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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá implementací jádra procesoru Atmel AVR 

do programovatelného hradlového pole FPGA v jazyce VHDL. Shrnuje základní 

architekturu procesoru a způsoby adresování v něm. V rámci práce bylo navrženo 

vlastní jádro procesoru včetně několika periferií tak, aby co nejvíce odpovídalo 

architektuře a instrukční sadě procesoru ATtiny26. Vytvořený VHDL popis byl 

verifikován a funkčně testován. 
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ABSTRACT 

This bachelor‘s thesis deals with FPGA implementation of Atmel AVR core 

described using VHDL language. Basic architecture concepts and processor addressing 

modes are summarized in this thesis. The core including several peripherals was 

designed to be compatible with ATtiny26 architecture and instruction set. The 

microprocessor was described in VHDL and verified in several types of tests. 
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ÚVOD 

Mikrokontroléry nebo mikroprocesory (dále souhrnně jen procesory) jsou součástí 

téměř všech číslicových systémů a zejména díky nim dochází k neustálému vývoji 

na poli technologií výroby integrovaných obvodů. Jejich použití je univerzální díky 

možnosti ovládání programem. Přesto však mají i svá omezení daná zejména 

omezeným výpočetním výkonem.  

Rozvoj technologie výroby a klesající cena obvodů FPGA (Field Programmable 

Gate Array) vede k možnosti popisu procesorů v jazyce HDL (Hardware Description 

Language) a jejich implementaci přímo do obvodů FPGA, které v sobě již obsahují vše 

potřebné pro vytvoření jádra procesoru. Kritické jsou zejména paměťové bloky (ROM 

i RAM), které jsou již běžnou součástí dnes vyráběných obvodů FPGA. Tyto obvody 

lze tedy nakonfigurovat tak, že v sobě obsahují jádro procesoru a některé jeho periferie. 

Výhodou tohoto přístupu je konfigurace procesorů a periferií přímo podle potřeb 

aplikace a jejího přizpůsobení i v průběhu vývoje. Navíc lze přímo 

k implementovanému procesoru připojit i další vlastní logické bloky. Další výhodou 

je dobrá dostupnost obvodů FPGA, nehrozí tak, že implementovaný procesor nebude 

k dispozici. Hlavní výhodou je však možnost ladění chyb v návrhu a jejich snadné 

odstranění pouze nahráním aktualizovaného konfiguračního souboru. Také lze velmi 

snadno změnit konkrétní typ procesoru i uspořádání na desce bez nutnosti výroby nové 

desky plošných spojů, stačí pouze jinak naportovat k fyzickým vývodům FPGA. 

Implementací do obvodů FPGA lze docílit mnohem většího výpočetního výkonu 

než je tomu u kontrolérů ve formě diskrétních součástek.  

Některá procesorová jádra jsou k sehnání přímo od výrobců, kteří nabízejí 

i specializované vývojové prostředky (většinou komerčního typu). Existují i volně 

dostupná jádra přímo od výrobců obvodů FPGA, příkladem může být procesorové jádro 

PicoBlaze od firmy Xilinx. Na internetu lze však najít i ekvivalenty známých typů 

procesorů, u nich však nelze plně zaručit funkčnost.  

Cílem této práce je navrhnout jádro procesoru AVR a jeho implementace 

do obvodu FPGA Spartan-3 XC3S200 v jazyce VHDL, ověření jeho funkčnosti pomocí 

simulace. Návrh bude obsahovat i popis několika periferií, díky kterým bude možno 

ověřit funkci přerušení. Na vývojové desce bude několika demonstračními příklady 

ověřena funkčnost celého návrhu. [2] 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Programovatelné hradlové pole a jazyk VHDL 

