 

13 | | Логикалық "НЕМЕСЕ" 

14 = Меншіктеу Меншіктеу операторының арифметикалық және 

биттік операторлармен үйлесуі мүмкін:  

a +=b;   a = a + b; 

 

4.2 С бағдарламасының құрылымы 

 

Бағдарламалар әдетте алдын-ала процессор директиваларынан 

басталады ("#" белгісімен), олар іс жүзінде C тілінің құрылымы емес және 

бағдарламаны нақты құрастырғанға дейін өңделеді. 

#include директивасы сыртқы тақырып файлының (.h кеңейтімімен) 

бастапқы коды бар файлды қосады. Тақырып файлдарында ғаламдық 

типтердің, тұрақтылардың, айнымалылардың және функциялардың 

анықтамалары бар. 

С тілінде жазылған sos.c бағдарламасының құрылымы: 

 

// Препроцессор директивалары 
#include <avr/io.h> 
#include <util/delay.h> 
void Pause (int ms) 

{ 
   PORTD =0xFF;              // Барлық жарық диодтары өшірілген 
_delay_ms(ms);                  // Кідіріс 
} 
void P(void) 
{ 
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   PORTD = 0;             // Барлық жарық диодтары қосылған 
   _delay_ms(500);      // Қысқа кідіріс 
   Pause (500);             // Өшкен жарық диодтарымен кідірту 
} 

void D(void) 
{ 
   PORTD = 0;               // Барлық жарық диодтары қосылған 
   _delay_ms(1000);       // Ұзақ кідіріс 
   Pause (500);               // Өшкен жарық диодтарымен кідірту 
} 
int main (void) 
{ 
    DDRD = 0xFF;          // Шығару үшін D портын орнату 
    while (1)                     // Шексіз цикл 
    { 
      P(); P();  P();           // . . .  нқкте - point 
      D(); D(); D();           // - - -  тире - dash 
      P(); P(); P();            // . . . 
     Pause (10000); 
    } 
} 

 

4.3 Деректер түрлері, айнымалылар және тұрақтылар 

 

Деректер түрі айнымалылар, тұрақтылар және функциялар қайтаратын 

нәтижелер үшін деректер жадында берілген рұқсат етілген мәндер ауқымын 

және кеңістікті анықтайды. 

 

4.2 кесте – C тілінің деректер түрлері 

Дерек түрі Көлемі, бит Мәндер ауқымы 

bit 

int1 

1 0, 1 

char 

signed char 

signed int8 

8 -128…127 

unsigned char 

int8 

8 0…255 

int 

short int 

signed int16 

16 -32768…32767 

unsigned int 

unsigned short 

int16 

16 0…65535 
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long int 

signed long int 

signed int32 

32 -2147483648…2147483647 

unsigned long 

unsigned long unit 

int 32 

32 0…4294967295 

float 

float32 

double 

32 ±1,175∙10-38   ±3,402∙1038 

 

Айнымалы – бұл бағдарламаны орындау кезінде өзгеруі мүмкін белгілі 

бір типтегі атаулы мән. 

 

дерек_түрі идентификатор1, идентификаторы2, ...; 
int i; // i атаулы бүтін сан айнымалысын жариялау 
char cl, C2; // cl және C2 символдық айнымалыларды жариялау 

 
Бағдарламада айнымалыға қол жеткізу үшін сәйкес идентификатор 

қолданылады (айнымалы жарияланғаннан кейін). 

 

i = 2; // қате! i айнымалысы әлі жарияланған жоқ 
int i; // i атаулы бүтін сан айнымалысын жариялау 
float f; // f атаулы ондық бөлшекті айнымалыны жариялау 
I = 2; // i айнымалыға 2 мәнін беру 
f = 3.3 // f айнымалысына 3.3 мәнін беру 
f = i; // f айнымалысына i айнымалысының мәнін беру, яғни f =2.0 
 

Ауқымы бойынша, айнымалылар ғаламдық және жергілікті болуы 

мүмкін. 

Бағдарламаның барлық функциялары ғаламдық айнымалыларға 

қолжетімді. Мұндай айнымалылар барлық функцияларды жарияламас бұрын 

бағдарламада жарияланады. 

Жергілікті айнымалыларға олар жарияланған функция ғана қол 

жеткізе алады. { } блогының ішінде жарияланған айнымалы сол блокқа 

қатысты жергілікті болып қалады. 

Тұрақты — программаны орындау кезінде белгілі бір түрдің аталған 

мәні өзгере алмайды. 

 

const int i = 10;      // тұрақты бүтін санды i деп жариялау 
 

Тұрақты деп жарияланған мәнді құрастырушы RAM-дағы 

айнымалылардың шектеулі аймағына емес, программа жадына 

орналастырады. Тұрақтыға қатынасу үшін оның идентификаторы 

қолданылады.  
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c = 'A';  //қате! C тұрақтысы әлі жарияланбаған 
int i;   //i бүтін сан айнымалысын жариялау 
const c = 'A'; //c тұрақтысын жариялау 
i = 2;   // i айнымалысының мәнін 2-ге ауыстыру 

c = i;   //қате! Мәнді тұрақтыға тағайындау әрекеті 
i = c;   // i айнымалысыеа тұрақтының мәні беріледі 

 

4.3.1 Тізімделген тип және көрсеткіштер 

 

Тізімделген тип – бұл бүтін тұрақтылар тізімі (бұл жағдайда 

компилятор тізімдегі бірінші тұрақты мән 0, екінші – 1 және т.б. деп санайды). 

Мұндай типті жариялау үшін enum кілт сөзі қолданылады: 

 

int n; 
enum (zero,one, two);    // zero = 0; one = 1; two = 2 
n = one;   // n=1 
 

Көрсеткіш дегеніміз – белгілі бір деректер элементінің адресі бар 

айнымалы (айнымалы, тұрақты, функция, құрылым). 

Айнымалы мәнді көрсеткіш ретінде жариялау үшін * операторы 

қолданылады: 

 

int *p;  // р – бүтін санға көрсеткіш 
 
Адрес көрсеткішін кейбір айнымалыға тағайындау үшін & операторы 

қолданылады, мысалы: 

 

char *p; // символға көрсеткіш 
char с; // символдық айнымалы 
с = 'А'; 
р = &с; // р с айнымалысынң адресін сақтайды ('А'-ға көрсетеді) 

 
Көрсеткіш көрсететін айнымалының мәнін алу үшін * операторы 

қолданылады. 

 
char *p; 
char с, b; 
с = 'А'; 
р = &с; 
b = *р; // енді b = 'A' 

 
Сол сияқты, бұл оператор көрсеткіш көрсететін айнымалыға белгілі бір 

мән беру үшін де қолданыла алады: 
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char *p; 
char с, b; 
b = 'А'; 
р  = &с; 

*р = b;        // енді с = 'А′ 
 

4.4 Массивтер мен жолдар 

 

Массив – бұл бірдей типті мәндердің тізбегін көрсету үшін 

қолданылатын мәліметтер түрі: 

 

int digits[10];         // Он бүтін сан типті элементтердің массиві    

int char str[10];       // Он символды элементтерден тұратын массив (жол) 

 

Массив элементтеріне қол жеткізу индекстің көмегімен жүзеге 

асырылады (0-ден басталатын элементтің реттік нөмірі): 

 

int digits[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9}; 
char  str[10] = {'Т′, 'h′, 'e′, '  ', '1', 'i′, 'n', 'e'}; 
int n; 
char c; 
n = digits[2];   // n = 2 
с = str[l];   // c = 'h' 
int a2[10][2];  // Екі өлшемді массив 10x2 
int аЗ[3][2][5];  // Үш өлшемді массив  3x2x5 
 

Шын мәнінде, көп өлшемді массивтің барлық элементтері жадта бірінің 

артынан бірі сақталады. 

 

int а[2] [3]  =  {  {1, 2, 3}, 
                {4, 5, 6}  }; 
 

немесе 

 

int а[2][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; 
 

Көп өлшемді массив элементтеріне қол жеткізу үшін өлшемдердің 

әрқайсысы үшін индекстер қолданылады. Мысалы, ұсынылған а массивінен 4-

ші элементті n айнымалысына жазса болады: 

 

n = а[1][0];  // 1 (екінші) "жолдан", 0 (бірінші) "бағаннан"  
// элементті алу 

n  = *(а + 3); // а – массивтің бірінші элементінің көрсеткіші, 
// демек, а + 3 – 4-ші элементтің көрсеткіші 
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5 Тармақтау және цикл операторлары  

5.1 Тармақтау операторлары 

 

Тармақ операторлары белгілі бір жағдайға байланысты кодтың белгілі 

бір блогын орындау үшін қолданылады. 

If-else операторы. 

 

if (шарт) блок_1; else блок_2; 
 

Егер шартты өрнек шын болса, онда блок 1 орындалады, әйтпесе блок 2 

орындалады. 

Барлық шартты өрнектердің жалған нәтижелері кезінде ешқандай 

операторларды орындау талап етілмейтін жағдайларда, кодтың соңғы блогын 

else тармағымен бірге жазбаса болады. 

 

if (a == 1) b = а*3; 
else   if (a ==2) b = a + 10; else if (a == 3) b = 0; 
 

Егер бірінші жолдағы өрнек дұрыс болса, қалған операторлар 

қалдырылып кетіледі. Әйтпесе, нөлдік емес нәтиже беретін өрнек табылғанға 

дейін немесе соңғы өрнек тексерілгенге дейін келесі жолдарда көрсетілген 

өрнектерді тізбектей тексеру басталады. Егер өрнектердің ешқайсысы дұрыс 

болмаса, b айнымалысымен әрекеттер орындалмайды. 

Келесі жолды 

 

if (шарт) блок_1; else блок_2; 
 

осындай өрнекпен ауыстырса болады: 

 

шарт ? блок_1:  блок_2; 
 

Мысалы: 

 

(а == 1) ?  b  = а*3: b = 0;   // егер а=1, b = а*3, әйтпесе b=0 

 

Switch-case операторы. 

Switch-case операторы белгілі бір айнымалы көмегімен берілген 

тұрақтыға сәйкес келетін өрнектердің біреуін таңдауға мүмкіндік береді. 

 

switch (айнымалы) { 
case  тұрақты/өрнек_1:  блок_ 1 

case  тұрақты/өрнек_2:   блок_2 
case  тұрақты/өрнек_3:   блок_3 
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default:   блок_4  
} 
 

Дәл осындай мысал:  

 

switch (a) { 
case 1: b =  а * 3; break;  
case 2: b = a + 10; break;  
case 3: b = 0; break;  
default:  
} 
 

Break операторы бірден switch блогынан шығуға әкеледі. Егер case 

тармақтарында көрсетілген тұрақтылардың сәйкестігін тексеруді жалғастыру 

қажет болса, break операторларын алып тастау керек. 

 

5.2 Циклдік құрылымдар 

 

Циклдік құрылымдар цикл жағдайына негізделген кейбір блокты 

қайталау үшін қолданылады. С тілінде while, for және do-while циклдік 

құрылымдары қолданылады. 

While конструкциясы: 

 

while (шарт) 
{ 

// Егер өрнек шын болса, цикл денесінің орындалуы 
} 
 

While циклдары тиісті оператор немесе операторлар блогы шартты 

өрнек шын болғанша орындалуы керек болған жағдайда қолданылады. 

Тақ сандардан тұратын жолды қалыптастыру мысалы: 

 

int c, i; 
const char str[] = "0123456789"; 
char OddNums[5]; // Тақ сандарды сақтауға арналған жол 
с = 0;    // Цикл санауышы 
i = 0;    // OddNums массив индексі 
while (с < 10)  // c 10-нан кем болғанша 
{ 
// Егер с-ны 2-ге бөлудің қалдығы 1-ге тең болса, онда i-ге жазу 
// OddNums массивінің орны str жолының с-шы элементі, одан кейін 
// i мәні автоматты түрде ұлғаяды 

if ((с % 2) == 1) OddNums[i++] = str[c]; 
с++;          //с = с + 1  
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} 
 

For конструкциясы: 

 

for   (өрнек1;   өрнек2;   өрнек3) 
{ 
//  Цикл денесінің орындалуы 
} 
 

Өрнек1 циклге кіргенде бір рет қана орындалады және әдетте цикл 

санауышына бастапқы мәнді тағайындауға арналған оператор болып 

табылады. Өрнек2 – циклден қашан шығу керектігін анықтайтын шартты 

өрнек (цикл TRUE немесе 1 болғанша орындалады). Өрнек3 – тағы бір 

тағайындау операторы, онда әдетте цикл санауышы немесе өрнек2 шартының 

орындалуына әсер ететін кейбір айнымалы өзгереді. 

Жоғарыдағы мысалды былай жазуға болады: 

 

int  с, i; 
const char str[] = "0123456789"; 
char  OddNums[5];  // Тақ сандарды сақтауға арналған жол 
i  = 0;     // OddNums массив индексі 
for (с  =0;   с < 10; с++) // c 10-нан кем болғанша  
{ 
if   ((с % 2) == 1) OddNums[i++]   = str[c]; 
} 
 

For циклдарының артықшылығы – санаушытағы өзгерістерді интуитивті 

инициализациясы және ұйымдастырылуы. 

 

Do-while конструкциясы. 

While және for циклдерінде басында цикл шартының дұрыстығы 

тексеріледі, содан кейін ғана басқару цикл операторларының блогына 

беріледі. 

Do-While кезінде керісінше – біріншіден, операторлар блогы 

орындалады, содан кейін ғана шарттың орындалуы тексеріледі. Басқаша 

айтқанда, do-while циклы әрқашан циклдің жағдайына қарамастан, кем 

дегенде бір рет орындалады. 

 

do 
{ 
// Цикл операторларының блогын орындау 
}  

while (шарт); 
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Шексіз циклды ұйымдастыру үшін сіз while немесе do-while 

конструкциясыеда шартты өрнек ретінде 1 мәнін көрсете аласыз: 

 

while(1) операторлар_блогы; 

 
for циклы үшін: 
 

for (;;) операторлар_блогы; 
 

break және continue операторлары. 

Егер break операторы кез келген цикл денесінде кездесетін болса, онда 

шартты өрнек ақиқатқа сәйкес келетініне қарамастан, басқару бірден цикл 

операторынан кейінгі операторға беріледі. Бұл жағдайда кірістірілген 

циклдерде шығу ең жоғары деңгейге емес, тек бір деңгейге ғана орындалады. 

Continue операторы орындалған кезде, барлық блок операторлары 

өткізіледі, ал басқару келесі итерация үшін циклдің басына беріледі. Іс 

жүзінде continue операторлары break операторларына қарағанда сирек 

қолданылады. 

 

6 Үзілістерді өңдеу және T0 таймері 

6.1 Үзілістер 

 

Үзілістерді қосу/өшіру үшін екі регистр жауап береді: 

- INT0 және INT1 сыртқы үзілістерін қосатын GIMSK (General Interrupt 

Mask Register); 

- TIMSK (Timer/Counter Interrupt Mask Register), ол T/C0 және T/C1 

таймерлерінен/санауыштарынан үзіліс жасауға мүмкіндік береді. 

Сәйкес үзіліс күйі оның жалаушасымен белгіленеді. Сыртқы үзілістерге 

арналған жалаулар жалпы үзіліс жалаушасының тізілімінде (GIFR), ал әр 

түрлі таймерлерге/санауыштарға арналған жалаулар үзіліс жалаушаларының 

тізілімінде TIFR  (Timer/Counter Interrupt Flag Register) болады. 

Үзілістер SREG күй регистрінде жалпы үзіліс битін I = 1 қосқанда 

жұмыс істейді. Егер үзіліс орын алса, бағдарламаның орындалуы сәйкес адрес 

бойынша көшеді және жалпы үзіліс қосу биті 0 қалпына келтіріледі. 

Үзіліс өңдеу бағдарламасының қосылуымен қатар, үзіліс тудырған 

сәйкес жалау аппараттық құралдармен тазартылады. 

Үзіліс өңдеу бағдарламасынан шығу төрт тактілік циклды алады: 

қайтарылатын адрестің екі байты стектен командалық есептегішке 

шығарылады, ал стек көрсеткіші 2-ге артады. Үзіліс өңдеу бағдарламасынан 

шығу reti командасының көмегімен жүзеге асады. Бұл пәрмен тек 

бағдарламаның үзілу нүктесіне оралуына әкеліп қана қоймайды, сонымен 

қатар келесі үзілістерді қосу үшін SREG күй регистрінің I = 1 битін орнатады. 
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6.1.1 GIMSK регистрі 

 

Сыртқы үзілістерге рұқсат G1MSK регистрі арқылы беріледі.  

 

G1MSK 7 6 5 4 3 2 1 0 

 INT1 INT0 - - - - - - 

 

Егер INT1 = 1 болса, онда сыртқы үзіліс 1 SREG-те I = 1 болғанша 

қосылып тұрады. 1 үзіліс MCUCR регистріндегі ISC11 және ISC10 разрядтары 

бойынша INT1 аяғында сигналдың ауысуымен немесе белгілі бір деігеймен 

іске қосылады. 1-ші сыртқы үзілістің мекенжайы - $002. 

Егер INT0 = 1 болса, онда сыртқы үзіліс 1 SREG-те I = 1 болғанша 

қосылып тұрады. 0 үзіліс MCUCR регистріндегі ISC01 және ISC00 разрядтары 

бойынша INT0 аяғында сигналдың ауысуымен немесе белгілі бір деігеймен 

іске қосылады. 1-ші сыртқы үзілістің мекенжайы - $001. 

 

6.1.2 GIFR регистрі 

 

Сыртқы үзіліс күйі GIFR регистрімен анықталады.  

 

GIFR 7 6 5 4 3 2 1 0 

 INTF1 INTF0 - - - - - - 

 

Егер INT1 аяғы 1-ші сыртқы үзілісті іске қосса, INTF1 (External Interrupt 

Flag 1) мәні 1-ге ауысады. 

Егер SREG-те I = 1 және GIMSK регистрінде INT1 = 1 болса, онда 

бағдарламаның орындалуы $002 адресінен жалғасады. 

Үзіліс өңдеу бағдарламасына кіргенде INTF1 = 0 разряды аппараттық 

құралмен қалпына келтіріледі. 

INTF0 (External Interrupt Flag 0) тура солай жұмыс істейді. 

 

6.1.3 TIMSK регистрі 

 

TIMSK регистрінде тек оқу және жазу үшін қолжетімді 1, 3 және 5-7 

биттері пайдаланылады. 

TIMSK 7 6 5 4 3 2 1 0 

 TOIE1 OCIE1A OCIE1B - TICIE1 - TOIE0 - 

 

Егер TOIE1 = 1 (Timer/Counter 1 Overflow Interrupt Enable) және SREG-

те I = 1 болса, онда T/C1 толып кету үзілісі қосылады. TIFR регистрінде толып 

кету жағдайында TOV1 = 1 жалаушасы орнатылады. 

Егер таймер/санауыш T/C1 PWM режимінде болса, онда санауыш $0000 

мәнінде санау бағытын кері айналдырғанда, TOV1 = 1 жалаушасы 

орнатылады. 
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Егер бит OCIE1A = 1 (Timer/Counter 1 Output CompareA Match Interrupt 

Enable) және SREG-те I = 1 болса, онда А салыстыру регистрінің мәні T/C1 

ағымдағы күйімен сәйкес келген кезде үзіліс қосылады. Сәйкес келген 

жағдайда, OCF1A = 1 жалаушасы TIFR регистрінде орнатылады. 

Егер бит OCIE1B (Timer/Counterl Output CompareB Match Interrupt 

Enable) мен SREG-те I = 1 биті болса, онда B салыстыру регистрінің мәні T/C1 

ағымдағы күйімен сәйкес келген кезде үзіліс қосылады. Сәйкес келген кезде 

OIFF1B = 1 жалаушасы TIFR регистрінде орнатылады.   

Егер TICIE1 (Timer/Counterl Input Capture Interrupt Enable) және SREG-

те I = 1 болса, онда үзіліс Mux 1-дің X шығысымен түсіру шарты 

орындалғанда қосылады. Түсіру шарты орындалған кезде TIFR регистрінің 

жалаушасы ICF1 = 1 орнатылды. 

Егер бит TOIE0 (Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable) және SREG-

те I = 1 болса, онда үзіліс таймер/санауыш T/C0 $FF-тен $00-ға ауысқанда 

қосылады. Бұл жағдайда TOV0 = 1 бит TIFR регистрінде орнатылады.  

 

6.1.4 TIFR регистрі 

 

TIFR регистрінде тек 1, 3 және 5-7 биттер қолданылады (оқу мен жазу 

үшін).  

 

TIFR 7 6 5 4 3 2 1 0 

 TOV1 OCF1A OCF1B - ICF1 - TOV0 - 

 

Жалау TOV1 = 1 (Timer/Counter 1 Overflow) таймер/cанауыш T/C1 $FF-

тен $0000 ауысқанда. Бағдарламаның орындалуы SREG-те I = 1 және TIMSK-

те T01E1 = 1 болған жағдайда $006 (T/C1 толып кетуін өңдеу) адресіне 

ауысады. Үзіліс өңдеу бағдарламасына кіргенде, TOV1 = 0 жалаушасы 

аппараттық құралдармен тазартылады. 