Programovatelné hradlové pole (FPGA - Field Programmable Gate Array) 

je polovodičový číslicový integrovaný obvod, který obsahuje programovatelné logické 

bloky propojené programovatelnou maticí spojů. FPGA může obsahovat  

ve své struktuře až několik miliónů ekvivalentních hradel (dvouvstupových hradel 

NAND). Strukturu FPGA zobrazuje obr. 1, bloky IOB (IN/OUT Block) představují 

vstupně/výstupní obvody pro každý pin FPGA. Ve vnitřní struktuře je mnoho 

programovatelných logických bloků (CLB) propojených programovatelnou maticí 

spojů. Vnitřní struktura bloků není pro tuto práci důležitá. Kromě těchto běžných bloků 

mohou FPGA obsahovat i další speciální bloky – např. bloky statické paměti SRAM, 

bloky pro práci s hodinovým signálem atd. Předními výrobci FPGA jsou firmy Xilinx 

a Altera. V rámci této práce bude pro implementaci použito FPGA firmy Xilinx 

Spartan-3 XC3S200 na vývojové desce Spartan-3 Starter Kit Board. Samotné FPGA 

obsahuje 200000 ekvivalentních hradel, 4320 logických buněk, dvanáct 18 KiB 

blokových SRAM pamětí a dvanáct 18-bitových hardwarových násobiček. [12] [13] 

 

Obr. 1: Vnitřní struktura FPGA [12] 

Pro správné nastavení vnitřní struktury FPGA je nutné tuto strukturu nějakým 

způsobem popsat. Moderní metodou je popis jazykem HDL (Hardware Description 

Language), v této práci konkrétně jazykem VHDL - VHSIC Hardware Description 

Language, kde VHSIC je akronym Very High Speed Integrated Circuits, tedy velmi 

rychlé integrované obvody. Jazyk VHDL slouží nejen pro syntézu, ale také  

pro modelování a simulaci systémů. Výsledný VHDL popis byl syntetizován 
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ve vývojovém prostředí ISE WebPACK od firmy Xilinx, pro verifikaci byl 

použit ModelSim. [2] 

1.2 Mikroprocesor a mikrokontrolér 

Mikroprocesor je logický obvod, který je schopen vykonávat sled operací 

(instrukcí) programu uloženého v paměti, čímž vykonává určitou funkci. Samotný 

mikroprocesor je však pouze řídící jednotka (jádro) a ke správné funkci většinou 

potřebuje vstupní, výstupní a jiné obvody (periferie). O mikroprocesoru, ke kterému 

jsou připojeny tyto další obvody (AD převodníky, čítače a časovače, EEPROM paměť 

aj.) v jednom pouzdře, se hovoří jako o mikrokontroléru (MCU). V této práci bude 

pro jednoduchost často používán pouze pojem procesor (Central Processing Unit - 

CPU), ačkoli jde ve skutečnosti o implementaci mikrokontroléru se zaměřením spíše 

na samotné jádro, tedy mikroprocesor. [11] [2] 

Základní dělení procesorů podle několika kritérií: 

1. Podle délky slova (operandu) – počtu bitů, se kterými je daný procesor schopen 

pracovat. Zjednodušeně jde o to, jak široká je datová sběrnice daného CPU. 

Nejčastěji 8/16/32/64-bitové procesory 

2. Podle instrukční sady 

a) Reduced Instruction Set Computer (RISC) – redukovaná instrukční sada, 

která používá menší počet obecnějších instrukcí. RISC architektura 

je rychlejší, v paměti ale zabírá více místa, protože složitější instrukce musí 

„poskládat“ z obecnějších. 

b) Complex Instruction Set Computer (CISC) – komplexní instrukční sada, 

která má větší množství instrukcí, typicky obsahuje instrukce pro různé 

adresní módy, potřebují ale více času na zpracování dané instrukce. 

3. Podle architektury jádra 

a) Harvardská architektura – paměť programu a dat je fyzicky oddělena 

b) Von Neumannova – společná paměť programu a dat  

1.2.1 Atmel AVR 

AVR je označení RISC procesorů s Harvardskou architekturou od společnosti 

Atmel. Většina těchto procesorů je 8 nebo 16-bitová, avšak v současné době se dají 

sehnat i 32-bitové AVR UC3. Výrobce tyto procesory dělí do několika základních 

rodin: 

 tinyAVR 

 megaAVR 

 AVR XMEGA 

V zásadě se jednotlivé typy a rodiny liší zejména ve velikosti vnitřních pamětí 

a integrovaných periferiích. Malé rozdíly lze však najít i v instrukčních sadách, 