Жалау OCF1A = 1 (Output Compare Flag 1А) салыстыру регистрінің мәні 

T/C1 таймер/cанауышының ағымдағы күйімен сәйкес келген кезде. 

Бағдарламаның орындалуы $004 адресіне өтеді. Үзіліс өңдеу бағдарламасына 

кіру кезінде OCF1A = 0 жалаушасы аппараттық құралдармен тазартылады. 

Жалау OCF1B = 1 (Output Compare Flag1B) салыстыру регистрінің мәні 

T/C1 таймер/cанауышының ағымдағы күйімен сәйкес келген кезде. 

Бағдарламаның орындалуы SREG-те I = 1 және TIMSK регистрінде OCIE1B = 

1 орнатылған жағдайда $005 адресіне өтеді. Үзіліс өңдеу бағдарламасына 

кіргенде, OCF1B = 0 жалаушасы аппараттық құралдармен тазартылады.  

Жалау ICF1 = 1 (Input Capture Flag), егер ICP аяғына сигнал келген кезде 

түсіру шарты орындалса. Осылайша, ICF1 = 1 жалауы T/C1 мәні ICR1 (Input 

Capture Register) регистріне көшірілгенін көрсетеді. Бағдарламаның 

орындалуы SREG-те I = 1 болса, TIMSK-те TICIE1 = 1 болса, $003 адресіне 

өтеді. Үзіліс өңдеу бағдарламасына кіру кезінде ICF1 = 0 жалаушасы 

аппараттық құралдармен тазартылады. 
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Жалау TOV0 = 1 (Timer/Counter 0 Overflow Flag), T/C0 мәні $FF-тен $00-

ге ауысқанда. Бағдарламаның орындалуы SREG-те I = 1 және TIMSK-те 

TOIE0 = 1 болса, $007 адресіне өтеді. Үзіліс өңдеу бағдарламасына кіргенде, 

TOV0 = 0 жалаушасы аппараттық құралдармен тазартылады. 

 

6.2 8-разрядты таймер/санауыш T/C0 

 

TCNT0 санау регистрінен басқа, мыналар қолданылады: 

- мультиплексорды конфигурациялау үшін TCCR0 басқару регистрі; 

- TOV0 жалаушасы бар TIFR үзіліс жалаушаларының регистрі; 

- TOV0 толып кету жалауы (TCNT0-дің $FF мәнінен $00-ге ауысуы); 

- TIMSK регистрінде TOIE0 битінің көмегімен T/C0 үзілістерін 

қосу/өшіру. 

TCNT0 регистріндегі санауыш мәні $FF-тен $00-ге өзгергенде, TIFR 

регистрінде T/C0 таймері/санауышының толып кетуі TOV0 жалауымен 

белгіленеді. 

Бұл толып кетуді өңдеудің екі нұсқасы бар: 

1) TOV0 толып кету жалаушасын циклде үнемі сұрау. 

TOV0 = 1 болған кезде қажетті уақыт аяқталды және бағдарламаны 

жалғастыруға болады. Әрине, бұған дейін TOV0 туы қайтадан тазартылуы 

керек. 

2) TOV0 толып кету жалауы аппараттық құралдармен тазартылады. 

T/C0 үзілімдерін қосу үшін I = 1 жалаушасын SREG-те, сонымен қатар 

TIMSK-те TOIE0 = 1 битін орнату керек. TOV0 = 1 жалаушасын орнатқаннан 

кейін T/C0 үзілуі орын алады. Бұл жағдайда TOV0 жалауы аппараттық 

құралдармен тазартылады және T/C0 үзіліс адресіне өту орындалады. 

 

 
 

6.1 сурет – T/C0 таймерінің құрылымдық диаграммасы 
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6.2.1 Т/С0 таймер/санауышының TCCR0 басқару регистрі  

 

MUX0 мультиплексоры арқылы TCCR0 регистрінің 0-2 биттері 

көмегімен T/C0 үшін жұмыс жиілігі таңдалады. 

 

TCCR0 7 6 5 4 3 2 1 0 

 - - - - - CS02 CS01 CS00 

 

6.2.2 T/C0 таймер/санауышының TCNT0 есептегіш регистрі 

 

TCNT0 санауыш регистрі санауыштың өзі болып табылады. MUX0 

мультиплексорының CS00 ... CS02 басқару кірістерінде 0b000 адресі пайда 

болғанға дейін есептегіштің мәні әрбір тактілік импульспен бірге артады. 

T/C0 таймер/санауыш уақытты кідірістер жасау үшін қолданылады. Ол 

үшін бастапқы мән TCNT0 регистріне жазылады. Содан кейін T/C0 

таймер/санауышының MUX0 мультиплексорымен таңдалған қажетті тактілік 

жиілікте жұмысы басталады. Бағдарлама TIFR регистрінде TOV0 толып кету 

жалауының пайда болуын циклде күтеді (сұрау режимі), немесе 

таймер/санауыштың үзілісін рұқсат етеді. TOV0 жалауы сұралған кідіріс 

уақытының өткенін және бағдарламаның орындалуын жалғастыруға 

болатынын көрсетеді.  

 

7 Т/С1 таймер/санауышы 

 

16-разрядты T/C1 таймер/санауышының блок-сұлбасы 7.1-суретте 

көрсетілген.  
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7.1 сурет– T/C1 таймерінің құрылымдық сұлбасы 

 

T/C1 таймер регистрлерінің мақсаты: 

TCNT1 – санау регистрінің өзі; 

TCCR1A – OCR1A/OCR1B салыстыру регистрлерімен TCNT1 

регистріндегі күй сәйкес келген жағдайда OC1A/OC1B шығыстарының 

реакциясын анықтауға арналған бақылау регистрі, сондай-ақ PWM таңдау 

үшін арналған; 

TCCR1B – Muxl мультиплексорын конфигурациялауға, TCNT1 регистрі 

үшін қалпына келтіру сигналын қосуға және түсіру триггерін 

конфигурациялауға арналған бақылау регистрі; 

TIMSK – таймер/санауыш толып кетулерін қосу үшін TOIE1 биті бар, 

салыстырмалы түрде А және В үзілістерін қосу үшін OCE1A және OCE1B 

биттері, сонымен қатар түсіруді үзуге мүмкіндік беретін TICIEI биті бар; 

TIFR – $0000 мәні пайда болған кезде TCNT1 регистрінде санауыштың 

толып кетуін көрсететін TOV1 T/C1 таймер/санауышының толып кету 



 

36 

 

жалаушасы, санауыш пен А/В салыстыру регистрінің күйінің сәйкес келуін 

көрсететін OCF1A және OCF1B жалаушалары, ICR1 регистріне санауыштың 

мәнін ауысуын (басып алуын) көрсететін TCFI жалауы бар; 

ICR1 – кірісті тіркеу регистрі (ICP аяғында белсенді деп анықталатын 

кіріс сигналының фронты пайда болған кезде, есептегіштің ағымдағы жағдайы 

осы регистрге көшіріледі); 

OCR1A, OCR1B – салыстыру регистрлері, олардың мәні санауыштың 

күйімен үнемі салыстырылады. Сәйкестік болған жағдайда, TCCR1A 

регистрімен анықталған әрекеттер орындалады. 

ICR1 түсіру регистрінен басқа, салыстырудың екі шығыс регистрі бар (А 

және В). 

Салыстыру шығыс регистрінің мәні санауыштың мәнімен аппараттық 

құралдармен үнемі салыстырылады, ал егер сәйкестік болса, сәйкес шығыс 

қосылады. Сонымен қатар, салыстыру А регистрі санауыштың белгілі бір 

мәнге жеткенде санауышты қалпына келтіру үшін қолданылады. 

T/C1 салыстыру регистрінің көмегімен импульстің ені бойынша 

модуляцияланған екі шығыс сигналын генерациялауға болады (PWM режимі). 

Бұл жағдайда PWM сигналды 8, 9 немесе 10 разрядты дәлдікпен 

бағдарламалауға болады. 

T/C1 түсіру функциясымен ICP аяғындағы сыртқы триггер арқылы 

санауыштың ағымдағы күйін ICR1 регистрінде «қатыруға» болады. 

16-разрядты T/C1 әдетте қосындылайтын санауыш рөлін атқарады. 

Ерекшелік – оны PWM режимінде пайдалану, ол қос бағыттағы санауыш 

ретінде жұмыс істейді. 

TCNT1 регистріндегі санауыш күйі $FFFF-тен $0000-ге өзгергенде, 

TIFR регистрінде TOV1 толып кету жалауы орнатылады. 

Санауыштың толып кетуін өңдеудің екі нұсқасы бар: 

1) TOV1 толып кету жалаушасын циклде үздіксіз сұрау. 

TOV1 толып кетуі қажет уақыт интервалының аяқталғанын және 

бағдарламаның орындалуын жалғастыруға болатынын көрсетеді. 

2) TOV1 толып кету жалаушасы автоматты түрде тазартылады. 

Ол үшін SREG-те I = 1 битті, сонымен қатар TIMSK регистрінде 

үзілістерді қосу үшін TOIE1 битін орнатыңыз. Бұл жағдайда TOV1 

жалаушасы T/C1 үзіліс адресіне өту орындалса, аппараттық құралмен 

тазартылады.  

 

7.1 TCNT1 санау регистрі 

 

T/C1 таймерінің/санауышының TCNT1 16-разрядты санау регистрі екі 

байтқа бөлінеді. Екі байт оқу мен жазу үшін қолжетімді. 

TCNT1 санау регистрі санауыш болып табылады. Muxl 

мультиплексорында 0b000 адресі TCCR1B басқару регистріндегі CS10 ... CS12 

басқару кірістері арқылы таңдалғанша есептегіштің мәні әрбір тактілік 

импульс сайын  бірге артады. 
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Ішкі TEMP регистрі TCNT1 16 разрядты есептегішке бір уақытта 2 

байтты жүктеу үшін қолданылады. 

 

7.2 TCCR1A басқару регистрі 

 

TCCR1A регистрінде тек 0-1 және 4-7 разрядтары қолданылады, олар 

оқу мен жазуға қол жетімді. 

 

TCCR1А 7 6 5 4 3 2 1 0 

 COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 - - PWM11 PWM10 

 

7-6: COM1A1 және COM1A0 биттері  А компараторы үшін салыстыру 

регистрінің мәні санауыштың мәнімен сәйкес келген кезде OC1A шығысының 

күйін анықтайды (D портының 5-разрядын DDRD бағыт регистріне логикалық 

1 жазу арқылы шығыс ретінде конфигурациялау керек). 

5-4: COM1B1 және COM1B0 компараторы B салыстыру регистрінің 

мәні санауыш мәнімен сәйкес келген кезде OC1B шығысының күйін 

анықтайды.  

1-0: PWM11 және PWM10 биттері PWM режимін қосады және мигнал 

разрядтылығын (дәлдігін) орнатады. 

 

7.1 кесте – PWM разрядтылығын (дәлдігін) орнату 

PWM11 PWM10 Разрядтылығы 

0 0 PWM режимі өшірулі 

0 1 8-разрядты PWM 

1 0 9-разрядты PWM 

1 1 10-разрядты PWM 

 

7.3 TCCR1B басқару регистрі 

 

TCCR1B регистрі оқу мен жазу үшін қолжетімді 0-3 және 6, 7 биттерді 

ғана қолданады. 

 

TCCR1B 7 6 5 4 3 2 1 0 

 ICNC1 ICES1 - - CTC1 CS12 CS11 CS10 

 

7: ICNC1 биті (Input Capture Noise Canceller) Mux3 мультиплексоры 

арқылы түсіру функциясы үшін шуды басу тізбегінің қосылуын анықтайды.  

Егер ICNC1 = 0 болса, онда шуды басу өшіріледі, ал T/C1 санауышының 

мәні ICES1 битінің активті ретінде анықталатын Mux1-дің X шығысындағы 

келесі фронтында ICR1 регистріне беріледі. 

Егер ICNC1 = 1 болса, кіріс түсіру функциясы үшін шуды басу белсенді 

болады. Қате қосылуына әкелуі мүмкін өтпелі шу импульстерін басу үшін 
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кіріс сигналы тактілік төрт циклінде тексеріледі. ICES1 разрядымен 

анықталатын кіріс сигналының 4 рет төмен/жоғары деңгейлері танылғаннан 

кейін ғана, белсенді шу басу кезінде, Т/С1 санауышының ағымдағы жағдайы 

ICR1 регистріне жазылады. 

6: Қос Mux2 мультиплексоры арқылы ICES1 битін қолдана отырып, 

T/C1 таймер/санауышының мәні кірістегі түсіру регистріне қалай берілетіні 

анықталады: жоғарылау фронты және кірістің жоғары деңгейлері (ICES1 = 1) 

немесе төмен фронт және төрт төмен кіріс сигналының деңгейі (ICES1 = 0). 

5: Егер бит CTC1 = 1 болса, онда санауыш пен А салыстыру регистрінің 

мәні сәйкес келгеннен кейін, таймер/санауыш T/C1 жүйелік тактілік 

импульсімен 0-ге қайтады. PWM режимінде бұл разряд жұмысқа әсер етпейді. 

2-0: CS10-CS12 биттері таймер/санауыш жиілігін анықтайды. 

 

7.4 ICR1 кіріс түсіру регистрі 

 

ICR1 16 биттік түсіру регистрі екі байтқа бөлінеді: ICR1L және ICR1H. 

Mux1 мультиплексорының X шығысында сигналдың көтерілу немесе түсу 

фронты анықтала салысымен (TCCR1B регистрінің ICES1 битіне байланысты) 

TCNT1 регистрінің ағымдағы мәні ICR1 регистріне беріледі. Бұл ретте ICF1 

кірісінде түсіру жалауы TIFR регистрінде жіберуді бекіту үшін орнатылады. 

Ішкі TEMP регистрі бір уақытта 16 биттік ICR1 регистрінің 2 байтын 

оқу үшін қолданылады. 

 

7.5 OCR1A және OCR1B шығысындағы салыстыру регистрлері 

 

Таймер/санауыш T/C1 OCR1A және OCR1B шығысындағы 16 биттік 

салыстыру регистрлерінің екеуі де екі байтқа бөлінеді. 

Бір уақытта 2 байтты жүктеу үшін ішкі TEMP регистрі қолданылады. 

 

7.6 PWM режиміндегі T/C1 таймер/санауышы  

 

TCCR1A басқару регистрі PWM режиміндегі таймер/санауыш T/C1 

жұмысын анықтаған кезде, OCR1A және OCR1B салыстыру регистрлері, 

сонымен қатар TCNT1 регистрі, рұқсатты 8, 9 немесе 10 бит болатын екі 

каналды PWM құрайды. PWM сигнал OC1A және OC1B аяқтарына, D 

портының 5-разрядына беріледі. 

Таймер/санауыш Т/С1 бұл режимде 0-ден максималды TOP-қа дейін 

және артқа циклдік ауысуларды орындайтын қосу және азайту санауышы 

ретінде жұмыс істейді. 

TOP = 2N - 1, 

мұндағы N – TCCR1A регистрінің PWM10 және PWM11 биттерімен 

анықталатын разрядтылық. 

PWM циклдерінің қайталану жиілігі мына формула бойынша 

есептеледі: 
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22 1

1/




N

CT
PWM

f
f , 

 

мұндағы fT/С1 – TCCR1B регистрінің CS10-CS12 биттерімен 

анықталатын таймер/санауыш жиілігі. 

TCNT1 регистріндегі санауыштың мәні OCR1A/OCR1B регистрінің кіші 

10 битінің мәніне сәйкес келсе, онда TCCR1A регистрінің COM1A1/COM1A0 

(COM1B1/COM1B0) биттерінің күйіне байланысты, OC1A/OC1B шығысы 

келесі такт импульсімен қосылады немесе өшіріледі. 

  

7.2 кесте – Compare1 салыстыру кезінде PWM таңдау 

COM1А1 

[COM1B

1] 

COM1A0 

[COM1B0] 

Сәйкес келген жағдайдағы әрекет 

0 0 Регистр OС1А/ОС1В Т/С1-ден ажыратылған 

0 1 Регистр OС1А/ОС1В Т/С1-ден ажыратылған 

1 0 Инвертті емес PWM 

Сәйкестік жағдайында OC1A/OC1B шығысында қосу 

кезінде - 0, ал шегеру кезінде - 1 

1 1 Инвертті  PWM 

Сәйкестік жағдайында OC1A/OC1B шығысында қосу 

кезінде - 1, ал шегеру кезінде - 0 

 

PWM инверттелмеген жағдайда шығыстағы тікбұрышты сигналдың g 

жұмыс циклы (қуыстылығы): 

 

 g = n/(2N - 1), 

 

мұндағы n - OCR1A/OCR1B сәйкес регистріндегі мән, ал N - разрядтылығы. 

 

 
 

7.2 сурет  – Терістемейтін PWM 
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8 UART трансивері 

 

UART жұмыс істеуі үшін төрт регистр қажет: 

- UCR (UART Control Register) – басқару регистрі; 

- USR (UART Status Register) – күй регистрі; 

- UDR (UART Data Register) – мәліметтер тізілімі; 

- UBRR (UART Baud Rate Register) – жіберу жылдамдығын орнатуға 

арналған регистр. 

UART деректерді жіберу қателерінің 2 түрін тани алады және 3 түрлі 

үзіліс тудырады. 

 

8.1 UART таратқышы  

 

UART TX (таратқышының) схемасы 8.1 суретте көрсетілген. Стоп-бит 

жіберілгеннен кейін және байтты UDR мәліметтер регистріне жазғаннан кейін 

байт ығысу регистріне жүктеледі, содан кейін тасымалдау басталады. 

 

 
 

8.1 сурет – UART таратқышының құрылымы 
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UDR деректер регистрінен байт ығысу регистріне ауысқан кезде USR 

күй регистрінде UDRE = 1 (UART Data Register Empty) дайын жалаушасы 

орнатылады – деректер регистрі бос. 

Берілетін биттердің жалпы саны UCR басқару регистрінде CHR9 битінің 

көмегімен деректер сөзінің ұзындығы орнатылғанына байланысты 10 немесе 

11 болуы мүмкін: 8 бит (CHR9 = 0) немесе 9 бит (CHR9 = 1). Тоғызыншы бит 

қосымша мәліметтерді жазу үшін пайдаланылуы мүмкін – паритеттік бит 

ретінде немесе қосымша стоп-бит ретінде. 

Берілген байт ығысу регистрінің 1-8 биттеріне жазылады, ал 0 биті 

(старт биті) өшіріледі, содан кейін стоп-бит орнатылады (CHR9 = 0 болғанда 

9-бит немесе CHR9 = 1 болғанда 10-бит). 

Келесі такт импульсінде 0-биті (старт-бит), содан кейін 8/9 деректер 

битттері (ең алдымен кіші биттер) және стоп-биті TxD шығысына беріледі. 

UDR мәліметтер регистріне жазылған жаңа байт ығысу регистріне стоп-биті 

берілгеннен кейін ғана жүктеледі. 

UDR деректер регистріне жаңа байт жазылған кезде UDRE = 0 

тазартылады. Стоп-битін жібергеннен кейін USR күй регистрінде TXC = 1 

(UART Transmit Complete) жалаушасы орнатылады – UART арқылы жіберу 

аяқталды және жіберілетін деректер жоқ. 

UCR басқару регистрінің TXEN = 1 биті ақпарат жіберуге рұқсат береді. 

Егер беріліс болмаса, PD1 түйреуішін жалпы кіріс/шығыс ретінде пайдалануға 

болады.  

 

8.2 UART қабылдағышы  

 

UART RX (қабылдағыш) құрылымы 8.2-суретте көрсетілген. 
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8.2 сурет – UART қабылдағышының құрылымы 

 

 

Басқару сұлбасы деректерді берудің әр кезеңінде кіріс сигналын 16 рет 

сұрайды. Үш сауалнаманың кемінде екеуі танылатын логикалық деңгей бит 

мәні ретінде қабылданады. 

Желіде күту режимінде берілудің басталуы логикалық 0 деңгейінің 

төмендігімен анықталады (бастапқы импульстің түсу фронты), бұл бастапқы 

разряд. 

Сұрау уақытының 8-ші (сондай-ақ 9-шы және 10-шы) сәтінде желіде 

сигнал деңгейі төмен болуы керек. Егер осы үш сұрау кезінде жоғары деңгей 

екі немесе үш рет анықталса, стоп-бит танылады және қабылдағыштың 

басқару схемасы старт-биттің өсу фронтын қайтадан күтеді. 

 

 
 

8.3 сурет – Тарату арнасындағы сигнал деңгейінің диаграммасы 

 

Стоп-биті үшін үш сауалнаманың кем дегенде екеуі 1 нәтижесін беруі 

керек. Егер бұл орындалмаса, USR күй регистрінде жарамсыз разрядты 

көрсету үшін FE (Framing Error) фрейминг жалауы орнатылады. UDR 

регистрін оқымас бұрын, қате қабылдауды болдырмау үшін FE жалаушасын 
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үнемі тексеріп отыру қажет. 

Деректерді қабылдау циклінің соңында USR күй регистрінде RXC = 1 

жалаушасы орнатылады және оқу символы UDR қабылдау регистріне 

жүктеледі. 

Егер UCR бақылау регистрінде CHR9 = 1 разряд болса, онда деректер 

сөзінің ұзындығы 9 битті құрайды және 9-разряд UCR регистрінің RXB8 

битіне беріледі. 

Егер ығысу регистріне UDR-да бұрыннан алынған байт оқылмай тұрып, 

жаңа деректер сөзі келсе, жаңа таңба жоғалады және USR регистрінде толып 

кету OR жалаушасы орнатылады. UDR регистрін оқығаннан кейін алынған 

таңбаның жоғалуын болдырмау үшін OR жалаушасын үнемі тексеру қажет. 

UCR басқару регистрінің RXEN = 1 разрядының көмегімен 

қабылдағыштың жұмысы қосылады. 

 

8.3 UART регистрлері 

8.3.1 UDR мәлімет регистрі 

 

Бұл регистр физикалық түрде екі регистрден тұрады, оларға бір адрес 

бойынша қол жеткізуге болады, олардың біреуі беру үшін, екіншісі 

мәліметтерді қабылдау үшін қолданылады. UDR-ден оқу кезінде жіберуші 

регистріне қол жеткізіледі, ал жазу кезінде қабылдау регистріне қол 

жеткізіледі. 

 

 

8.3.2 USR күй регистрі 

 

USR күй регистрі RAM енгізу-шығару аймағында орналасқан.  

 

USR 7 6 5 4 3 2 1 0 

 RXC TXC UDRE FE OR - - - 

 

7: RXC = 1 жалауы (UART Receive Complete) – қабылдау деректерді 

беру кезінде мүмкін болатын кадрлық қателерді ескерусіз аяқталады. 

Егер I биті SREG-nе 1 болса, UCR-де RXCIE биті 1 болса, онда 

бағдарламаның орындалуы RXC жалаушасымен тармақталады. UDR оқылған 

кезде RXC = 0 тазартылады. 

6: TXC = 1 жалауы (UART Transmit Complete) – егер ығысу 

регистріндегі таңба толық берілсе. 

Егер SREG-те I = 1 биті, ал UCR де TXCIE = 1 биті болса, онда 

бағдарламаның орындалуы TXC жалаушасының көмегімен тармақталады. 

Үзіліс өңдеу бағдарламасына кіргенде, TXC тасымалдауды аяқтау 

жалаушасы аппараттық құралдармен тазартылады. 

5: UDRE = 1 биті – жаңа деректер байтын беруге дайындықты бекіту. 

Егер SREG-те I = 1 және UCR-де UDRIE = 1 болса, бағдарламаның 
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орындалуы UDRE (Data Register Empty) жалаушасының көмегімен 

тармақталады. UDR регистріне мәліметтер байты жазылған кезде UDRE 

жалаушасы тазаланады. 

4: фрейм қатесі анықталған кезде FE = 1 жалаушасы (Frame Error). Бұл 

стоп-битін үш рет сканерлеу кезінде 0 бірнеше рет анықталса, осылайша 

тоқтау биті төмен сигнал ретінде танылғанда орын алады. Стоп-биті 1-ге 

орнатылған кезде FE жалаушасы тазаланады. 

Қолданушы бағдарламасы UDR-ді оқымас бұрын FE жалаушасын үнемі 

тексеріп отыруы керек, осылайша қабылдау регистріндегі ықтимал жарамсыз 

таңба танылуы мүмкін. 

3: OR = 1 (Over Run), егер ауысым регистрінен UDR-ге берілген 

таңбалардың бірі келесі таңба келгенге дейін оқылмаған болса.  

 

8.3.3 UCR басқару регистрі 

 

UCR бақылау регистрінің 2-7 биттері оқуға/жазуға, 1-биті тек оқуға 

арналған, ал 0-биті тек жазуға арналған. 

 

USR 7 6 5 4 3 2 1 0 

 RXCIE TXCIE UDRIE RXEN TXEN CHR9 RXB8 TXB8 

 

7: Егер RXCIE=1 (RX Complete Interrupt Enable) және SREG-те I = 1 

болса, онда USR-де RXC = 1 орнатылғаннан кейін қабылдау біту бойынша 

үзілім іске қосылады. 

6: Егер бит TXCIE = 1 (TX Complete Interrupt Enable) – беріліс 

аяқталғаннан кейін үзілістерді қосады және SREG-те I = 1 разряд болса, онда 

USR-де TXC = 1 орнатылғаннан кейін беруді аяқтағаннан кейін үзіліс 

қосылады. 

5: Егер UDRIE = 1 биті (UART Data Register Empty Interrupt Enable) –

деректер регистрі бос болғандағы үзілім SREG-те I = 1 болғанда іске 

қосылады. Бұл процесс USR-де UDRE = 1 жалаушасын орнатқаннан кейін 

басталады. 

4: Егер бит RXEN = 1 (Receiver Enable) - қабылдауды қосса, онда 

ресивер құлпы ашылады, ал PD0 түйрегі UART - Rx кірісіне айналады. 

3: Егер TXEN бит = 1 (Transmitter Enable) – берілісті қосу болса, онда 

таратқыштың құлпы ашылады, ал PD1 аяғы UART TX шығысына айналады. 

2: Егер бит CHR9 = 1 (9 биттік таңбалар) болса – сөздің ұзындығы 9 бит. 

TXB8 тоғызыншы биті UCR-ге жіберу кезінде, ал оны қабылдаған кезде UCR 

регистрінің RXB8 битіне түседі. 9-разрядты паритеттік бит немесе екінші 

стоп-биті сияқты қосымша ақпарат мәліметтерін орналастыру үшін 

пайдалануға болады. 

1: RXB8 биті – UCR-де CHR9 = 1 бит болса, қабылданған сөздің 9-шы 

биті. 

0: TXB8 биті – UCR-де CHR9 = 1 болса, тасымалданатын сөздің 9 -шы 
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биті. 

 

9 SPI тізбекті интерфейсі 

9.1 SPI регистрлері 

9.1.1 SPCR басқару регистрі 

 

SPI интерфейсінің SPCR басқару регистрі RAM енгізу-шығару 

аймағында орналасқан және оқу мен жазуға қол жетімді. 

 

SPCR 7 6 5 4 3 2 1 0 

 SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 

 

7-разряд: SPIE = 1 (SPI Interrupt Enable) – SPI үзілісін қосу, ал I = 1 

SREG-те. 

6-разряд: SPE = 1 (SPI Enable) SPI интерфейсін қосады. 

5-разряд: DORD (Data Order) – деректер байтын төңкеру. 

Егер бит DORD = 0 болса, онда тасымалдау деректер байтының 7-ші 

битінен, ал DORD = 1 болғанда, керісінше, деректер байтының 0-ші битінен 

басталады. 

4-разряд: MSTR (Master/Slave Select) – режимді таңдау. 

Егер MSTR = 0 болса, онда SPI жүйесі – Slave, ал MSTR = 1 кезінде – 

Master. 

3-разряд: CPOL (Clock Polarity) – такт импульсінің полярлығы. 

Егер CPOL = 0 болса, онда SCK шығысы белсенді емес күйде төмен 

деңгейлі сигналды қамтиды. Егер CPOL = 1 болса, онда SCK белсенді емес 

кезде жоғары деңгейлі болады. 

2-разряд: СРНА (Clock Phase Select) – синхрондау фазасын таңдау 

деректерді берудің екі негізгі режимінің бірін орнатады. 

1-0 разрядтары: SPR1, SPR0 (SPI Clock Rate Select) – жіберу жиілігін 

таңдау тек Master режимінде қолданылады және SCK желісінің такт жиілігін 

таңдау үшін қолданылады. 

Slave режимде бұл биттер қолданылмайды. 

 

9.1.2 SPSR күй регистрі 

 

SPSR күй регистрі RAM енгізу-шығару аймағында орналасқан және тек 

оқуға арналған. 

 

SPSR 7 6 5 4 3 2 1 0 

 SPIF WCOL - - - - - - 

 

7-разряд: SPIF = 1 (SPI Interrupt Flag) – SPI интерфейсіндегі үзіліс 

жалаушасы SPCR-де бит SPCE = 1, SREG-те бит I = 1 болса, тасымалдаудың 

аяқталуын түсіреді және үзіліс сұранысын іске қосады. 
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SPIF = 0 жалауы SPI үзу процедурасы орындалған кезде аппараттық 

құралмен автоматты түрде тазаланады. 

6-разряд: WCOL Flag = 1 (Write Collision) – деректерді тасымалдау 

кезінде SPDR деректер регистріне жазу кезінде қате жасалғанын көрсетеді. 

Осы себепті ағымдағы деректерді беру аяқталады, ал жаңа байт SPI 

интерфейсінің ығысу регистріне жазылмайды. WCOL = 0 пайдаланушы өзі 

тазалауы керек. 

 

9.2 SPI уақыт диаграммасы 

 

SPI интерфейсінде 4 аяғы бар: 

SCK – ығысу тактісінің аяғы; 

MOSI, MISO – деректерді жіберу аяқтары; 

/SS – блоктан шығару кірісі, төмен деңгейлі сигналмен қосылады. 

Егер SPI интерфейсі ажыратылған болса (SPCR регистрінде SPE = 0 

разряды), онда бұл аяқтар енгізу-шығару қызметін атқарады, оның күйі В 

портының DDRB деректерді беру бағыты регистрінің күйімен анықталады. 

SCK – бұл Master режиміндегі шығыс және Slave режиміндегі кіріс 

(SPCR регистріндегі MSTR биті). 

Берілу жиілігінің бөліну коэффициентін SPCR басқару регистрінің SPR1 

және SPR0 биттері арқылы таңдауға болады. Master деректерді жіберуді 

бастаған кезде, берілісті синхрондау үшін сегіз тактілік импульс пайда 

болады. Деректер биті SCK тактілік сигналының өсетін фронтымен сызықты 

ығысады және кемитін фронтпен қабылданады. Сигнал фронтын таңдау 

байланыс хаттамасына байланысты. 

Master деректер битін өзінің MOSI шығысына жібереді, және tSETUP 

уақыт өткеннен кейін ғана бит алғаннан кейін оның тұрақты болуын 

қамтамасыз ету үшін SCK тактілік сигналының өсу фронты болып табылады. 

SCK сигналының кемитін фронты пайда болғаннан кейін, Master SCK 

сигналының келесі фронтымен алуға болатын Slave-тен алынған деректер 

битінің болуын қамтамасыз ету үшін tVALID уақыт ішінде күтеді. Баяу 

перифериялық құрылғылар үшін SCK жиілігін F/128 дейін төмендетуге 

болады. 

 

 
9.1 сурет – SPI уақыт диаграммасы 
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/SS жолының тағайындалуы SPI интерфейсі Master немесе Slave ретінде 

анықталуына байланысты өзгеруі мүмкін. Slave блокты /SS аяғында 0 мәнімен 

деректерді беру үшін Master қосады, және оның MISO аяғы пайдаланушы 

DDRB6 регистрінде 1 орнатқаннан кейін шығысқа айналады.  

 

9.2.1 Тарату хаттамасы 

 

Деректерді SPI интерфейсі арқылы жіберу үшін дерек жіберудің  

принципті түрде әр түрлі екі форматы қолданылады. Екі беру форматының 

әрқайсысы үшін (CPHA = 0 және CPHA = 1) белсенді синхрондау фазасын 

SPCR басқару регистрінде CPOL битін орнату/тазарту арқылы жеке таңдауға 

болады. 

SPCR басқару регистрінде: SPE = 1 (SPI қосулы); DORD = 0 (байттың 

аға битінен тасымалдау – MSB). 

Деректерді жіберуді бастау үшін Master /SS жолын 0-ге орнатады. 

Slave үшін беріліс такт сигналының кемуитін фронты бойынша 

басталады. Оның MISO шығысы жоғары импеданс күйінен белсенді күйге 

өтеді, ал оның SPDR мәліметтер регистріндегі байттың аға бөлігі MISO 

шығысында пайда болады. 

Master деректерді беруді SPDR деректер регистріне деректер байтын 

жазу арқылы бастайды. Содан кейін MSB биті негізгі блоктың MOSI 

шығысында пайда болады. 

1-тактілік циклдің бірінші жартысында сәйкес деректер аяғында сигнал 

тұрақты орнатуды қамтамасыз ету үшін SCK желісі өшірілген күйде болады. 

 

 
 

9.2 сурет – CPHA = 0, CPOL = 0 болғандағы дерек жіберу форматы 

 

1-ші және әрбір кейінгі импульстің өсу фронты бойынша Master және 

Slave кірістерінде орналасқан биттер қабылданады, ал кемитін фронты 

бойынша келесі бит ары қарай жылжиды. 8-ші импульстен кейін деректерді 

беру аяқталды, негізгі және қосалқы қондырғылардың күй регистрлерінде 

SPIF жалаушалары орнатылады, ал ығысу регистрлерінің мәні сәйкес 

қабылдау буферлеріне жіберіледі. 
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9.3 SPI жұмыс істеу қағидасы 

 

SPI (Serial Perifheral Interface) микроконтроллердің перифериялық 

құрылғылармен байланысы үшін қолданылады: ығысу регистрлері, дисплей 

модульдері, мәліметтерді тіркеу жүйелері және т.б. 

Микроконтроллерді SPCR басқару регистрінде MSTR = 1 разряды 

бойынша Master және Slave режимдеріне конфигурациялауға болады. 

Master деректер алмасудың белсенді бөлігін алады, бұл процесті 

жіберуге және басқаруға әкеледі. Қосалқы құрылғы (Slave) деректерді басты 

құрылғы /SS желісі арқылы қосылған кезде ғана қабылдайды және жібереді 

(Slave Select – қосалқы құрылғы таңдау). Master сонымен қатар SCK желісінде 

тактілік импульстер жасайды. Slave үшін SCK аяғы – Master құрылғыдан 

тактілік сигналын қабылдайтын кіріс. 

Егер Slave /SS жолында Master-мен белсендірілген болса, онда 

мәліметтер алмасу басталады: Master SPI интерфейсінің SPDR деректер 

регистріне берілетін байтты жазады. Тактілік импульсінің көмегімен Master 

мәліметтердің бір битін MOSI шығысына жылжытады (Master Out Slave In - 

Master шығысы, Slave кірісі), ал Slave бір уақытта қарама-қарсы бағытта бір 

бит жібереді. Master құрылғысының MISO кірісі (Master In Slave Out - Master 

кірісі, Slave шығысы). 8 тактілік импульс кезінде Master және Slave деректер 

байттарын алмастырады. 

Деректерді берудің соңында SPIF = 1 интерфейсіндегі үзіліс жалаушасы 

SPSR күй регистрінде орнатылады. Бұл жалау тасымалдаудың аяқталғанын 

көрсетеді және SPCR басқару регистрінде SPIE = 1 биті мен SREG-те I = 1 

разряды болған жағдайда үзіліс сұранысын іске қосады. 

Бірнеше перифериялық құрылғыларды SPI интерфейсіне бір мезгілде 

қосалқы қосуға болады, бірақ олардың біреуі ғана белсенді болады, оның кіру 

/SS қосылымы 0 деңгейі негізгі құрылғының В порты арқылы қолданылады. 
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9.3 сурет – Бірнеше перифериялық құрылғылардың қосылу сұлбасы 

 

Бос тұрған қосалқы қондырғылардың MISO шығысы жоғары импеданс 

күйінде және деректерді беру процесіне әсер етпейді. 

G1 және Gn блоктары мәліметтер екі бағытта тасымалданатын SPI 

қосалқы интерфейстеріне сәйкес келеді. G3 блогы, негізгі блок тұрғысынан, 

тек шығыс блогы (SPI интерфейсі бар ADC). G2 блогы қабылдау блогы 

ретінде көрсетіледі (SPI интерфейсі бар DAC). 

 

10 I2C интерфейсі 

 

TWI (Two-Wire Interface, екі сымды интерфейс) – 1980 жылдардың 

басында Philips (Нидерланды) жасаған I2C сериялық деректер шинасы. 

I2C интерфейсі, UART сияқты, екі сымды қосылымды қажет етеді, бірақ 

міндетті түрде «жерді» қосу керек. ондағы сигналдар абсолютті, 

дифференциалды емес, олар «жерге» қатысты өлшенеді. SPI сияқты, I2C 

интерфейсіндегі құрылғылар «басты» немесе «қосалқы» режимде жұмыс істей 

алады. I2C интерфейсі бар қосалқы құрылғыларда (жады, нақты уақыттағы 

сағат, әр түрлі датчиктер) өндіруші тағайындаған жеке адрес болады. 

I2C шинасының техникалық сипаттамалары: 

- тек екі сыммен дәйекті жұмыс, осының арқасында қосылулар азаяды 

және сым шығындары барынша азайтылады; 

- қамту аймағы – 3 м дейін; 

- режимде бір басты бірлікпен (Single-Master) немесе бірнеше негізгі 

қондырғылармен (Multi-Master) жұмыс істеу мүмкіндігі. 

 

 

 

 



 

50 

 

10.1 I2С шинасының жұмыс істеу қағидасы 

 

I2C шинасы 2 сымнан тұрады: 

SCL (Serial Clock Line) – синхронды импульстарды тізбектей беруге 

арналған желі; 

SDA (Serial Data Line) – тізбекті деректер желісі. 

 

 
 

10.1 сурет – I2C шинасына құрылғыларды қосу сұлбасы 

 

10.1.1 SCL желісі 

 

Шина арқылы ешқандай деректер берілмесе («шина бос»), SCL желісі 

жоғары болады. 

SCL сағат шинасы ашық сток/коллектор құрылымы ретінде жасалған, 

бұл оны сымды «ЖӘНЕ» ретінде қосуға мүмкіндік береді – сағат шинасы кем 

дегенде бір блок төмен деңгейлі сигнал шығарған кезде төмен сигнал деңгейін 

қамтиды. Барлық блоктар сигнал шығарған кездегі деңгейі жоғары деңгей. 

Сағат шинасы қоректену кернеуіне тарту резисторы арқылы қосылады. 

5В кернеу кезінде келесі деңгейлер анықталады: 

- төмен деңгейдегі сигнал – ең көбі 1,5В; 

- жоғары деңгейдегі сигнал – кемінде 3В. 

Төмен деңгейлі сигнал жағдайында I2C типті блоктар максималды 

шығыс кернеуі 0,4В құрайды және сонымен бірге 3 мА дейін ток қабылдай 

алады. 

 

10.1.2 SDA желісі 

 

Егер шина бойынша деректер берілмесе, SDA сериялық деректер желісі 
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жоғары потенциалға ие. SDA деректері дәйекті түрде беріледі. Олар сағаттың 

жоғары деңгейлі кезеңінде жарамды және олардың күйін сағаттың төменгі 

деңгейінде ғана өзгерте алады. Мәліметтерді жіберу кезінде шинаға қосылған 

әрбір блок не қабылдағыш (ресивер), не таратушы (трансмиттер) болуы 

мүмкін. 

SDA желісі, SCL сағат шинасы сияқты, ашық сток/коллектор құрылымы 

ретінде жасалған, сондықтан оны «ЖӘНЕ» сымы ретінде қосуға болады. 

Яғни, кемінде бір бірлік төмен деңгейлі сигнал шығарған кезде деректер 

желісінде төмен деңгейлі сигнал бар, ал барлық қондырғыларда жоғары 

деңгейлі сигналдарды шығарғанда жоғары деңгейдегі сигнал бар. Желілік 

кернеуге тартылатын резистор арқылы қосылады. Кернеу деңгейі SCL сағат 

шинасы сияқты анықталады. 

 

10.2 I2С шинасының хаттамасы 

10.2.1 Тасымалдаудың басталу шарты 

 

Шинаның жұмысы, демек, оның жұмысқа орналасуы старт сигналы деп 

аталатын берілістің басталу шартымен анықталады. 

SCL және SDA сызықтары жоғары, яғни, тыныштықта. Деректерді 

жіберуді бастағысы келетін Master құрылғы SDA желісінің күйін төменгі 

деңгейге өзгертеді. 

 

 

10.2 сурет – Старт-сигналының белгісі 

 

Старт-сигнал генерацияланғаннан кейін шинаны осы жағдайды жасаған 

Master алады, нәтижесінде барлық басқа Master-лер бұғатталады. 

Старт-сигнал – бұл шинадағы біркелкі жағдай, себебі SDA желісіндегі 

сигнал деңгейінің өзгеруіне әдетте SCL сағат сызығы төмен деңгейде 

болғанда ғана рұқсат етіледі. 

Шинаға қосылған барлық құрылғылар іске қосу сигналын танып, 

қабылдауға ауысуы керек (қосалқы/қабылдағыш). 

Трансмиссияның басталу жағдайын жасаған құрылғы қазіргі уақытта 

шинаның бастығы болып табылады, ал қалған барлық құрылғылар ресми 

қоаслқы құрылғылар болып табылады. Master енді тактілік сигналын 

шығарады және таратушыға айналады. 
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10.2.2 Деректерді тасымалдау процесі 

 

Бастау шарты жасалғаннан кейін мастер деректерді жібере бастайды. Ол 

сағат шинасын төменгі деңгейге қояды және енді сұралған ақпарат биті бар 

деректер желісін (SDA желісінде жоғары немесе төмен) алады. Тактілік шина 

деңгейі қайтадан жоғары көтеріледі. 