například u rodin megaAVR a AVR XMEGA je instrukční sada rozšířena o násobení, 

také některé instrukce mohou zabrat více strojového času vzhledem k nutnosti práce 
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s více slovy. Výhodou procesorů AVR je výrobcem volně dostupné programovací 

prostředí AVR studio, které zaručuje kompilaci programů na všechny AVR procesory 

včetně simulace, jak v jazyce C, tak přímo v assembleru. V rámci této práce bude 

implementováno jádro (tedy instrukční sada) procesoru ATtiny26, případné změny 

a odlišnosti budou uvedeny dále v textu. Rodina tinyAVR patří k nejjednodušším 

procesorům Atmelu, které své využití nachází zejména v malých obvodech,  

a to zejména kvůli poměrně malé integrované paměti, pouzdra s málo vývody a malým 

množstvím integrovaných periferií. [5] 

Konkrétně Attiny26 disponuje 2 KiB paměti typu FLASH pro program, 128 B 

paměti typu SRAM pro data a 128 B paměti typu EEPROM. Jak uvádí výrobce, jedná 

se o nízkopříkonový 8-bitový mikrokontrolér, který ve své instrukční sadě obsahuje 118 

instrukcí. Většinu těchto instrukcí dokáže vykonat během jediného hodinového taktu. 

Dosahuje výpočetního výkonu až 16 MIPS při frekvenci 16 MHz. Z periferií obsahuje 

jeden časovač/čítač, jeden časovač s PWM modulací, rozhraní USI, 10-bitový  

AD převodník, analogový komparátor a watchdog časovač. [9] [2] 

1.3 Architektura ATtiny26 

Základem architektury procesoru ATtiny26 (i dalších procesorů AVR),  

jehož schématický nákres zobrazuje obr. 2, je registrové pole, které obsahuje 32 obecně 

použitelných registrů po 8 bitech. Během jediného strojového cyklu je zprostředkován 

přístup do tohoto registrového pole, provede se vybraná aritmeticko-logická operace 

a výsledek je opět zapsán do registrového pole. Strojový cyklus procesorů AVR přímo 

odpovídá hodinovému cyklu. Pro program je vyhrazena paměť FLASH. Komunikaci 

mezi jednotlivými bloky zajišťuje 8-bitová datová sběrnice. [2] 

 

Obr. 2: Architektura ATtiny26 [9] 
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1.3.1 Rozdělení paměťového prostoru 

Jak už bylo řečeno, procesory AVR jsou Hardvardské architektury - paměť 

programu je tedy oddělena od paměti dat.  

Paměť programu je adresována 10-bitovým registrem PC (Program Counter – 

programový čítač). Je tedy možné adresovat přesně 1024 buněk, z nichž v každé 

je 16 bitů, tedy 1 slovo - celkem tedy 2 KiB. Většina instrukcí má délku právě 1 slovo 

(výjimkou jsou pouze instrukce LDS a STS), ve kterých je dekódována jak konkrétní 

instrukce, tak informace o operandech. O dekódování instrukcí bude uvedeno více 

informací později. Po vykonání instrukce se musí změnit obsah registru PC tak, 

aby byla čtena z paměti další instrukce. Většina instrukcí pracuje s inkrementací PC o 1, 

výjimkou jsou skoky (nepodmíněné = jumps, podmíněné = branchs), které budou 

vysvětleny později u typů adresování. Poslední možností změny PC je přeskok,  

kdy za splnění určité podmínky dojde k „přeskočení“, tedy nevykonání následující 

instrukce. PC se tedy při splnění podmínky nezvýší o 1, ale o 2 nebo 3 podle toho, 

zda je velikost následující instrukce 1 nebo 2 slova.  

 

Obr. 3: Organizace vnitřní paměti procesoru [9] 

Z obr. 3, jenž zobrazuje organizaci paměti dat, vyplývá, že prvních 32 buněk 

(adresy  0x0000 až 0x001F) odpovídá 32 obecně použitelným registrům.  