SDA желісінің өзгеруі SCL желісіндегі сигналдың төменгі фазасында 

ғана болуы мүмкін. SCL желісінің жоғары фазасы кезінде SDA желісі тұрақты 

болуы керек. 

Деректерді тасымалдау әдетте байт-байтпен жүреді, аға бит (MSB) 

алдымен беріледі. Сегіз тактілік циклден тұратын толық байт деректерді 

жібергеннен кейін, ресиверден A растау биті шығады. 

 

10.2.3 Бит подтверждения 

 

Растау биті – бұл қабылдағыштың алынған байтқа реакциясы. Бұл 

таратқышқа қабылдағыштың физикалық түрде қатысатынын және желіні 

«тыңдайтынын» көрсетеді. Сонымен бірге растау битін синхрондау сигналы 

ретінде қарастыруға болады. 

Растау битін әдетте қабылдағыш жасайды. Егер Master Slave-тен 

бірнеше деректер байтын алса, соңғысын қоспағанда, ол әрбір жеке байтты 

растау битімен таниды. Бұл теріс растау Slave-ке деректерді берудің 

аяқталғанын хабарлайды, содан кейін соңғы шарт немесе жаңа тасымалдауды 

бастау шарты. 

Растау битін беру үшін мастер SCL желісінде қосымша импульс 

жасайды. Қабылдағыш оң растау сигналын береді – SDA желісін төменгі 

деңгейге немесе теріс растауды беру – SDA желісін жоғары деңгейге 

ауыстыру. 

 

 
 

10.3 сурет – Master берілісінің диаграммасы 
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10.3-суреттегі: D – деректер биті (SCL = 0 болғанда өзгертуге болады); S 

– бастау сигналы; А – растау биті (байттан түсуі туралы қабылдаушыдан); P – 

тежегіш шамы; MSB – аға бит; LSB – кіші бит. 

Осылайша, әдетте, бір байтты деректерді беру үшін 9 тактілік цикл 

қажет, сондықтан 100 кГц жиілігінде 10 000 байт/с дейін деректерді беру 

жылдамдығы мүмкін болады. 

Деректердің 1-ші байтын жіберіп, растау битін алғаннан кейін, 

деректерді беруді бірден жалғастыруға болады. Егер қабылдағыш деректер 

байтының жіберілуіне теріс растаумен жауап берсе, мастер шинаны қайтадан 

босату арқылы деректерді беруді аяқтауы керек. 

 

10.2.4 Мәліметтер шинасын босату 

 

Деректерді беру аяқталғаннан кейін, байттардың кез келген санынан 

тұратын шинаны Master қайтадан босатады. Шинаны босату тоқтату 

шартымен орындалады. 

 

10.2.5 Тасымалдауды аяқтау шарты 

 

SDA желісінде жоғары сигнал берілсе, SDA желісінде сигнал деңгейінің 

төменнен жоғарыға ауысуы стоп-сигнал деп аталатын берілістің аяқталу 

шарты ретінде бағаланады. 

 

 
 

10.4 сурет– Тежегіш шамының белгісі 

 

Тасымалдауды аяқтау шартын жасағаннан кейін, шина босатылады, 

яғни ол қайтадан барлық блоктар мен құрылғыларға қол жетімді болады. 

Барлық қондырғылар мен құрылғылар оны таниды және трансмиссияның 

жаңа жағдайына дайындалады. Егер мастер шинаның бос болмауына 

байланысты шина алу туралы сұранысын қайтарып алса, онда ол берілістің 

басталуына жағдай жасау үшін жаңа әрекет жасай алады және осылайша 

өзінің қажеттіліктері үшін шинаны алады. 

I2C шинасы арқылы деректерді толық беру, негізінен, тасымалдаудың 

басталу шартынан, бір немесе бірнеше деректер байтынан (сәйкесінше растау 

битімен бітетін) және тасымалдауды аяқтау шартынан тұрады. 

 

10.3 Еруші (Slave) құрылғыларының адресациясы 

 

Slave-ті таңдау оның адресі болып табылатын 1-ші байт арқылы жүзеге 
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асады. 

Ол шинаға қосылған белгілі бір құрылғымен бірегей байланысты және 

ұзындығы 7 бит (биттер 1-ден 7-ге дейін). Жүйе 20 құрылғыдан аспайды. 

Қосалқы адрес 2 бөліктен тұрады: тұрақты және айнымалы. 

 

 
 

10.5 сурет – Slave құрылғысының адресінің форматы 

 

10.3.1 Slave құрылғысының адресінің тұрақты бөлігі 

 

Адрестің тұрақты бөлігі құрылғылардың белгілі бір топтарына 

қойылатын талаптарды сипаттайды және кристалды өндіруші анықтайды. 

Оның ұзындығы практикалық тәжірибемен анықталады және көп жағдайда 4 

бит құрайды. Бұл тізбектегі бір типті құрылғылар адресі неғұрлым қысқа 

болса, соғұрлым көп болады. Адрестің тұрақты бөлігі интегралды сұлбаға 

жазылады және оны қолданушы өзгерте алмайды. 

 

10.3.2 Slave құрылғысының адресінің айнымалы бөлігі 

 

Қосалқы құрылғының адресінің ауыспалы бөлігі бір типті кристалдар 

тобынан белгілі бір құрылғыны таңдау үшін пайдаланылады, олардың 

арасында қоаслқы мекенжайдың тұрақты бөлігі бар. Осының арқасында 

шинаға бір типті бірнеше интегралды схемалар қосылуы мүмкін. Айнымалы 

бөлікті көп жағдайда пайдаланушы сыртқы тізбектерді қолдана отырып 

анықтайды (қосымша сымдар арқылы). 

 

10.3.3 Мәліметтерді жіберу бағыты 

 

Сегізінші берілетін бит (0 бит) деректерді беру бағытын көрсетеді. Ол 

деректерді қабылдауды немесе беруді анықтайды. 

Егер деректерді беру бағытының битінде «1» (оқу) болса, онда негізгі 

құрылғы қабылдағыш режимінде, ал қосалқы құрылғы таратқыш режимінде 

болады. Егер деректерді беру бағытының битінде «0» (жазу) болса, онда 

мастер таратушы, ал еріші қабылдағыш рөлін атқарады. 

Қосымша адрес бойынша таңдалған жұмыс режимі кез келген 

ұзындықтағы деректер байттары тізбегі үшін жарамды. Деректердің қанша 

байт берілетінін бір ғана мастер анықтайтындықтан, қосалқы құрылғылар көп 

жағдайда ішкі адрестеу үшін автоматты өсімді қолданады. 
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Осылайша, мысалы, кез келген көлемдегі деректерді жедел жадыға 

беруге болады, ол қосымша құрылғы-қабылдағыш ретінде қарастырылады. 

Бұл жағдайда деректер адрестерде бірінен соң бірі сақталады. 

Дәл осындай сәттілікпен жедел жадыдан деректерді негізгі құрылғы 

қосалқы таратқыш ретінде қарастырған кезде тізбекті түрде оқуға болады, ал 

оқылатын деректер байттарының санына сәйкес уақытты есептеу орындалады. 

Slave адресін осы құрылғы қол алысу битімен растайды. Егер Master 

жүгінгеннен кейін теріс растау алса, онда ол Slave мүлде жоқ немесе қазіргі 

уақытта онымен байланыс орнату мүмкін емес деген қорытындыға келуі 

мүмкін. 

 

11 Аналогты-цифрлық түрлендіргіш (ADC) 

11.1 АЦП техникалық сипаттамалары 

 

ADC көпарналы: 8-ден 16 арнаға дейін (ATmega2560). Мультиплексор 

кірістерін жеке басқаруға болады (кернеуді өлшеу үшін) немесе 

дифференциалды сигналдарды өлшеу үшін жұптастыруға болады. Кейде ADC 

қосымша 10 және 200 тұрақты мәндері бар кернеу күшейткішімен 

жабдықталған. 

ADC іріктеу және ұстап тұру құрылғысы бар 13-ке тең дифференциалды 

енгізу үшін тактілер бекітілген саны бар кезектесетін жуықтау түрлендіргіші. 

Қосылғаннан кейінгі бірінші түрлендіру ADC инициализациясы үшін 25 

тактілік циклды алады. Такт жиілігі таймердегідей қалыптасады – такт 

жиілігінің алдын ала есептегішінің көмегімен.  
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11.1 сурет – ADC құрылымы 

 

Бірақ таймерлерден айырмашылығы, ADC такт жиілігін таңдау ерікті 

емес, өйткені аналогтық компоненттердің өнімділігі шектеулі. Сондықтан 

бөліну коэффициентін берілген «кварц» үшін ADC-ның жиілігі 50-200 кГц 

ұсынылған диапазонға сәйкес келетін етіп таңдау керек, яғни, максимум 

секундына шамамен 15 мың өлшеулер. Егер конверсияның жоғары дәлдігі 

талап етілмесе, іріктеу жылдамдығын жоғарылатуға болады. 

ADC ажыратымдылығы 10 бит (шкаланың шамамен 0,1%). Идеал 

жағдайда абсолютті түрлендіру қателігі ± 2 кіші биттен аспайды. Ол үшін 

арнайы шаралар қабылданады: такт жиілігін ұсынылған диапазонда «ұстау» 

үшін ғана емес, сонымен қатар цифрлық шу қарқындылығын барынша азайту 

үшін – ADC портының қалған аяқтарын пайдаланбау керек, тақшаларды 

дұрыс сыммен жабу керек, ADC шуды азайту режимін қосу керек. 

ADC үздіксіз (түрлендіру аяқталғаннан кейін келесі режим бірден 

басталады) немесе бір рет режимде жұмыс істей алады, егер іске қосу 

командасы шығарылғанда. ADC шуды азайту режимі барлық MK сұлбаларын 

(асинхронды таймер мен WD таймерін қоспағанда) түрлендіру аяқталғанша 

тоқтатады. Егер ADC шуды азайту режимі болмаса, күту режимін 

қолданыңыз. 

ADC құрамында CONV негізгі ADC түрлендіргіші, ол аналогты 
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сигналды 10-биттік екілік кодқа кезекпен жуықтау әдісімен түрлендіреді, 

аналогтық мультиплексор (АМ), ADMUX басқару регистрі, ADCSR басқару 

күй регистрі және 16-бит нәтижесінің ADCH:ADCL регистрі бар. 

Қоректену кернеуі мен тірек кернеуі үшін бөлек аяқтар AVCC, AGND 

және AREF қолданылады. AGND түйреуіші микроконтроллердің GND аяғына 

қосылады. AVCC түйреуішіндегі кернеу микроконтроллердің VCC аяғындағы 

кернеуден ± 0,3 В-тан артық айырмашылығы болмауы керек. Аналогты 

сигналдар ADC0…ADC7 аяқтарында қабылданады. Аналогты сигналдың 

кернеу мәні AGND шинасындағы деңгейден AVCC шинасындағы деңгейге 

дейін болуы мүмкін. Аналогты мультиплексор (АМ) микроконтроллердің 

кірістерінің бірін CONV негізгі ADC түрлендіргішінің кірісіне қосады. 

Қосылған арна нөмірінің екілік коды ADMUX регистрінің MUX2…MUX0 

биттерінің күйлерінің жиынтығымен орнатылады. 

CONV ADC түрлендіргішіндегі аналогтық сигналды цифрлық кодқа 

түрлендіру жиілігі 50-200 кГц болатын тактілік сигналдың басқаруымен 

жүзеге асады. 

Тактілік сигнал масштабтау сұлбасында микроконтроллердің 

тактіліксигнал жиілігін бөлу арқылы құрылады.  

 

11.2 ADC регистрлері 

 

ADC басқару және конфигурациялау үшін 2 регистрі бар: 

- ADCSR күй регистрі; 

- ADMUX басқару регистрі. 

Бұл регистрлер оқылады және жазылады. 

 

11.1 кесте - ADCSR күй регистрі 

Разряды 7 6 5 4 3 2 1 0 

ADCSR ADEN ADCS ADFR ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0 

 

 Мұнда: 

7-бит: ADEN = 1 масштабтау тізбегін қосады; 

6- бит: ADCS = 1 ADC конверсиясы; 

5- бит: ADFR = 0 – 14 тактілік циклдегі бір түрлендіру режимі, ал ADFR 

= 1 кезінде – 13 такті ішіндегі циклдік түрлендіру режимі; 

4-бит: ADIF = 1 ADC түрлендіру аяқталуының жалаушасы; 

3-бит: ADIE = 1 – конверсияның аяқталуы туралы ADC үзілісін қосу; 

2-0 биттер: ADPS2 - ADPS0 жиіліктердің бөліну коэффициентін (K) 

орнатады. 
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11.2 кесте – Алдын ала есептегіштің жиілік бөлу коэффициенті 

ADPS2 ADPS1 ADPS0 K ADPS2 ADPS1 ADPS0 K 

0 0 0 2 1 0 0 16 

0 0 1 2 1 0 1 32 

0 1 0 4 1 1 0 64 

0 1 1 8 1 1 1 128 

 

Түрлендіру ADCSR регистрінің ADCS = 1 болғанда басталады. ADCS 

биті конверсия аяқталғанға дейін бір күйді сақтайды, содан кейін аппаратты 

түрде 0-ге аударылады. Жасалған 10 биттік код ADCH:ADCL нәтиже тіркеу 

жұбына енгізіледі, ал ADCSR регистрінің ADIF жалаушасы орнатылады және 

ADCSR регистрінің ADIE биті 1-ге тең боған кезде, үзіліс блогына ADC CC 

(ADC Conversion Complete) сұранысы жіберіледі. 

ADCH нәтижесін оқу: ADCL регистр жұбы төмен байтты оқудан 

басталуы керек. Бұл жағдайда базалық түрлендіргіштен нәтиже регистріне 

жаңа нәтиженің кіруі блокталады және жоғары байтты оқу сол нәтижеге 

жатады. 

ADC бір және циклдік режимде жұмыс істей алады. Режимді таңдау 

ADCSR регистрінің ADFR битінің күйімен анықталады. 

ADFR = 0 кезінде конвертер бір режимде жұмыс істейді. Конверсия 

ADCSR регистрінің ADCS = 1 -ден басталады және 14 сағаттық циклды 

алады. Келесі түрлендіруді орындау үшін ADCS = 1 мәнін қайта орнату қажет. 

ADFR = 1 көмегімен түрлендіргіш циклдік режимде жұмыс істейді. 

Конверсия ADCS = 1-ден басталады және 13 тактілік циклды алады, содан 

кейін келесі түрлендіру бірден басталады. ADFR биті 0 қалпына келтірілгенде 

циклдік операция тоқтатылады. 

Екі режимде де PS түрлендіру сұлбасын іске қосқаннан кейінгі бірінші 

түрлендіруді орындау үшін келесі түрлендірулерді орындауға қарағанда 12 

цикл көп қажет. Бұл циклдер түрлендіргішті инициализациялауды қамтамасыз 

етеді. 

Процессор тудыратын шуды азайту үшін микроконтроллердің бос 

режимге ауысуымен түрлендіруді орындауға болады. Конвертер бірлік 

режимде болуы керек (ADFR = 0), масштабтау схемасы жұмыс істейді (ADEN 

= 1), үзілулер қосылған (ADIE = 1), ADC іске қосылмайды (ADCS = 0). 

Микроконтроллер бос режимге қойылады, ал аппараттық құрал 

түрлендіргішті іске қосады. Түрлендіру аяқталғаннан кейін ADC CC үзіліс 

сұранысы қабылданады, микроконтроллер бос режимнен шығады, үзіліс 

бағдарламасын орындайды және бос режимге көшу нүктесінен бастап 

бағдарламаның орындалуына оралады. 

 

11.3 кесте – ADMUX басқару регистрі 

Разряды 7 6 5 4 3 2 1 0 

ADCSR REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 

 



 

59 

 

7,6 биттер: REFS1, REFS0 – тірек кернеу көзін таңдау. 00 – сыртқы тірек 

кернеуі. 

5-бит: ADLAR = 0 – нәтижені ADCH:ADCL регистрлерінде оңға 

туралау, ал ADLAR = 1 болғанда – сол жаққа. 

4-0 биттер: MUX4-MUX0 – арналар мен олардың өзара әрекеттесу 

режимдерін таңдау. 

Эталондық кернеу көзін таңдауды ADMUX регистрінің REFS1, REFS0 

биттері (7 және 6 биттер) жүргізеді, ал олардың нөлдік (00) мәні сыртқы көзге 

сәйкес келеді. Микросұлбаның қуат көзін тірек кернеуі ретінде таңдауға 

болады, яғни AREF және AVcc аяқтарын қосу керек. 

ADLAR биті (ADMUX регистрінің 5-биті) нәтижені туралау мүмкіндігін 

қамтамасыз етеді. Егер ADLAR = 1 болса, онда ADCH:ADCL регистрлерінде 

түрлендіру нәтижесі сол жаққа туралады: нәтиженің 8 биті ADCH аға 

регистрінде болады, ал ADCL регистрінің төменгі 6 биті бос болады. Бұл 

жағдайда, егер нәтиженің 8 биттік дәлдігі жеткілікті болса, тек ADCH мәнін 

оқуға болады. 

ADC-да арналар мен олардың өзара әрекеттесу режимдерін таңдау 

ADMUX регистрінде бес бит MUX0...4 арқылы жүзеге асады. Өлшеу кернеуі 

жерге қарағанда өлшенетін кезде 0-ден максималды арна санына дейінгі 

мәндер қалыпты (дифференциалды емес) режимде қажетті арнаны таңдайды. 

MUX қалған бит комбинациялары әр түрлі дифференциалды 

режимдерді орнатуға арналған. Дифференциалды режимде ADC екі таңдалған 

кіріс арасындағы кернеуді өлшейді (мысалы, ADC0 мен ADC1 арасындағы), 

және барлық аяқтарды бұл режимде қолдануға болмайды.  

 

11.3 ADC түрлендіру нәтижесін есептеу 

 

Қалыпты (дифференциалды емес) ADC режимі үшін кернеуді «жерден» 

өлшегенде, түрлендіру нәтижесі мына формуламен анықталады:  

 

ref

in
a

U

U
K 1024 , 

 

мұндағы Ka – ADC шығыс кодының мәні; 

Uin және Uref – кіріс және тірек кернеулер. 

Дифференциалды режим (ADC екі таңдалған кірісі арасындағы кернеуді 

өлшейді, мысалы, ADC0 мен ADC1 арасындағы) келесі формулаға сәйкес 

келеді:  

 

ref

negpos

a
U

UU
K


 512 , 

 

мұндағы Upos және Uneg – тиісінше, оң және теріс кірістердегі кернеу. 
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Егер теріс кірістегі кернеу оңға қарағанда үлкен болса, онда 

дифференциалды режимдегі нәтиже теріс болады және $200-ден (-512) $3FF-

қа (-1) дейінгі қосымша кодында көрсетіледі. Дифференциалды режимдегі 

нақты түрлендіру дәлдігі – 8 бит. 

 

12 ESP8266 WiFi модулі 

12.1 Модуль техникалық сипаттамасы 

 

2014 жылдың соңынан бастап ESP8266 Wi-Fi модульдері пайда болды. 

Сонымен қатар, бұл тек Wi-Fi модульдері ғана емес, сонымен қатар SPI, 

UART және I2C шиналарын қолдайтын GPIO жиынтығымен толыққанды 

қамтылған 32 биттік микроконтроллерлер. Сонымен қатар, модульдердің өзі 

бөлшектердің аз санынан тұрады: ESP8266 чипінің өзі, флэш жады және 

кристалды осциллятор. 

 

12.1 кесте – ESP8266 модулінің техникалық сипаттамасы 

Жиілік Wi-Fi 2,412-2,484 ГГц  

Стандарты 802.11 b/g/n 

Қуаты + 20 дБ 

Шифрлау түрлері WEP, WPA, WPA2 

Жұмыс режимдері Клиент (STA), точка доступа 

(АР), клиент+точка доступа 

(STA+AP) 

Қоректену кернеуі 1,7-3,6 В 

Алатын тоқ күші 70 мА (максимал 240 мА) 

GPIO аяқ саны 4-10 

Сыртқы флэш-жады 512 Кбайт 

RAM деректері 80 Кбайт 

RAM нұсқаулары 32 Кбайт 

Температура режимі -40 – +70 °С 

 

Қазіргі уақытта аяқ саны мен орындалу нұсқалары бойынша 

ерекшеленетін ESP8266 модульдік тақшаларының 32 модификациясы 

шығарылады (12.1-сурет). Модульдер басқа микроконтроллерге, соның ішінде 

Arduino-ға қосылу үшін WiFi-UART көпірін құрайтын микробағдарлама 

жүктелген жағдайда сатылады. Қосылымды баптау және мәліметтер алмасу 

AT командалары арқылы жүзеге асады. 
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12.1 сурет  – ESP8266 модульдерінің түрлері 

 

Модульмен жұмыс істеудің екі жолы бар: 

- модульді UART арқылы басқаратын микроконтроллермен бірге 

қолдану; 

- ESP8266 чипіне арналған жеке микробағдарламаны құру және оны 

тәуелсіз құрылғы ретінде пайдалану. 

Қуат тұтыну – бұл миллиардтаған IoT құрылғыларының ең маңызды 

сипаттамаларының бірі. 

Wi-Fi қуатты басқарудың жетілдірілген механизмдерінің арқасында 

шағын батареяларда жұмыс істейтін дербес сенсорларда да қолданыла алады. 

ESP8266 шамамен 60 мА (нақты уақыт режимінде жұмыс істейді) және 

терең ұйқы режимінде 1,0 мА-дан аз (DTIM = 3) немесе 0,5 мА-дан аз (DTIM 

= 10) тоқ тұтынып Wi-Fi нүктесімен байланысты сақтай алады. 

 

12.2 ESP8266 енгідіндегі WiFi-UART көпірі 

 

Модульді Taobao, AliExpress және басқа да көптеген жерден сатып алуға 

болады. Құжаттар аз, бірақ AT командалық нұсқаулығын интернеттен 

жүктеуге болады. 

ESP8266 ақылды розеткаларда, mesh-желілерде, IP камераларда, сымсыз 

сенсорларда, киілетін электроникада және т.б. құрылғыларда қолданылады. 

Қысқаша айтқанда, ESP8266 IOT миы болу үшін дүниеге келді. 

Микросұлбаны қолданудың екі нұсқасы бар: 1) UART-WIFI көпірі 

түрінде немесе AT командаларымен басқарылатын кезде, ESP8266 негізіндегі 

модуль кез келген басқа микроконтроллерге негізделген қолданыстағы 

шешімдерді Wi-Fi инфрақұрылымымен байланыстырады және шешімдер 

арасындағы байланысты қамтамасыз етеді; 2) басқарушы микроконтроллер 

ретінде ESP8266 чипін қолданып жаңа шешімді енгізу. 

Бірінші сценарий кез келген қымбат емес ESP8266 модульдерінің 
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көмегімен жүзеге асады. Arduino-ға және өз қолында дайын сұлбасы мен 

жөнделген микробағдарламасы барларға өте қолайлы. 

Екінші нұсқа чипті «ішінен» басқару үшін жеке микробағдарламаны 

жазуды қамтиды. Бұл жағдайда микробағдарлама меншікті компилятор үшін 

жазылуы керек. 

Чипті басқару микроконтроллері ретінде пайдалану нұсқасы қызықты, 

себебі ол шын мәнінде шағын және батареяларда ұзақ уақыт жұмыс істейтін 

құрылғылар жасауға мүмкіндік береді. Қосымша құрылғылармен жұмыс істеу 

үшін ESP8266 тақшасында барлық қажетті құрылғылар бар. 

ESP8266 чипі – WiFi интеграцияланған шешімдердің бірі. Чиптің ішінде 

бәсекелес шешімдердің сыртқы бөлігі болып табылатын көптеген нәрселер 

бар. 

 

 
 

12.2 сурет– ESP8266 құрылымы 

 

Нәтижесінде, чиптің әдеттегі жабықталуы бірнеше элементтерден 

тұрады. Бұның бәрі біріктірілген құрылғы 32 биттік Tensilica L106 Diamond 

сериялы процессордың жетілдірілген нұсқасымен басқарылады. 

Бағдарламалық қамтамасыз ету мыналардан тұрады: 

- 802.11 b/g/n protocol; 

- Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP; 

- Integrated TCP/IP protocol stack; 

- Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network; 

- Integrated PLL, regulators and power management units; 

- 20.5dBm output power in 802.11b mode; 

- Supports antenna diversity; 

- Power down leakage current of < 10mA 

- SDIO 2.0, SPI, UART; 

- STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO; 

- A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4μs guard interval; 
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- Wake up and transmit packets in < 22ms; 

- Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3). 

Arduino-да қымбат емес шешімдердің пайда болуымен толыққанды веб-

интерфейсті де, ыңғайлы JSON API-ді де оңай және арзан іске асыруға 

болады. 

Әзірлеушілер чипті негізгі процессор ретінде сымсыз сенсорлармен, әр 

адамды күнделікті өмірінде қоршап тұрған жарық, су және кез келген басқа 

«заттарды» басқаратын құрылғылармен шеше алады. 

 

13 HC05 Bluetooth модулі 

 

Bluetooth (ағылшын тілінен – «көк тіс») – деректерді сымсыз жіберуге 

арналған технологиялардың бірі. сипаттамасын 1998 жылы Ericsson әзірледі, 

кейінірек 1999 жылдың 20 мамырында ресми тіркелген Bluetooth Special 

Interest Group (SIG) ресімдеді. 

Bluetooth кез келген жабдықты жергілікті желіге қосуға мүмкіндік 

береді: ұялы телефон мен компьютерден тоңазытқышқа дейін. Сонымен қатар, 

жаңа технологияның маңызды параметрлерінің бірі – байланыс 

құрылғысының төмен бағасы (20 доллар шегінде), оның кіші өлшемі 

(ақырында, біз мобильді құрылғылар туралы айтып отырмыз) және 

маңыздысы үйлесімділік, қарапайымдылық, әртүрлі құрылғыларға 

интеграция. 

 

13.1 HC05 Bluetooth модульдік тақшасы 

 

Модуль – тақшаның периметрі бойынша орналасқан 1,5 мм қадамы бар 

34 істікшелі 2,7х1,4 см тақта.  

 

 
 

13.1 сурет - Bluetooth HC05 модулі 
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Бұл тақта Bluetooth 2.0 + EDR (Enhaced Data Rate) жинағына аппараттық 

қолдауды қамтамасыз ететін Cambridge Silicon Radio BC417 чипіне, сондай-ақ 

8 Мбит (1 Мбайт) Excel Semiconductor ES29LV800DB-70WGI флэш-жадына 

негізделген, онда микробағдарлама мен параметрлер сақталады. Модульдің 

қоректену кернеуі: 3,3 В. Тоқ күшін тұтыну 50 мА. 

Модуль 3 режимде жұмыс істей алады: 

Master (немесе сервер) – бұл режимде модуль кез келген Bluetooth 

құрылғысына қосыла алады; 

Slave – бұл режимде модульге басқа Master қосыла алады; 

Slave-loop – мұнда модуль оған жіберілген барлық байттарды кері 

жібереді. 

HC05 Bluetooth модулін Arduino-ға қосу cұлбасы 10.2-суретте 

көрсетілген. Модуль UART интерфейсі арқылы AT командаларының 

көмегімен бағдарламаланған. Модульді бағдарламалау режиміне қосу үшін 

PIO11 (34) аяғына логикалық 1 (3,3 В) беру керек. Содан кейін Bluetooth 

модулінің UART-қе қосу керек: 2 (Rx) және 1 (Tx) аяқтары, және модульге 

командаларды жіберу керек. 

 

 
 

13.2 сурет–Bluetooth HC05 модулін Arduino-ға қосу 

 

Arduino-ға бағдарламалық түрде эмуляциялайтын UART арқылы 

қосыламыз (ол үшін SoftwareSerial кітапханасын қосамыз). Бұл Arduino 

сериялық портын босатады, бұл деректерді кабель арқылы және Bluetooth 

модулі арқылы бір уақытта оқуға мүмкіндік береді. Мұқият қараңыз: Bluetooth 

модулінің Rx кірісі Arduino Tx шығысына, ал Bluetooth модулінің Tx шығысы 

Arduino Rx кірісіне қосылуы керек. 
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13.1.2 Листинг  

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial mySerial(2, 3);  // rx және tx пиндерін көрсетіңіз 
void setup()  
{ 

pinMode(2,INPUT); 
pinMode(3,OUTPUT); 
Serial.begin(38400) ; 
mySerial.begin(38400); 
Serial.println("38400") ; 
Serial.println("ok");  

} 
void loop()  
{  

if (mySerial.available())  
{  

int с = mySerial.read();  // software-портынан оқу 
Serial.write(с);   // hardware-портына жазу  

} 
if (Serial.available())  
{  

int с = Serial.read();  // hardware-портынан оқі 
mySerial.write(с);  // software-портына жазу  

}  
} 

 

 

14 RFID радиожиілікті сәйкестендіру  

 

RFID радиожиілікті сәйкестендіру – радиожиілікті байланыс арнасын 

қолдана отырып, объектілерді контактісіз автоматты түрде сәйкестендіру 

технологиясы. Қазіргі кезде бұл технология соншалықты танымал 

болғандықтан, RFID жақын арада штрих кодтау технологиясын алмастырады. 

Базалық RFID жүйесі мыналардан тұрады: 

- радиожиілік белгілері; 

- ақпаратты оқитын құрылғы (ридер); 

- ақпаратты өңдеуге арналған контроллер. 

Объектілер бірегей цифрлық кодпен анықталады, ол сәйкестендіру 

объектісіне бекітілген электронды тегтің жадысынан оқылады. Оқитын 

құралда таратқыш пен антенна бар, ол арқылы белгілі бір жиіліктегі 

электромагниттік өріс шығады. Ридер өрісінің қамту аймағына кіретін RF 

тегтері ақпаратты қамтитын өзіндік сигналмен «жауап береді» (өнімнің 
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сәйкестендіру нөмірі, пайдаланушы деректері және т.б.). Сигналды ридер 

антеннасы қабылдайды, ақпарат шифры шешіледі және өңдеуге контроллерге 

беріледі. 

RFID технологиясының ерекшеліктері: 

- байланыс пен тіке көрінімнің қажеті жоқ; 

- электронды тегті жасырын орнату мүмкіндігі; 

- ақпаратты оқу/жазу мүмкіндігі; 

- мәліметтерді оқудың жоғары жылдамдығы; 

- қиын климаттық жағдайларда және қауіпті ортада жұмыс істеу; 

- қызмет ету мерзімі шектеусіз (пассивті тегтер үшін); 

- жалған тег жасаудың мүмкін еместігі. 

 

14.1 RFID тегтерінің жіктелуі 

 

RFID тегтері мен жүйелерін ұйымдастырудың бірнеше әдістері бар: 

- жұмыс жиілігі бойынша; 

- қуат көзі бойынша; 

- жад түрлері бойынша. 

Қуат көзінің түрі бойынша RFID тегтері келесіге бөлінеді: 

- пассивті; 

- активті; 

- жартылай пассивті. 

Пассивті RFID тегтерінде кіріктірілген қуат көзі жоқ. Оқырманнан 

алынған электромагниттік сигнал арқылы антеннада пайда болған электр тогы 

тегте орналасқан CMOS кремний микросұлбасының жауап беру сигналын іске 

қосуы үшін жеткілікті қуатты қамтамасыз етеді. 

Белсенді RFID тегтерінің өзіндік қуат көзі бар және оқырманның 

энергиясына тәуелді емес, нәтижесінде олар алыс қашықтықта оқылады, 

үлкен және қосымша электроникамен жабдықталуы мүмкін. Дегенмен, 

мұндай тегтер ең қымбат, ал батареялардың жұмыс уақыты шектеулі. Белсенді 

тегтер көп жағдайда сенімді және максималды қашықтықта оқу дәлдігін 

қамтамасыз етеді. Белсенді тегтер, өздерінің қуат көзіне ие, сонымен қатар 

пассивті сигналдарға қарағанда жоғары шығыс сигналын шығара алады, бұл 

оларды РЖ сигналына агрессивті ортада қолдануға мүмкіндік береді: су (оның 

ішінде адамдар мен жануарлар, негізінен судан тұрады), металдар (кеме 

контейнерлері, автомобильдер), ауада ұзақ қашықтыққа. Белсенді тегтердің 

көпшілігі батареяның қызмет ету мерзімі 10 жылға дейін жүздеген метр 

қашықтыққа сигнал беруге мүмкіндік береді. Кейбір RFID тегтерінде, 

мысалы, тез бұзылатын тауарлардың температурасын бақылауға арналған 

кіріктірілген датчиктер бар. Датчиктердің басқа түрлері атмосферадағы 

ылғалдылықты, соққыларды/дірілдерді, жарықты, радиацияны, 

температураны және газдарды өлшеу үшін қолданыла алады. Белсенді тегтер 

әдетте пассивті тегтерге қарағанда әлдеқайда үлкен оқу радиусына (300 м 

дейін) және есте сақтау қабілетіне ие және трансивер жіберетін ақпараттың 
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үлкен көлемін сақтауға қабілетті. 

Жартылай пассивті RFID тегтері, жартылай белсенді деп те аталады, 

пассивті тегтерге өте ұқсас, бірақ чипті қуаттайтын батареямен жабдықталған. 

Сонымен қатар, бұл тегтердің әрекет ету ауқымы тек оқырман 

қабылдағыштың сезімталдығына байланысты және олар үлкен қашықтықта 

және жақсы сипаттамалармен жұмыс жасай алады. 

Қолданылатын жад түрі бойынша RFID тегтері келесіге бөлінеді: 

RO (тек оқу үшін) - деректер өндіріс кезінде бірден бір рет жазылады. 

Мұндай белгілер тек сәйкестендіру үшін жарамды. Оларға жаңа ақпарат 

жазуға болмайды және оларды қолдан жасау іс жүзінде мүмкін емес; 

WORM (Бір рет оқылғанда көп жазылады) - бірегей идентификатордан 

басқа, мұндай тегтерде кейіннен бірнеше рет оқуға болатын бір рет жазуға 

арналған жад блогы бар; 

RW (оқу және жазу) - мұндай белгілерде ақпаратты оқуға / жазуға 

арналған идентификатор мен жад блогы болады. Олардағы деректерді бірнеше 

рет қайта жазуға болады. 

Жұмыс жиілігі бойынша RFID тегтері келесіге бөлінеді: 

- LF диапазонындағы белгілер (125-134 кГц); 

- ЖЖ диапазонындағы белгілер (13,56 МГц); 

- UHF диапазонындағы белгілер (860-960 МГц); 

- UHF жақын маңдағы тегтер. 

LF диапазонындағы пассивті жүйелер (125-134 кГц) төмен бағаға ие 

және физикалық сипаттамаларына байланысты жануарларды, адамдар мен 

балықтарды кесу кезінде тері астындағы тегтер үшін қолданылады. Алайда, 

толқын ұзындығына байланысты олар алыс қашықтықта оқуда қиындықтарға 

тап болады, оқу кезінде соқтығысу да мүмкін. 

HF диапазонындағы тегтер (13,56 МГц) арзан, экологиялық және 

лицензиялық проблемалары жоқ, жақсы стандартталған және шешімдердің 

кең ауқымы бар. Олар төлем жүйелерінде, логистикада, жеке сәйкестендіруде 

қолданылады. LF диапазонына келетін болсақ, ЖЖ диапазонында салынған 

жүйелерде алыс қашықтықта оқуда, жоғары ылғалдылық жағдайында оқуда 

қиындықтар туындайды, егер жолда металл белгісі болса, оқу кезінде 

соқтығысу да мүмкін. 

UHF диапазонындағы тегтер (860-960 МГц) ең ұзақ жазу диапазонына 

ие; бұл диапазонның көптеген стандарттары соқтығысуға қарсы 

механизмдерді қамтиды. Бастапқыда қойма мен өнеркәсіптік логистика 

қажеттіліктеріне арналған UHF тегтерінде бірегей идентификатор болмады. 

Тегтің идентификаторы өнімнің EPC (Электрондық өнім коды) нөмірі болады 

деп болжанған, оны әр өндіруші өндіріс кезінде тегке дербес енгізеді. Алайда, 

көп ұзамай EPC өнім нөмірінің тасымалдаушысының функциясынан басқа, 

тегке түпнұсқалықты бақылау функциясын тағайындау жақсы болатыны 

белгілі болды. Яғни, бір мезгілде тегтің бірегейлігін қамтамасыз ету және 

өндірушіге ерікті EPC нөмірін жазуға рұқсат ету - өзіне қайшы талап пайда 

болды. Қазіргі уақытта мәселе шешіледі, әдетте TID (Tag ID) жадының өрісі, 
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оған әдетте өндіріс кезінде тег түрінің коды жазылады, екі бөлікке бөлінеді. 

Алғашқы 32 бит тег өндірушінің коды мен оның бренді үшін сақталған, ал 

екінші 32 бит чиптің бірегей санына арналған. TID өрісі өзгермейді, 

сондықтан әрбір тег бірегей. EPC нөмірін таңбалау кезінде өнімді өндіруші 

жазуы мүмкін. UHF RFID жүйелерінде LF және HF салыстырғанда тегтердің 

құны төмен, ал басқа жабдықтардың бағасы жоғары. Қазіргі уақытта UHF 

жиілік диапазоны «еуропалық» деп аталатын диапазонда тегін пайдалануға 

ашық-863-868 МГц. 

Антеннаның магнит өрісін қолданатындықтан UHF радио жиілік тегтері 

тікелей радио тегтер емес, жоғары ылғалдылық жағдайында, су мен металдың 

болуы жағдайында оқу мәселесін шеше алады. Осы технологияның көмегімен 

фармацевтикалық өнімдердің бөлшек саудасында RFID тегтерін жаппай 

қолданудың басталуы күтіледі (аутентификацияны, есепке алуды қажет етеді, 

бірақ көбінесе қаптамада су мен металл бөлшектері бар). 

Тегтерден ақпаратты оқитын және оларға деректерді жазатын 

құрылғылар оқырмандар (оқырмандар) деп аталады. Бұл құрылғылар 

бухгалтерлік жүйеге тұрақты түрде қосылуы немесе автономды түрде жұмыс 

істеуі мүмкін. 

 

14.2 RFID карта оқу құрылғылары 

 

Arduino платформасында RFID-тегтерді оқу құралын құру үшін 125 кГц 

жиілікте жұмыс істейтін Seeed Technology Inc. RFID-картаны оқу датчигін 

қолданамыз (14.1 сурет). Датчик сезу қашықтығының жоғары сезімталдығына 

ие – 7см. Сенсор карта туралы ақпаратты екі форматта береді: UART және 

Wiegand. 

Wiegand – кіруді басқару жүйелерінде кеңінен қолданылатын 

идентификатор (карта) оқу құралы мен контроллер арасындағы қарапайым 

сымды байланыс интерфейсі. Контроллерге картаның бірегей кодын беруге 

арналған. Wiegand форматына ауысу үшін JUMPER сымын оң және орта 

контактіге орнату қажет (14.2 сурет). 

 

 
 

14.1 сурет  – 125 кГц RFID-карталырн оқуға арналған тақша 
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Arduino тақшасына қосылу үшін TX шығысын Arduino тақшасының 3-

ші кірісіне, RX шығысын Arduino тақтасының 2-ші кірісіне жалғаңыз.  

 

 

15 GPS NEO6M V2 модулі 

 

GPS (Global Positioning System) – WGS 84 әлемдік координаталар 

жүйесіндегі орнын анықтайтын жүйе. Жердің кез келген жерінде (полярлы 

аймақтарды қоспағанда), кез келген ауа райында, сондай-ақ жерге жақын 

орналасқан объектілердің орналасуын және жылдамдығын анықтауға 

мүмкіндік береді. Қолдану үшін GPS қабылдағышы бар навигатор немесе 

басқа құрылғы қажет (мысалы, смартфон). 

Позицияны анықтаудың негізгі принципі – тұтынушы антеннасы 

арқылы навигациялық спутниктерден синхронды сигналды қабылдау сәттерін 

өлшеу. Көлемді координаталарды анықтау үшін GPS қабылдағышына төрт 

теңдеу қажет: «қашықтық тұтынушының сигнал қабылдау моменттері мен 

оның спутниктерден синхронды шығарылу сәтінің айырмашылығына қарай 

жарық жылдамдығының туындысына тең»: 

 

 ,  

 

мұндағы aj – j-ші спутниктің орналасқан жері; 

tj – тұтынушының сағатына сәйкес спутниктен сигналды алу уақыты; 

T – тұтынушының сағатына сәйкес барлық спутниктерден синхронды 

сигнал шығаратын уақыты белгісіз, 

c – жарық жылдамдығы; 

x – тұтынушының белгісіз үш өлшемді жағдайы. 

GPS қабылдағыш – бұл NAVSTAR тобының спутниктері шығаратын 

радио сигналдардың келу уақытының кешігуі туралы мәліметтер негізінде 

қабылдағыш антеннаның ағымдағы орналасуының географиялық 

координаттарын анықтауға арналған радио қабылдағыш.  

 

15.1 Өлшеу дәлдігі 

 

Қатенің екі негізгі көзі бар. Біріншісі – ресивер, спутниктен 

айырмашылығы, тұрақты синхрондауды талап ететін дәл емес кварцты 

пайдаланады. 

Тағы бір шешім - кем дегенде үш спутниктен нақты уақыт сигналдарын 

қабылдау арқылы қабылдағыштың қателіктерін математикалық түрде азайту. 

Бұл әдіс SatNav жүйесінде қолданылады. 

Қатенің екінші көзі-бұл қабылдағыштағы сигналды өңдеу уақыты, бит 

уақыты деп аталады. Кәдімгі GPS құрылғылары үшін дәлдік бит уақытының 

бір пайызын құрайды, бұл 10 наносекундқа сәйкес келеді, жарық жылдамдығы 
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үшін бұл 3 метр қашықтық. Мұндай дәлдік жердегі бағдар үшін жеткілікті, 

бірақ құрылысқа жарамайды. Кәсіби геодезиялық қондырғылардағы немесе 

әскери мақсаттағы неғұрлым жетілдірілген қабылдағыштардың дәлдігі он есе 

жоғары және позицияны 30 см дәлдікпен анықтайды. 

 

15.2 Жіктеме 

 

Қолданушылардың кең ауқымына арналған GPS қабылдағыштарын 

келесідей жіктеуге болады: 

- портативті құрылғылар – автокөлік (жеке портативті құрылғы немесе 

көлік құралына компьютердің бортында (бортта), туристік, спорттық); 

- басқа құрылғыларда – ноутбукте немесе ұялы телефонда 

функционалды блок ретінде кіріктірілген; 

- координаттарды жазатын және сервер орталығына жіберетін және 

автомобильдерді, адамдарды және басқа объектілерді спутниктік бақылау 

үшін қолданылатын GPS трекерлер, GPS тіркеушілер. 

Біріншісінің навигациялық функцияларды орындауға арналған жеке 

процессоры бар, ал екіншісінде тіпті өздерінің GPS чипсеттерімен 

жабдықталған, олар негізгі жұмыс құрылғысының нақты операциялық 

жүйесіне арналған жұмыс навигация қосымшаларын қолданады.  

 

15.3 GPS-навигаторлар 

 

Автокөліктер мен портативті GPS навигаторларының басым көпшілігі - 

бұл құрылғының дәлдігі мен сапасын анықтайтын бірнеше маңызды 

компоненттері бар Shuttle Missions: 

- GPS чипсеті – процессор, кез келген навигатордың ең маңызды бөлігі; 

- GPS антеннасы; 

- дисплей; 

 - операциялық, BIOS және флэш -жады; 

-  операциялық жүйе; 

- навигациялық бағдарлама. 

Заманауи автокөлік навигаторлары қозғалысты ұйымдастыруды ескере 

отырып маршрут құра алады және мекен -жай бойынша іздеу жүргізе алады. 

Оларда тұрақ пен демалыс орындарын тез табуға қызмет ететін 

инфрақұрылым объектілерінің кең базасы болуы мүмкін. Кейбір модельдер 

маршрутты жоспарлау кезінде қозғалыс жағдайы туралы ақпаратты қабылдай 

алады және ескере алады, мүмкіндігінше кептелістің елеулі кептелістерін 

болдырмайды. Кептелістер туралы деректерді навигатор ұялы байланыс 

арқылы, GPRS протоколы арқылы немесе FM диапазонының RDS арналары 

арқылы радио хабарынан ала алады. 

Портативті саяхат навигаторлары туризмге (су, тау, жаяу) және ашық 

ауада демалуға арналған.  
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15.4 GPS-трекерлер  

 

GPS трекерлерінің айрықша ерекшелігі - бұл тәуелсіз есептеулерді 

жүргізбейтін және спутниктік сигналдарды тіркеуге және өлшеу нәтижелерін 

өңдеу құрылғысына беруге арналған, қоректендіру жүйесімен және 

бағдарламалық интерфейстер жиынтығымен біріктірілген GPS қабылдағышы. 

компьютер немесе сервер орталығы. Қосылу әдісіне сәйкес мұндай 

қабылдағыштар сымсыз және сымды болады.  

 

 
 

15.1 сурет– Arduino негізінде жасалған GPS трекер 

 

 

2 бөлім. STM сериялы микроконтроллерлер   

 

1 STM8 микроконтроллерлері 

 

STMicroelectronics-тің STM8 микроконтроллерлер желісі үш отбасынан 

тұрады: автомобиль үшін, қуаты төмен және жалпы қосымшалар үшін – 

сәйкесінше, STM8A, STM8L және STM8S. 

Кез келген микроконтроллермен, атап айтқанда STM8-бен жұмыс істеу 

үшін отладка жинағы мен С құралдар жиынтығы бар әзірлеу ортасы қажет 

болады. ST ұсынылған кез келген жинақтарды отладтау жиынтығы ретінде 

пайдалануға болады.  
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1.1 сурет – STM8S-Discovery тақшасы 

 

Тақша екі бөліктен тұрады: 

- жарықдиодты, сенсорлық батырмасы мен қосқыштары бар 

STM8S105C6Y6 контроллері, бұл жерде барлық енгізу-шығару порттары бос; 

- USB интерфейсі бар ST-Link бағдарламашы-отладчик. 

Тақшаны екі бөлікке бөлуге болады, тақшаның екінщі бөлігін, ST-Link-

ті, жеке дизайнды бағдарламалау мен реттеу үшін пайдалануға болады. 

 

1.1 Бағдарлама құру ортасын таңдау 

 

Қазіргі уақытта STM8 үшін бағдарламаларды әзірлеуге және реттеуге 

арналған төрт орта бар: STMicroelectronics-тен ST Toolset, Raisonance-тан 

Ride7, Cosmic бағдарламалық жасақтамасынан CXSTM8, IAR жүйесінен IAR 

Embedded Workbench.  

 

1.1 кесте – Бағдарламаны құру орталары 

Құралдар 
Бағдарламалау 

ортасы 

С 

құралдары 

Шектеу, 

Кб 

Программатор- 

отладчик 

STMicroelectronics 
ST Visual 

Develop 
Жоқ Нет 

ST-Link R-Link 

STICE 

Raisonance Ride 7 Бар 16 R-Link 

Cosmic software CXSTM8 Бар 32 Нет 

IAR Systems IAR Бар 8 ST-Link STICE 

 

ST Toolset пакеті ST Visual Develop ортасын және ST 

микроконтроллерінің флэш жадын неғұрлым функционалды сұлбалық 

бағдарламалауға арналған бөлек бағдарламаны қамтиды. 
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ST Visual Develop ортасында ассемблерде бағдарламалық қамтамасыз 

етуді құруға арналған кіріктірілген құралдар бар, бірақ сонымен бірге 

Raisonance және Cosmic бағдарламалық жасақтамасынан С құралдарын қосуға 

және қолдануға мүмкіндігі бар. C құралдар жиынтығының барлық төрт 

ортасы кейбір шектеулермен, атап айтқанда флэш -жадқа жүктелген кодпен 

пайдалану мүмкіндігін береді. 

Raisonance 16 КБ, Cosmic бағдарламалық жасақтамасы 32 КБ, ал IAR 8 

КБ немесе 30 күнге шектелген толық нұсқасы бар. Ең арзан және ең жақсы 

нұсқа - бұл сіздің даму ортасы ретінде ST Visual Development және Raisonance 

немесе Cosmic бағдарламалық жасақтамасынан C құралдар жиынтығы. Ең 

танымал және танымал – IAR System құралдар жинағы. 

Біз ST Visual Developer-ды, сонымен қатар Cosmic бағдарламалық 

жасақтамасы мен Raisonance-тен C-құралдар жиынтығын таңдауды 

тоқтатамыз. Барлық бағдарламалық жасақтаманы орнатушының белгіленген 

орындарына орнату ұсынылады, яғни. әдепкі 

 

1.2 Бағдарлама құру ортасын орнату 

 

ST Toolset жиынтығын жүктеп және орнату крек. 

Содан кейін C құралдар жинағын Raisonance және Cosmic 

бағдарламалық жасақтамасынан жүктеп алу қажет. 

Браузер арқылы екі орнату файлын жүктеу керек – бұл Ride7 әзірлеу 

ортасы және RKit-STM8 құралдар жинағы. Жүктеген ретпен орнату керек. 

Орнатқаннан кейін C құралдар жиынтығын пайдалану үшін ақысыз лицензия 

қажет. Қысқа уақыт ішінде тіркеуде көрсетілген электрондық пошта арқылы 

лицензия кілтін алуға болады. «Пуск - Программы - Raisonance Tools - Ride7 - 

Ride7» ортасын іске қосып «Help - License» бөліміне өту керек. Жалпы 

ақпаратты енгізіп, «Manual Activation» таңдау қажет, «This computer Serial 

Key» өрісіндегі кілтті «Serial Key» өрісіне көшіру қажет. «Paste the Activation 

code and Select Nex» өрісіне электрондық пошта арқылы жіберілген кілтті 

енгізіп, және, егер бәрі дұрыс жасалса, С құралдар жинағы іске қосылады. 

Cosmic Software C-құралдар жинағын орнату үшін «STM8 32k free tools 

2010 special edition» құралдар жинағын жүкту керек. 

Содан кейін біз құралдар жинағын орнатамыз, оны орнату кезінде 

берілген ақпаратты «stm8_32k@cosmic.fr» электронды поштасына жібереміз. 

Біраз уақыттан кейін сізге лицензия файлы бар жауап хат келеді. Енді сіз C 

құралдар жинағын «Start - Programs - Cosmic Tools - STM8 32K Compiler 4.3.4 

- CXSTM8» әзірлеу ортасын іске қосу арқылы белсендіре аласыз, ол өнімді екі 

жолмен белсендіруді ұсынады. «Specify the License File» тармағын таңдап, 

лицензия файлын көрсетіңіз. 

 

1.3 Кітапханаларға шолу 

 

Стандартты перифериялық кітапханада STM8S микроконтроллерлерінің 
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перифериялық қасиеттерін қамтитын функциялар, деректер құрылымы мен 

макростар жиынтығы бар. Кітапхананы пайдалану сіздің жеке бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеу процесін айтарлықтай жеңілдетеді, себебі регистр 

атаулары бар құжаттаманы және олардың функционалдық мақсатын зерттеу 

қажеттілігін жояды. Кітапхана құрылымы 1.2-суретте көрсетілген. 

 

 

 
 

1.2 сурет – Стандартты перифериялық кітапхана құрылымы 

 

«Stm8s.h» тақырыбының файлы барлық перифериялық қондырғылар 

үшін тұрақтылар мен тіркеу құрылымдарының анықтамаларын қамтиды. 

Кітапхананы пайдалану үшін бұл файлды «main.c» бағдарламасының негізгі 

тізіміне қосу керек («#include» stm8s.h «») және жолға түсініктеме бермеу 

керек («USE_STDPERIPH_DRIVER» анықтаңыз). 

Әр перифериялық модульдің функционалдығы тақырыптан және 

орындалатын файлдан тұрады, мысалы, GPIO үшін бұл «stm8s_gpio.h» және 

«sym8s_gpio.c». Тақырыптық файл белгілі бір перифериялық модульдің толық 

функционалдығын қамтамасыз ететін барлық айнымалыларды, тұрақтыларды, 

деректер құрылымдары мен функцияларды сипаттайды. Орындалатын файл 

тақырып файлында сипатталған функцияны орындайды. 

«Stm8s_type.h» тақырып файлында ANSI C стандартты айнымалы 

түрлері қысқа және мағыналы тип атауларына қайта анықталды. Сайып 

келгенде, сіз бұл файлды ең түсінікті және ыңғайлы тип атаулары үшін 
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өзгерте аласыз. 

«Stm8s_conf.h» тақырыптық файлы жұмыс істеу үшін қажет 

кітапханалар мен перифериялық модульдерді конфигурациялауға, белгілі бір 

тұрақтыларды (мысалы, негізгі сағат жылдамдығын) орнатуға арналған. Бұл 

арнайы перифериялық модульге сәйкес келетін макростарды түсіндіру 

арқылы жүзеге асады. Мысалы, төмендегі тізімде екінші және төртінші 

жолдар түсіндірілмеген: 

 

/********* CLK *******/  
#define _CLK (1)  
/********* EXTI **********/  
#define _EXTI (1)  
/**** FLASH/DATA EEPROM ****/  
/**** #define _FLASH (1) ****/  
/**** OPTION BYTES *****/  
/**** #define _OPT (1) ****/ 

 

«Stm8s_conf.h» файлында әртүрлі сыртқы құрылғылардың болуына 

байланысты, белгілі бір микроконтроллерге арналған перифериялық 

модульдердің ерекшеліктері ескеріледі. Мысалы, төмендегі тізімде таймер 3 

тек STM8S208, STM8S207 және STM8S105 микроконтроллерлерінде 

анықталған:  

 

/****** TIM3 ******/;  
#if defined(STM8S208) || defined(STM8S207) || defined(STM8S105);  
/**** #define _TIM3 (1) ****/;  
#endif /**** (STM8S208) || (STM8S207) || (STM8S105) ****/ 

 

Үзілістерді қолданған кезде абай болу керек, себебі үзіліс көздерін 

өңдеу құралдар жиынтығы үшін әртүрлі. Raisonance құралдар жиынтығы үшін 

«interrupt» префиксі мен үзіліс нөмірі бар параметрлері жоқ (void) функция 

қолданылады, мысалы: 

 

void timerA_handler(void) interrupt 8  { 
 // Үзіліс коды 

}   
 
void top_level_interrupt_handler(void) interrupt 0  { 

// Үзіліс коды 
} 

 

Cosmic құралдар жинағы үшін барлық «бос» үзу өңдеушілері 

«stm8s_it.c» файлында сипатталған және барлық үзіліс өңдеу коды осында 

орналастырылуы керек. 
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Үзіліс векторлық кестесі «stm8s_interrupt_vector.c» ішінде орналасқан, 

ол «stm8s_it.c» құжатымен тақырыптық файл арқылы байланысқан. 

Сенсорлық кітапхананы STMicroelectronics инженерлері STM8 

микроконтроллерлерінде қолдану үшін әзірледі, өйткені қазіргі кезде сенсорға 

негізделген шешімдерді қолданудың танымалдығы мен өзектілігі өте жоғары. 

Кітапхана - бұл бағдарламалық қамтамасыз етудің басқа деңгейлерімен 

жұмыс істеу үшін интерфейсті қамтамасыз ететін API кіретін үйлесімді С 

файлдарының жиынтығы. Кітапхана құрылымы 1.3-суретте көрсетілген. 

 

 
 

1.3  сурет  – Сенсорлық кітапхананың құрылымы 

 

Кітапхананы қосымшада қолдану үшін жобаға барлық тақырыптар мен 

орындалатын файлдарды қосу қажет. Ерекшелік – екі файл – 

«STM8_TSL_RC_Configuration_TOADAPT.h» және 

«STM8_TSL_RC_routines.asm». 

Біріншісі жоба каталогына көшіріледі және 

«stm8_TSL_RC_Configuration.h» болып өзгертілді. Екіншісі жобаға Raisonance 

құралдар жиынтығын қолданғанда ғана қосылады. «Stm8_tsl_rc_api.h» және 

«stm8_tsl_rc_api.c» файлдары API функцияларын, айнымалыларды, деректер 

құрылымын, кітапхана мен пайдаланушы коды арасындағы байланыс 

тұрақтылығын анықтайды. 

Кітапхананы пайдалану үшін «stm8_tsl_rc_api.h» тақырыбының файлын 

«main.c» орындалатын негізгі файлға қосу керек. 

«Stm8_TSL_RC_Configuration.h» құжаты жобаның аппараттық құралдарына 

сәйкес конфигурацияланатын статикалық конфигурация параметрлерін 

қамтиды. Барлық параметрлерді дұрыс мәндерге сәйкес «#define» 
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префиксімен тексеру қажет.  

 

2 STM32 микроконтроллерлері 

 

STMicroelectronics-тің барлық өнімдерінің ішіндегі негізгісі STM32 

микроконтроллері болып табылады, оның бірінші нұсқасы STM32 F1 2007 

жылы шығарылған. Нұсқалар жаңартылып жатқанына қарамастан, F1 

бүгінгі күнге дейін кеңінен қолданылады. 

STM32 жас ARM Cortex-M отбасына жатады. Деректердің 

ащылығына қарай бүкіл отбасын бөлуге болады. 

Arduino өнеркәсіптік шешімдерде және кір жуғыш машиналар сияқты 

тұрмыстық техникада өте қуатты ATMega сериялы контроллерлерді 

пайдаланады. Өнеркәсіпте бұл контроллерлер Cortex ядроларына 

негізделген контроллерлерге ұтылады: өнімділігі жоғары және ресурстары 

үлкен. Алайда, 16 және 32 биттік PIC32, AVR32 контроллері өте қымбат.  

Cortex-M 32 биттік архитектураның ең кең тараған бірі болды. Жалпы 

алғанда, ARM Cortex желісі үш бөлімге бөлінген, олар қазіргі уақытта 

микроконтроллерлер әлемін түгелдей басып алды.   

 

 
 

2.1 сурет – ARM Cortex микроконтроллерінің жіктелуі 

 

ARM Cortex-R микроконтроллерлері-бұл нақты уақыт режиміндегі 

ядролық реакторды басқару үшін арнайы микроконтроллерлер.  

Өнеркәсіпте реакция уақытын микросекундтарда есептеу керек 

көптеген жүйелер бар және біз бұл уақытты дәл білуіміз керек.  

Егер сізде смартфон, планшет немесе екеуі болса, онда ARM Cortex-

A процессоры бар, бұл сегментте олар нарықтың 100% -ын алады. Біраз 

уақыт бұрын бәсекелестерден INTEL болды, ол мобильді сегментті тастап 

кетті және MIX белгілі бір салада жақсы ұсынылған, олар өз 

бәсекелестеріне ұмтылады. Мысалы, егер үйде Wi-Fi маршрутизаторы 

болса, онда ол MIX-те жасалған шығар. Бірақ ARM процессорларындағы 

смартфондар, планшеттер мен ноутбуктар сияқты барлық тұрмыстық 

техникалар Cortex-A-да жасалған. Бір жағынан, бұл билеушілердің ортақ 
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жақтары көп, бірақ қолданылуы жағынан олар біршама ерекшеленеді.  

Сондықтан біз 6 бөліктен тұратын CORTEX-M желісін қарастырамыз.  

 

 
 

2.2 сурет – ARM Cortex-M микроконтроллер сериясы 

 

Кіші моделдер – шамалы өзгертулері бар Cortex М0. Ең таралған 

Cortex M3 сериясы, баға мен өнімділіктің үйлесімі. 

Ескі Cortex M4 және Cortex M4F желілері M4-те бірінші рет өзгермелі 

нүкте қондырғысының пайда болуымен ерекшеленеді, ол 

микробағдарламаға бірнеше килобайт қосымша кодты енгізеді және жұмыс 

уақытының жылдамдығының минус бірнеше жүз миллисекундтарын 

құрайды. 

 

2.1 Cortex М Микроконтроллерлері 

 

Қазір жетекші модельдердің тактілік жиілігі 200 МГц жетеді. Lora 

модулінің кейбір түрлерінде процессордың жанында сыртқы кристалды 

резонатор бар, ал кейбірінде жоқ, олар да солай бағдарламаланған. Оларда 

бірдей микробағдарлама бар және бұл микробағдарлама оны сыртқы 

кварцпен басқаруға тырысады. Егер сыртқы кварц іске қосылмаса, онда 

оны ішкі генераторда жұмыс істеуге қалдырады. Мұндай диаграмма 900 

беттік жалпы нұсқаулықтан осы контроллермен жұмыс жасаудың 15 беттік 

мәтіндік сипаттамасымен бірге жүреді.  

 

2.2 Cortex-M ядросы бар абстракция қабаттарын бағдарламалау 

 

Әзірлеушілер әртүрлі баптау параметрлері бар, өзара байланысқан 

блоктардың үлкен тізімін айналып өтуге мүмкіндік беретін абстракцияның 

әртүрлі деңгейлерін шығара бастады. 

CM CIS арқасында біз тек реестрге атымен сілтеме жасаймыз, бірақ 

бәрібір (егер сіз портты конфигурациялау қажет болса) белгілі бір портты 

сипаттайтын 15 бетті ашамыз, барлық регистрлерді, орнатылуы қажет 

мәндерді жазамыз. ішінде. Жалғыз плюс: біз бұл қарсылықты көп немесе аз 

оқылатын атаулармен атаймыз, яғни. кодты деректер кестесіне қарамай 

қолмен жазуға болады. Абстракция деңгейі өте төмен және әмбебап емес.  
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Сондықтан біз абстракцияның келесі деңгейін ойлап таптық, оның 

стандартты атауы жоқ. Мысалы, Texas Instruments мұны LipSTM-32 

драйвері деп атайды. 

StdPerryFlip – бұл әртүрлі микроконтроллерлерде жұмыс істейтін 

кодты жазуға мүмкіндік беретін функциялардың кітапханасы.  

StdPerryFlip әлі операциялық жүйе емес, бірақ біз бағдарлама жаздық, 

ол осы өндірушінің барлық микроконтроллерлерімен жұмыс істейді, біз бір 

микроконтроллерден екіншісіне оңай ауыса аламыз. 

Айырмашылығы – операциялық жүйе аппараттық құралдан 

минималды абстракцияны қамтамасыз етіп қана қоймайды, ол қосымша 

функционалдылықты қамтамасыз етеді. Кез келген микроконтроллерді 

бағдарламалаудағы классикалық жағдай, оның ішінде жарықдиодты 

шамдардың жыпылықтауы, б.а. қайталанатын тапсырмаларды орындаңыз.  

Таймер (5-тен 15-ке дейін) – бұл санауыш, яғни біз жоғарғы мәнді 

орнататын, оны қосатын және микроконтроллердің жұмыс жиілігінің артқы 

интервалдары бойынша бұл сан бір -біріне азайта бастайды. 

Санға қосымша (бұл кері санаудың басталуы), біз оқиға орын алатын 

екі белгі қойдық – 100 мс кешігу. Есептегіштен микроконтроллер қанша 

кене кесетінін есептейміз. Кенелер 100 мс және осы жерге (санға) біз белгі 

қоямыз және соңғы белгі нөлге тең болады. Есептегіш осы белгілердің 

әрқайсысына үзіліс береді, яғни. оған сұрақ қоюдың қажеті жоқ.  

Егер жүйеде 1 таймер болса, онда оқиғалар тізімін жүргізу қажет.  

Айталық, 50 мс кейін жарық диодты жыпылықтау керек, 100 мс өткен 

соң сенсордың көрсеткішін өлшеп, 15 минуттан кейін ақпаратты базалық 

станцияға жіберу керек. Тек бір оқиғаны өңдеуге болады: бірінші, 

таймердің басталуымен светодиодтың жыпылықтауы; екінші оқиға – 

сенсордың оқылуы; үшінші оқиға – жинақталған деректерді базаға беру 

керек. Белгілі бір оқиғалар тізімі құрылады, олар бір таймерде орындалады 

және әр қоңырауда ол келесі оқиғаға қанша уақыт қалғанын есептейді. Іс 

жүзінде біз оқиғаның жаңа параметрі бар виртуалды таймер сияқты 

тұжырымдаманы енгіземіз. 

Бұл аппараттық таймерде емес, бұл оқиғаны таймерде көрсетілген 

бағдарламалар тізіміне енгізу арқылы жасалады. 

Parry Flip сізге мұны жасауға мүмкіндік береді, бірақ іс жүзінде бұл 

код аппараттық құралда жоқ сияқты жазылады. Бағдарламалық қамтамасыз 

ету жүйесі үшін қазірдің өзінде жазылған. 

Әрі қарай, әдетте, мультипликациялық оқу түрі орындалады. 

Мысалы, деректер базалық станцияға беріледі және оған 5 секунд кетеді, 

бірақ осы 5 секунд ішінде сенсордан алынған мәліметтерді оқу керек, яғни. 

бірнеше бәсекелес процестер туындайды. Сондықтан көп функциялы жүйе 

қажет. 

 

 

 



 

80 

 

2.3 Процессорлар арасындағы байланыс  

 

Сонымен, сізге көп уақыт кететінін біле отырып, деректерді бір жерге 

беру керек. Деректерді беру үзіліс басталған кезде болмайды. Біз 

«хабарлама» немесе конвенция деп аталатын кодты шығарамыз, онда  жад 

адресінде жіберілуі қажет нөмір бар. Сондықтан бірнеше микросекундта 

біз санды жадыға жазып, негізгі бағдарламаны өңдеуге қайттық. 

Шындығында, олар негізгі бағдарламаға хабарлама жасады, ол сенсордың 

жұмыс істегенін жарты секундтан кейін жібереді. Олар параллель көп 

ағынды бір мезгілде әрекет ететін кез келген бағдарламада және іс жүзінде 

мұндай механизмдерде кездеседі және операциялық жүйе деп аталатын 

жүйеде жиналады. 

Егер CMC микроконтроллердің параметрлеріне кіруді сипаттаса, 

StdPerryFlip кітапханасы микроконтроллердің параметрлері туралы мүлде 

ойламауға мүмкіндік береді. 

Өндірістік объектілерді басқару үшін сізге нақты уақыт режимінде 

электроника мен бағдарламалық қамтамасыз ету қажет, бірақ терезелер 

емес. 

Операциялық жүйелер екі кіші топқа бөлінеді: нақты уақыт 

режимінде жұмсақ және қатаң. 

Жұмсақ нақты уақыт – уақыт белгісіз болған кезде, реакция 

жылдамдығына дәл кепілдік берілмейді, бірақ ол шектеулі шектеулермен 

кішкене кідірістермен кепілдендірілген. 

Нақты уақыт – жүйенің сипаттамасында жауап беру уақыты 500 

микросекундтан аспайтыны айтылғанда. Бұл ешбір жағдайда жүйенің 

жауабы 500 микросекундтан артық бола алмайды дегенді білдіреді. 

Сонымен қатар, кейбір өнеркәсіптік әзірлемелерде, құжаттамада, кодтың әр 

процедурасына қарама-қарсы, бұл процедураның қанша микросекундта 

орындалатыны көрсетілген және бақылауды әрі қарай ауыстырады.  

Операциялық жүйе Arduino-дегі көптеген файлдарға ұқсайды. 

Arduino көбінесе Arduino IDE бағдарламасымен байланысты, онда бәрі 

шынымен болады: кодты жазу, құрастыру және тақтаға жүктеу. 

Қазіргі STM32 әзірлемелерінде тәсіл әмбебап болып табылады, жеке 

код, бөлек даму ортасы мен компиляция бар деп есептеледі.   

 

3 STM32F4 Discovery тақшасы 

 

STM32F4 Discovery тақшасының сипаттамасы: 

- микроконтроллер STM32F407VGT6 (Cortex M4, 168МГц, flash 1Мб, 

RAM 192Кб) 

- ST-link/V2 орнатылған программатор; 

- таймеры; 

- DMA контроллер (ПДП); 

- АЦП/ЦАП; 
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- интерфейсы: CAN (controller area network – контроллерлер желісі), 

USB 2.0, USART/UART, SPI, I2C, GPIO; 

 

 
 

3.1 сурет  – STM32F4 Discovery тақшасы 

 

Тақшада келесі қосымша құрылғылар бар: 

- USB порты; 

- 3 осьті акселерометр; 

- 8 жарық диоды; 

- 2 батырма; 

- 2 қатарлы пиндер; 

- D класты күшейткіші бар аудио DAC; 

- сандық микрофон. 

Тақша дисплеймен, GPS және GSM модульдерімен, температура 

сенсорларымен, дыбыспен, акселерометрмен және тағы басқалармен жұмыс 

жасауға мүмкіндік береді. 

 

3.1 Ішкі шиналарды ұйымдастыру 

 

Ішкі шина құрылымы CPU Cortex пен DMA қондырғысы үшін бірнеше 

байланыс арналарын қамтамасыз ететін жеке нұсқаулық шинасы мен шина 

матрицасын қамтамасыз етеді. 

STM32 микроконтроллерлері Cortex-M3 ядросына негізделген, ол флэш-

жадыға бөлек командалық шина (I-шина) арқылы қосылады. 
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Cortex-M3 мәліметтер шинасы (D-шинасы) мен жүйелік шинасы (Жүйе) 

Advanced high-bus (AHB) матрицасына қосылған. 

Ішкі SRAM (қосалқы) мен DMA блогы AHB шинасының матрицасына 

тікелей қосылған. 

Борттық енгізу -шығару қосылымы екі жетілдірілген перифериялық 

шиналар (APB) арасында таратылады. Бұл автобустардың әрқайсысы AHB 

шинасына шина жүргізушілері арқылы қосылған. AHB шинасының 

матрицасы Cortex-M3 ядросымен бірдей жиілікте жұмыс істейді. Алайда, 

APB2 шинасы 72 МГц максималды жылдамдықта жұмыс істей алады, ал 

APB1 шинасының жылдамдығы 36 МГц -пен шектелген. 

 

 

 
 

3.2 сурет – STM32 ішкі шиналарын ұйымдастыру 

 

APB2 шинасы келесі қызметтерді атқарады: 

- жалпы мақсаттағы енгізу-шығару порттары (General purpose I/O, 

GPIO); 

- енгізу-шығару порттарының альтернативті функциялары (Alternative 

function I/O, AFIO); 

- сериялық интерфейстер (USART 1 және SPI 1); 

- аналогты-цифрлық түрлендіргіштердің контроллері (ADC1 және 

ADC2); 

- таймер-санауыш (TC1); 

- сыртқы үзілістер (EXTI). 

APB1 шинасы келесі қызметтерді атқарады: 

- сериялық интерфейстер (USART 2,3, SPI2, I2C 1,2); 

- таймер-санауыштар (TC2, 3, 4); 

- күзетші таймер - IWDT (тәуелсіз) және WWDT (терезелі); 

- коммуникациялық интерфейстер (USB және CAN); 

- қуатты басқару контроллері (PWR); 

- деректердің резервтік көшірмесін тіркеу (BKP). 

CPU Cortex-те, DMA блогы да шина иесі ретінде әрекет ете алады. 

Шина төрешісі DMA блогына кіру уақытының 2/3 бөлігін және CPU Cortex 
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үшін 1/3 бөлігін қамтамасыз етуге кепілдік береді.  

 

3.2 Жадының бөлінуі 

 

STM32 микроконтроллерлерінде 4 ГБ сызықтық адрестік кеңістік бар. 

Жадты бөлу Cortex-M3 стандартты жадының бөлінуіне сәйкес жүреді.  

 

 
 

3.3 сурет – STM32 жадының бөлінуі 

 

Бағдарлама жады 0x00000000 адресінен басталады. Кірістірілген SRAM 

0x20000000-дан басталады. Барлық SRAM ұяшықтары биттерді сақтау 

аймағында орналасқан. Кіріс-шығыс құрылғыларының регистрлері 

0x40000000 адресінен бастап жад картасында ұсынылған, сонымен қатар 

кіріс-шығыс құрылғыларының биттерін сақтау аймағында орналасқан. 

Ақырында, Cortex регистрлері стандартты жерде, 0xE0000000 адресінен, 

орналасады. 

 

3.3 Жалпы және арнайы мақсаттарға арналған таймерлер 

 

Кез келген микроконтроллер бірнеше кіріктірілген таймер/санауыштан 

(TC) тұруы керек. STM32 жүйесінде SysTick таймері мен төрт таймер блогы 

бар. 

SysTick жүйелік таймері Cortex-M3 микропроцессорлық ядросының 

бөлігі болып табылады. 
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Таймер 1 – электр қозғалтқышты басқаруға арналған кеңейтілген 

таймер. Қалған таймерлер жалпы мақсаттағы таймер болып табылады. Барлық 

таймерлер ортақ архитектураға сәйкес жасалған, ал ұзартылған таймер тек 

арнайы аппараттық блоктарды қосумен ерекшеленеді. 

 

3.3.1 SysTick жүйелік таймері 

 

Барлық Cortex микроконтроллерлерінде стандартты таймер ретінде 

пайдалануға арналған. SysTick таймері RTOS-та уақыт шкаласын құруға 

немесе жоспарланған тапсырмаларды өңдеу үшін мерзімді үзілістерді жасауға 

пайдаланылуы мүмкін. SysTick таймерінде үш регистр бар: басқару мен күй, 

ағымдағы санау мәні және қайта жүктелетін. 

Cortex-M3 процессорының жүйелік ресурстар аймағында орналасқан 

SysTick таймерін басқару және күй регистрі пайдаланушыға таймер үшін 

уақыт көзін таңдауға мүмкіндік береді. Егер сіз CLKSOURCE битін 

орнатсаңыз, онда SysTick таймері микропроцессордың (CPU) сағат жиілігінде 

жұмыс істейді. Егер сіз оны қалпына келтірсеңіз, таймер процессор жиілігінің 

1/8 бөлігіне тең жиілікте жұмыс істейді. 

Есептеу жиілігін орнату үшін ағымдағы мән регистрін және қайта 

жүктеу мәнінің регистрін инициализациялау қажет. Басқару мен күй 

регистрінде таймердің жұмысын қосатын ENABLE биттері және таймердің 

үзіліс желісінің әрекетін басқару үшін TICKINT бар. 

 

3.3.2 Жалпы мақсаттағы таймерлер 

 

Барлық таймер блоктары 16 биттік алдын ала санауыштың шығысымен 

синхрондалатын 16 биттік қайта жүктелетін есептегішке негізделген. 

  

 

 
 

3.4 сурет – Жалпы мақсаттағы таймердің құрылымы 
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Таймердің негізін құрайтын есептегіштен басқа, әрбір таймер блогында 

4 арналы түсіру/салыстыру блогы да бар. Бұл блок стандартты түсіру мен 

салыстыру функцияларын, сонымен қатар бірқатар арнайы функцияларды 

орындайды. Таймерлердің әрқайсысы үзіліс жасай алады және DMA 

қолдайды. 

 

4 Сortex-М3 ядросы 

  

STM32 микроконтроллерлері Cortex-M3 ядросына негізделген, ол 

жүйенің жетілдірілген ресурстары қажет болатын және сонымен бірге қуатты 

аз тұтынатын қосымшаларға арналған.  

 

4.1 Сortex-М3 техникалық сипаттамасы 

 

32 биттік микропроцессордан басқа Cortex-M3 ядросына мыналар 

кіреді: 

- векторланған кірістірілген үзілістердің контроллері NVIC (Nested 

Vector Interrupt Controller); 

- 24-разрядты автоматты түрде қайта жүктелетін таймер, мезгілдік 

үзілістер жасауға және нақты уақыттағы операциялық жүйелерде (RTOS) 

қолданылады; 

- 12 биттік ADC; 

- RAM 3,5 ГБ; 

- ROM 0,5 ГБ; 

- көп арналы тікелей жадқа кіру блогы (DMA); 

- енгізу-шығару құрылғылары (жалпы мақсаттағы таймерлер, I2C, SPI, 

CAN, USB және RTC нақты уақыттағы сериялық интерфейстер); 

- 2 күзетші таймері; 

- 72 МГц жиілігі; 

- қуат көзі 2 В, тоқ тұтынуы 36 мА. 

 

4.2 Cortex микропроцессорлық ядросы 

  

Cortex процессорының ядросы 32 биттік RISC нұсқаулықтар жиынтығы 

бар микропроцессорлық ядро болып табылады. Бұл ядрода бүтін сандар 

арифметикасы, жақсартылған бит операциялары және қатаң нақты уақыт 

сипаттамалары үшін жақсы қолдау көрсететін кеңірек нұсқаулар жиынтығы 

қолданылады. 

 

4.2.1 Конвейер 

 

Cortex микропроцессорлық ядросы көптеген нұсқауларды бір циклде 

орындауға қабілетті, оған үш сатылы құбыр арқылы жетуге болады: fetch-
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decode-execute. 

Cortex құбырларды қайта жүктеу санын азайту үшін салалық болжамды 

қолдайды. Бір нұсқауды орындау кезінде келесі команданың шифры 

шешіледі, ал үшінші нұсқаулық жадыдан оқылады. Cortex 

микропроцессорының 3 сатылы құбыры салалық болжам логикасымен 

жабдықталған. Бұл шартты тармақ нұсқауына жеткенде алдын ала қарау 

орындалатынын білдіреді. 

 

4.2.2 Регистрлік файл 

 

Cortex-M3 микропроцессорлық ядросында 32 биттік он алты регистрден 

тұратын регистрлік файл бар (R0-R15). 

R13 стек көрсеткіші (SP) қызметін атқарады. Бұл регистр Cortex-тің екі 

жұмыс режимінде жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін банк реестрі, олардың 

әрқайсысы өзінің стек кеңістігін пайдаланады. Cortex екі стекінің өз атаулары 

бар: негізгі стек және технологиялық стек. 

R14 – қайтару адрестерінің регистрі (LR). Ол ішкі бағдарламадан 

қайтару адресін сақтау үшін қолданылады. Егер бағдарлама ішкі 

бағдарламалаудың бірнеше деңгейін қолданса, компилятор R14-ті стекке 

автоматты түрде сақтайды. 

R15 – бағдарлама есептегіші (PC). Ол орталық реестр файлының бөлігі 

болып табылады және оны кез келген басқа регистр сияқты оқуға және 

өңдеуге болады. 

 

4.2.3 Регистр статуса программы XPSR 

 

XPSR бағдарламаның күй регистрі  

 
31    27 26 25 24 23       16 15    11 10 9 8 7       0 

N Z C V Q ICI IT T ICI  IT T  Номер ISR 

 

4.1 сурет – XPSR бағдарламаның күй регистрі: ICI - үзілісті жаңартатын 

нұсқаулық; IТ - «if then» өрісі; ISR - үзіліспен жұмыс істеу тәртібі 

 

XPSR бағдарламасының күй регистрі үш өріске бөлінеді: қосымшаның 

күйі, бағдарламаның орындалуы және үзіліс. 

Бит 31-27: N, Z, C, V, Q - қосымшаның күй өрісі; 

26-8 бит: бағдарламаның орындалу күйінің өрісі; 

7-0 бит: тоқтатылған кез келген сұраныстар туралы ақпаратты сақтауға 

арналған үзіліс күйі өрісі. 

Шарт кодының жалаушалары: теріс (N) немесе нөлдік (Z) нәтиже 

көрсеткіші, тасымалдау (C) және асып кету (V) көрсеткіші) деректерді өңдеу 

жөніндегі нұсқаулық орындалғаннан кейін орнатылады және жойылады. Q 

биті айнымалының максималды немесе минималды мәнге жеткенін көрсету 
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үшін қолданылады. 

32-биттік ARM нұсқауларындағыдай, кейбір Thumb-2 нұсқаулары 

команданың күй коды қосымшаның күй регистріндегі жалаушалардың күйіне 

сәйкес келсе ғана орындалады. Егер нұсқаулықтың шарт коды сәйкес келмесе, 

онда нұсқаулық NOP (жұмыс жоқ) ретінде беріледі. 

Бұл әдіс XPSR регистрінің биттерімен [26:8] байланысты болатын 

бағдарламаның орындалу күйінің өрісімен кеңейтіледі. Бұл өріс 3 өрістен 

тұрады: if then (IT) өрісі, үзілісті жалғастыратын ICI өрісі және Thumb (T) 

нұсқаулық өрісі. Егер тексерілген шарт шын болса, АТ өрісінде мәнді жазу 

микропроцессорға келесі төрт нұсқаулыққа дейін сигнал бере алады. Егер 

тексерілетін шарт жалған болса, онда бұл нұсқаулар құбыр арқылы NOP 

ретінде өтеді. 

Үзілістермен қайта басталатын нұсқаулар саласында нұсқаулардың 

орындалуы мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, бірнеше оқу немесе жазу 

нұсқауларымен өңделетін келесі ISR регистрінің нөмірі сақталады. 

Соңғы Thumb (T) өрісі Cortex-M3 микропроцессорлық ядросы қазіргі 

уақытта ARM немесе Thumb командасын орындайтынын көрсетеді. Cortex-

M3-те әрқашан T = 1.  

 

4.3 Cortex процессорының режимдері 

 

Cortex процессоры екі жұмыс режимін қолдайды: Thread режимі және 

Handler режимі. 

Микропроцессор Thread режимінде нұсқаулықтардың үзіліссіз 

орындалуынан басталады және ерекше жағдайларды өңдеу кезінде Handler 

режиміне ауысады. Сонымен қатар, Cortex процессоры бағдарлама кодын 

артықшылықты немесе артықшылықты емес режимде орындай алады. 

Артықшылықты режимде процессор барлық нұсқаулар жиынтығына қол 

жеткізе алады, ал артықшылықсыз режимде кейбір нұсқаулар өшіріледі 

(мысалы, XPSR регистріне және оның бит топтарына кіретін MRS және MSR 

нұсқаулары). Бұл режим сонымен қатар Cortex процессорлық жүйесінің 

ресурстық басқару регистрлерінің көпшілігіне кіруді өшіреді. 

Стектің қолданылуын конфигурациялауға болады. Негізгі стек (R13) екі 

режимде де қолданыла алады (Thread және Handler). Өңдеуші режимі 

технологиялық стекті (банк регистрі R13) пайдалану үшін 

конфигурациялануы мүмкін. 

Cortex-M3 процессоры қалыпты режимде («тегіс») қолданыла алады, 

сонымен қатар RTOS қолдайды. Ол Handler және Thread режимдеріне 

қолданылған стекті (негізгі стек немесе технологиялық стек) таңдау 

мүмкіндігін және Cortex жүйесінің ресурстарды басқару регистрлеріне 

артықшылықты қатынауды ұсынады. 

Қалпына келтіруден кейін бірден Cortex процессоры тегіс 

конфигурацияда іске қосылады. Екі режимде де (Thread және Handler) 

нұсқаулар артықшылықты режимде орындалады, процессор ресурстарына 
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кіруге ешқандай шектеулер жоқ.  

 

4.4 Cortex-M3 процессорының жадыны ұйымдастыру 

 

Мекенжай кеңістігі сызықты және көлемі 4 Гбайт. 

1 ГБ жады бағдарлама кодының аймағы (кіріктірілген флэш-жады) мен 

тұрақты ЖЖҚ аймағы арасында біркелкі бөлінеді. Бағдарламаның кодтық 

кеңістігі I-Code шинасымен жұмыс істеу үшін оңтайландырылған. Сол 

сияқты, SRAM кеңістігіне D-код шинасы арқылы кіруге болады. SRAM 

аймағында нұсқауларды жүктеу мен орындауға қолдау көрсетілетініне 

қарамастан, нұсқаулар жүйелік шина арқылы алынады, бұл қосымша күту 

күйін қажет етеді. 

0,5 ГБ жады – кірістірілген енгізу-шығару аймағы. Бұл аймақта 

пайдаланушыға берілген барлық енгізу-шығару құрылғыларын қамтиды. 

Әрбір жад аймағындағы бірінші МБ (SRAM және IOD) бит адрестеледі. Ол 

үшін биттік жолақтар әдісі қолданылады. 

Сыртқы SRAM және енгізу/шығару үшін 2 Гбайт бөлінді. 

0,5 ГБ жүйелік ресурстар мен Cortex процессорының келешектегі кеңеюі 

үшін сақталған.  
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4.2 сурет – Cortex-M3 микропроцессорлық жад картасы 

 

Cortex-M3 процессоры үшін 4 ГБ тұрақты жад картасы анықталған, онда 

бағдарламалық кодты, статикалық жедел жады, енгізу-шығару құрылғыларын, 

сыртқы жады мен құрылғыларды және жүйелік регистрлерді сақтауға 

арналған арнайы алаңдар бар. 

 

5 STM32F103C8T6 тақшасы 

 

STM32 микроконтроллеріне негізделген әртүрлі тақшалар бар, оның 

ішінде орнатылған бағдарламашысы бар Discovery қарастырылды. Бұл 

жағдайда ST-Link бағдарламашысы тақтадан бөлек қолданылады. 
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5.1 сурет – Тест тақтасы мен бағдарламашының көрінісі 

 

5.1 STM32F103C8 микроконтроллері 

 

Сипаттамасы: 

- ядро ARM 32-bit Cortex-M3; 

- тактілік жиілігі 72МГц; 

- 64Кб флеш жады; 

- 20Кб SRAM; 

- жұмыс кернеуі 2-3.3В; 

- 2 x 12-бит ADC (0-3.6В); 

- DMA контроллер; 

- 37 кіріс-шығыс; 

- 4 16-разрядты таймер; 

- 2 watchdog таймер; 

- 2 I2C; 

- 3 USART; 

- 2 SPI; 

- CAN; 

- USB 2.0 full-speed interface; 

- RTC - встроенные часы. 

 

STM32F103C8 тақшасында келесі компоненттер бар: 

- A0-A12, B0-B1, B3-B15, C13-C15 порт түйреуіштері; 

- micro USB, ол арқылы тақiаны қуаттандыруға болады. Тақшада 3,3 В 

кернеу реттегіші бар. 

- қалпына келтіру батырмасы; 

- BOOT0 және BOOT1 екі секіргіштері – UART арқылы микробағдарлау 

кезінде қолданылады. 

- 8 МГц және 32768 Гц екі кварц резонаторлары. Микроконтроллерде 

жиілік көбейткіші бар, сондықтан 8 МГц резонатордан 72 МГц жиіліктегі 

максималды микроконтроллер жиілігіне жетуге болады. 

-  екі жарық диоды: PWR – қуат көзін көрсетеді, PC13 – C13 шығысына 

қосылған. 

- ST-Link бағдарламашысының қосқышы. 

https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32F103C8_01.jpg
https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STLine_01.jpg
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5.2 сурет – STM32F103C8T6 тақшасының кіріс-шығыстары 

 

Микроконтроллердің барлық қажетті құжаттарын STMicroelectronics 

ресми сайтынан жүктеуге болады. 

 

5.2 Микроконтроллерді бағдарламалау 

 

Сынақ файлы ST-Link бағдарламашысының көмегімен 

микроконтроллерге жазылады. Бағдарлама тақшадағы жарық диодымен 

жыпылықтайды. 

 

5.3 STM32 микроконтроллерін ST-Link көмегімен бағдарламалау 

 

ST-Link бағдарламашысын қолданғанда, BOOT0 және BOOT1 

түйреуіштері пайдаланылмайды және контроллер қалыпты жұмыс істеуі үшін 

https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32F103C8.png
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стандартты күйде болуы керек. 

STM32 ST-LINK утилитасын STMicroelectronics ресми сайтынан 

жүктеуге болады. Оны орнатып. ST-Link драйвері де онымен бірге орнатылуы 

керек. Олай болмаса, ST-Link драйверлерін жүктеп, орнату қажет. 

ST-Link-ты компьютердің USB-коннекторына қосып, 

бағдарламалаушының сәйкес шығыстарын тест тақшасының кірістеріне 

қосылады. 

STM32 ST-LINK Utility бағдарламасын іске қосып, Target -> Connect 

(қосылу) мәзір элементін орындау қажет. 

 

 
 

5.13 сурет – Бағдарламашымен байланыс орнату 

 

Сосын Target -> Chip Erase (чипті өшіру) мәзір элементін орындау 

қажет. 

 

 
 

1.14 сурет – Chip Erase процесін орындау 

 

File -> Open file мәзір элементін орындап, микроконтроллерге 

жүктелетін файлды таңдау қажет. 

https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32ST-LINKUtility_01.png
https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32ST-LINKUtility_01.png
https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32ST-LINKUtility_03.png
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5.15 сурет – Бағдарлама файлын таңдау 

 

Target -> Programm & Verify мәзір элементін орындаған кезде, таңдалған 

бағдарлама микроконтроллер жадына жазылады. 

 

 
 

5.16 сурет – Бағдарлама жазылуы 

 

Бағдарлама жазу мен тексеруді аяқтағаннан кейін жүктелген бағдарлама 

автоматты түрде басталады. 

 

 
 

5.17 сурет – Жазылған бағдарлама 

https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32ST-LINKUtility_04.png
https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32ST-LINKUtility_05.png
https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32ST-LINKUtility_06.png


 

94 

 

 

6 Тактілеу 

 

Сағат - микроконтроллердің жүрегі. Жиілік неғұрлым жоғары болса, 

микроконтроллер соғұрлым тез жұмыс істейді, сонымен қатар көп қуат 

жұмсайды. Дәл солай периферияға да қатысты. Уақыт ағымдағы тапсырмаға 

байланысты конфигурациялануы керек. Алдыңғы мысалдарда біз сағат 

параметрлеріне тиіспедік және микроконтроллер белгісіз жиілікте жұмыс 

істеді. Бірақ болашақта перифериялық қондырғылармен жұмыс жасағанда, біз 

микроконтроллердің өзін және белгілі бір модульдерді белгілі бір жиілікте 

жұмыс істеуге конфигурациялауға мәжбүр боламыз. 

STM32-де 2 такт көзі бар: 

HSI – 8 МГц ішкі RC осцилляторы (STM32F103 үшін). Температураға 

байланысты жиілік өзгеруі мүмкін (өзгермелі). 

HSE – 4 -тен 16 МГц-ке дейінгі сыртқы кристалды резонатор. Жоғары 

жиіліктегі тұрақтылықты қамтамасыз етеді. 

Микроконтроллерде PLL модулі бар, ол жиілікті көбейте алады. Яғни, 

сіз алдымен HSI немесе HSE сағат көзін таңдайсыз, содан кейін PLL-ді 

конфигурациялайсыз, оның шығысы жүйенің қажетті жиілігін көрсетеді 

(SYSCLK). 

Егер сізге 72 МГц тұрақты максималды тұрақты жиілік қажет болса, 

онда HSE (8 МГц) сыртқы кристалын таңдап, 9 мультипликаторымен PLL 

қосыңыз (8 * 9 = 72). Содан кейін бұл жиілік (SYSCLK) периферияны сағаттау 

үшін AHB Prescalal арқылы беріледі. 

Белгілі бір периферияға барар жолда APB1, APB2, ADC Prescaler 

қосымша жиілік бөлгіштері бар. Оның көмегімен белгілі бір перифериялық 

құрылғының сағат жиілігі реттеледі. Бұл икемділік қажет, себебі кейбір 

перифериялық қондырғылар белгілі бір жиілікті қажет етеді (мысалы, USB тек 

48 МГц жиілігінде) немесе жиілік шегі бар (мысалы, ADC 12 МГц-тен аспауы 

керек). 

Микроконтроллер әрқашан ішкі RC-генераторынан (8 МГц) басталады, 

және барлық сағаттардың өзгеруі бағдарламалық қамтамасыз етуде 

орындалады. STM32 HSI көмегімен сағаттық режимге қайтып оралуы мүмкін, 

егер қандай да бір себептермен бұрын таңдалған HSE «құлап қалса». 

Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде сағат режимдерін бағдарламалық түрде 

өзгертуге болады. Мысалы, қуатты үнемдеу режиміне өту үшін және т.б. 

Микроконтроллердің құжаттамасынан сағат сұлбасын қарастырыңыз. 
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6.1 сурет – Микроконтроллердің тактілеу сұлбасы 

 

6.1 72 МГц жиілігінде параметрлер  

 

STM32F103 микроконтроллерін 72 МГц жиілікте қосу үшін келесі 

командаларды қолдану керек. 

 

#include "stm32f10x.h" 
#include "stm32f10x_rcc.h" 
#include "stm32f10x_flash.h" 
 
void SetSysClockTo72(void) 
{ 
    ErrorStatus HSEStartUpStatus; 
 
    /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -------------------------*/ 
    RCC_DeInit(); 
 
    /* HSE қосу (сыртқы кварц) */ 
    RCC_HSEConfig( RCC_HSE_ON); 
 
    /* HSE дайын боғанша күту */ 

https://blog.avislab.com/uploads/2016/08/STM32_Clock_01.png
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    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); 
 
    /* HSE дайын болса */ 
    if (HSEStartUpStatus == SUCCESS) 

    { 
 /* келесі екі команда FLASH-пен жұмыс істеуге ғана арналған. 

 Flash-пен қажет емес болса, FLASH_PrefetchBufferCmd( ) 
және FLASH_SetLatency( ) командаларын алып тастауға болады */ 

 
        /* Prefetch Buffer қосу */ 
     FLASH_PrefetchBufferCmd( FLASH_PrefetchBuffer_Enable); 
 
        /* FLASH Latency: 
  FLASH_Latency_0 - 0 < SYSCLK≤ 24 MHz 
  FLASH_Latency_1 - 24 MHz < SYSCLK ≤ 48 MHz 
  FLASH_Latency_2 - 48 MHz < SYSCLK ≤ 72 MHz */ 
        FLASH_SetLatency( FLASH_Latency_2); 
 

/* HCLK = SYSCLK */ 
/* AHB Prescaler. Жиілік бөлінбейді (RCC_SYSCLK_Div1) */ 
RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div1); 

 
/* PCLK2 = HCLK */ 
/* APB2 Prescaler. Жиілік бөлінбейді (RCC_HCLK_Div1)  */ 
RCC_PCLK2Config( RCC_HCLK_Div1); 

 
/* PCLK1 = HCLK/2 */ /* APB1 Prescaler. Жиілік екіге бөлінеді, 
(RCC_HCLK_Div2) себебі APB1 жиілігі 36МГц-тен аспауы тиіс*/ 
RCC_PCLK1Config( RCC_HCLK_Div2); 

 
/* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */ 
/* Жиілік кірісін көрсету (RCC_PLLSource_HSE_Div1) және қаншаға 
көбейту (RCC_PLLMul_9) */ 
/* PLL толық жиілікті (RCC_PLLSource_HSE_Div1) немесе оның 
жартысын (RCC_PLLSource_HSE_Div2) ала алады */ 
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); 

 
/* PLL қосу */ 
RCC_PLLCmd( ENABLE); 

 
/* PLL қосылуын күту */ 
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) 

{ 
} 
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/* жүйелік жиілікті PLL-ге ауыстыру */ 
RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); 

 

/* ауысуын күту */ 
while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) 
{ 
} 

    } 
    else 
    {  

while (1) 
{ 
} 

    } 
} 

 

Сонымен қатар, HSE процесте құлдыраған жағдайда, үзілістерді 

орнатуға және өзіңіздің үзу өңдегішіңізді жазуға болады. 

6.1-суретте LSI (low-speed internal clock) және LSE (low-speed external 

clock) көрсетілген. Бұл ішкі төмен жиілікті RC осцилляторы және сыртқы 

төмен жиілікті кристалды резонатор. Көріп отырғаныңыздай, LSI Watchdog 

(WDG) сағатына қолданылады және оны борттық сағатты (RTC) реттеу үшін 

пайдалануға болады. LSE тек сағаттарға (RTC) арналған. Айтпақшы, RTC 

сағаты HSE-ден де болуы мүмкін. Бірақ тақтада 32768 Гц сағатты кварц (LSE) 

бар, біз оны өз мақсатына - нақты уақыт бойынша қолданамыз. 

Сондай-ақ, микроконтроллерде MCO (Main Clock Output) сағаттық 

шығысы бар екенін ескеру қажет, ол қажет болған жағдайда сыртқы 

құрылғыларды сағаттап реттеуге болады. 

Мұны параметрлері бар RCC_MCOConfig функциясы орындайды: 

RCC_MCO_NoClock – MCO қосу; 

RCC_MCO_SYSCLK – MCO-ға SYSCLK қызмет көрсетеді; 

RCC_MCO_HSI – HSI-ды MCO-ға береді; 

RCC_MCO_HSE – MCO-ға SYSCLK қызмет көрсетеді; 

RCC_MCO_PLLCLK_Div2 – PLLCLK жиілігін 2-ге бөледі. 

Сонымен қатар, сізге A8 портының тиісті шығысын конфигурациялау 

қажет. 
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6.2 Микроконтроллердің тұтыну тогы 

 

6.2-6.4 суреттерде STM32F103 микроконтроллерлерінің түрлі жиіліктегі 

тұтынан ток күштері көрсетілген. 

 

 
 

6.2 сурет – Микроконтроллердің тұтыну тогы 

 

 
 

6.3 сурет – Микроконтроллер қосымша құрылғыларының максимал тұтыну 

тогы 

 

https://blog.avislab.com/uploads/2016/08/STM32_Clock_02.png
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6.4 сурет – Микроконтроллер қосымша құрылғыларының тұрақты тұтыну 

тогы 

 

7 STM32Cube IDE  

 

STM32F103C8T6 чипі бар Blue Pill тақшасы ST-Link V2 

бағдарламашысына SWD (Serial Wire Debug) протоколының интерфейсі 

арқылы бағдарламалар мен тізбектегі жөндеуді жазуды талап етеді. Қосылу 

үшін тиісті түйреуіштерді қосу керек: GND → GND; CLK → SWCLK; DIO → 

SWDIO; 3.3 → 3.3В. 

 

 
 

7.1 сурет – Blue Pill тақшасын ST-Link бағдарламашысына қосу 

 

STM32CubeIDE орнату файлын STMicroelectronics ресми сайтынан 

жүктеу қажет. STM32CubeIDE – бұл 2019 жылы жарияланған салыстырмалы 

түрде жаңа бағдарлама, сондықтан онда кейбір кемшіліктер болуы мүмкін. 

Жаңа жоба құру үшін негізгі мәзірдге өту керек: File→New→STM32 

Project. 

 

 



 

100 

 

 
 

7.2 сурет – STM32CubeIDE ортасында жаңа жоба құру 

 

 

 
 

7.3 сурет – Жаңа жобу құру мәзірі 

 

Осыдан кейін микроконтроллерді таңдау мәзіріне көшіп, мұнда іздеу 

жолағының көмегімен STM32F103C8 микроконтроллерін таңдау қажет. 

Әзірлеу ортасы микроконтроллерді тапқаннан кейін терезеде қысқаша 

сипаттама мен кейбір параметрлер мен ішкі модульдердің тізімі пайда болады. 
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7.4 сурет – Жаңа жобу құру мәзірі 

 

«Next» батырмасын басқаннан кейін, атау беру, жобаның жұмыс жолын 

таңдау, сондай-ақ жоба опцияларын таңдау мүмкіндігі бар терезе пайда 

болады. Алғашқы қадамдар үшін опция элементтері әдепкі ретінде 

қалдырылуы мүмкін. 

 

 
 

7.5 сурет – Жаңа жобу құру мәзірі 
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Сонымен қатар, IDE STM32CubeMX код генераторын ашу туралы 

терезе шығарады, қарсылық білдірудің мағынасы жоқ, ол микроконтроллер 

параметрлерін таңдауға көмектесетін тамаша құрал. 

 

 
 

7.6 сурет – STM32CubeMX жұмыс алаңы 

 

Ең алдымен, жұмыс кезінде МС қай жерде сағат алатынын түсіндіру 

керек. Көк таблеткаларда жиілігі 8 МГц кварцты резонатор бар, ол қазірдің 

өзінде PD0, PD1 түйреуіштеріне қосылған. IDE үшін мұны көрсету үшін, 

System Core бөлімінде RCC (Reset and clock conrol) бөліміне өтіп, жоғары 

жылдамдықты (HSE), содан кейін кристалды резонаторды таңдаңыз. Осыдан 

кейін сәйкес МК аяқтары олардың мақсатын көрсететін жасыл түспен 

ерекшеленеді. 

 

 
 

7.7 сурет – RCC регистрін сыртқы кристалды резонаторға баптау 

 

STM32F103 микроконтроллерінде фазалық құлыпталған цикл (PLL) 

қондырғысы бар, ол микропроцессордың негізгі жиілігін сыртқы немесе ішкі 

сағат көзінің жиілігін бағдарламалық қамтамасыз ету анықтайтын 

көбейткішке көбейту арқылы құруға қызмет етеді. 
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7.8 сурет – PLL мен ішкі модульдердің жиіліктерін орнату 

 

Конфигурацияны аяқтау үшін біз «Сағат конфигурациясы» 

қойындысында HSE жиілігі 8 МГц-ке, ал МК жиілігі 72 МГц-ке орнатылғанын 

тексеруіміз керек. Біздің бірінші жобамыз үшін классикаға сәйкес тақтаға 

орнатылған жарық диодты жыпылықтатамыз. Ол PC13 түйреуішіне қосылған. 

Оны конфигурациялау үшін шығуды тінтуірдің оң жақ түймесімен нұқыңыз, 

GPIO_Output (жалпы мақсаттағы pin_output) таңдаңыз. GPIO параметрлері 

бөлімінде User13 белгісін LED13-ке тағайындаңыз. GPIO конфигурация 

кестесінде енгізілген өзгерістерді тексеріңіз. 

 

 
 

7.9 сурет – Микроконтроллер кіріс-шығыстарын таңдау 

 

Енді код генераторына таңдалған параметрлерге негізделген жоба 

файлдарын құруға пәрмен береміз. 
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7.10 сурет – Жоба кодын құру құралы 

 

Осыдан кейін біз өз бағдарламамызды main.c файлына жаза аламыз. 

Кіріс-шығыстары мен жиілікті орнату үшін кірістірілген функциялар болады. 

 

 
 

7.11 сурет – CubeMX құралы дайындаған жоба коды 

 

Енді main.c файлында main (void) функциясын және ондағы while(1) 

шексіз циклын табамыз. Бұл бағдарлама жазылатын негізгі аймақ. 
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7.12 сурет – STM32CubeIDE жұмыс алаңы 

 

 
 

7.13 сурет – main.c файлы 

 

PC13 жарық диодын кезеңі 400 мс периодымен қосып-өшіру: 

 

HAL_GPIO_WritePin(LED13_GPIO_Port, LED13_Pin, GPIO_PIN_SET); 
HAL_Delay(200); 
HAL_GPIO_WritePin(LED13_GPIO_Port, LED13_Pin, GPIO_PIN_RESET); 
HAL_Delay(200); 
 

Бұл HAL кітапханасында миллисекундтар аргументі бар кешіктіру 

функциясы бар болғандықтан мүмкін болды. 

Осыдан кейін жобаның негізгі мәзірі арқылы бағдарламаны құруға 

болады: Project→Build All. 
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7.14 сурет – Бағдарламаны құру 
 

Содан кейін hex  файлды микроконтроллерге жүктеу келеді. Ол үшін 

секіргіштерді флэш-жадтағы жазу орнына қойыңыз. 

 

 

 
7.14 сурет – STM32 бағдарламалау режиміндегі секіргіштер 

 

Осыдан кейін жасыл main.c іске қосу түймесін басыңыз, сонда 

жинақталған код ST-Link арқылы MK жадына жіберіледі. 
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7.15 сурет – бағдарламаны жүктеу 

 

ST-Link светодиодты жыпылықтайды, ал IDE сәтті жүктеу туралы 

хабарлайды, сонымен қатар, қосылған бағдарламашы туралы ақпаратты 

көрсетеді. 

 

 
 

7.16 сурет – Жүктелі процесі туралы ақпарат 

 

Біз жарықдиодты 200 мс сайын жыпылықтайтынын көреміз. Осыдан 

кейін, секіргіштерді ішкі Flash-тен жүктеу орнына орнатуға болады, қайта 

жүктеуден кейін жарық диоды қайтадан жыпылықтайды, әйтпесе МК жаңа 

жүктеуді күтеді. 
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7.17 сурет – Boot қосқыштары 

 

Blue Pill тақшасының жұмысын түсіну үшін 7.18-суреттегі сұлбаны 

қолдануға болады. 

 

 
 

7.18 сурет  – Blue Pill тақшасының сұлбасы 

 

MK түйреуіштерінің мүмкін болатын функцияларын анықтау үшін кіріс-

шығыс картасын қолдануға болады (7.19 сурет). 
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7.19 сурет – Blue Pill тақшасының кіріс-шығыс картасы 
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