Poslední 3 dvojice těchto registrů tvoří páry označované jako ukazatele (pointery) X, Y, 

Z. Například ukazatel Z je tvořen z registrů R30 a R31 tak, že R31 tvoří horní bity 

a R30 spodní bity 16-bitového ukazatele. Obdobně je tomu i u ukazatelů Y a X,  
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vše je přehledně zobrazeno na obr. 4. Všechny ukazatele mají význam zejména 

u nepřímého adresovaní, které bude vysvětleno později. Dalších 64 buněk v paměti 

(adresy  0x0020 až 0x005F) jsou vstupně/výstupní registry, které slouží pro ovládání 

periferií. Až od adresy 0x0060 začíná samotná volně použitelná paměť dat tvořená 

statickými buňkami paměti SRAM, která má velikost 128 B a končí tedy na adrese 

0x00DF (RAMEND). Všechny 3 tyto bloky registrů a paměti používají společné 

adresování, díky čemuž je možné přistupovat k registrům stejně jako k samotné paměti 

SRAM. [9] 

 

Obr. 4: Ukazatele X,Y, Z [9] 

Procesor ATtiny26 má také 128 B paměti EEPROM (Electrically Erasable 

Programmable Read-Only Memory). Jedná se o elektricky mazatelnou nevolatilní 

(po odpojení napájení nedojde ke ztrátě dat) paměť, využívanou zejména jako uložiště 

dat. Tento typ paměti však nebude ve výsledném návrhu implementován, protože 

v FPGA není k dispozici nevolatilní typ paměti. [2] 

1.3.2 Vstupně/výstupní registry 

Vstupně/výstupní registry (V/V nebo také I/O registry) slouží k řízení periferií 

a samotného jádra procesoru. Každý registr má svůj název. Jsou implementovány 

jako součást datové paměti, celkem je pro ně vyhrazeno 64 buněk po 8 bitech, 

ačkoli implementovány jsou pouze některé. Tento přístup umožňuje jednoduché 

kódování u všech AVR procesorů, protože každý z procesorů má implementovány 

pouze takové I/O registry, které skutečně potřebuje, místo nepoužitých registrů je 

vyhrazeno. U různých procesorů se mohou lišit nejen počty ale i názvy registrů, 

programování se tedy liší podle konkrétního typu procesoru. Přehled I/O registrů 

ATtiny 26 lze najít [9], str. 168. Nejdůležitějšími registry jsou stavový registr SREG 

a ukazatel vrcholu zásobníku SP (Stack Pointer). 

Stavový registr je příznakový registr. Každý z příznaků definuje stav procesoru 

po vykonání instrukce. Na obr. 5 je zobrazen typický popis I/O registru v katalogových 

listech AVR procesorů. Jak je vidět, každý z bitů má svůj význam. Také bývá uvedeno, 

zda se daný bit dá pouze číst (R), nebo může být i přepsán (R/W). Posledním údajem 

je iniciační hodnota registru po resetu.  
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Obr. 5: Stavový registr (SREG) [9] 

Význam jednotlivých bitů registru SREG je: 

 I – globální povolení přerušení 

 T – kopírovací bit 

 H – pomocný příznak přetečení 

 S – znaménkový bit 

 V – příznak přetečení čísla v druhém doplňku 

 N – příznak záporného výsledku 

 Z – příznak nulového výsledku 

 C – příznak přetečení 

Ukazatel zásobníku - registr SP (obr. 6) ukazuje na vrchol zásobníku umístěného 

v SRAM. Jak je vidět, po resetu je nastavena nulová hodnota, před použitím zásobníku 

je tedy nutné nastavit jeho hodnotu – nejčastěji na RAMEND. Procesory se liší velikostí 

RAM paměti, šířka SP se tedy může lišit a obvykle zabírá 2 registry. U ATtiny26 

je velikost datové paměti 224 buněk (128+64+32), proto stačí pouze 8 bitů SP. 

Při vložení údaje do zásobníku se hodnota SP snižuje, při vyjmutí naopak zvyšuje. 

Zásobník je využíván zejména při volání podprogramu nebo obsluhy přerušení,  

kdy je do zásobníku uložena aktuální pozice programu. 

 

Obr. 6: Ukazatel zásobníku (SP) [9] 

V rámci praktické části nejsou implementovány všechny registry procesoru 

ATtiny26, protože nejsou implementovány ani všechny periferie. Přehled všech 

implementovaných I/O registrů s případným komentářem bude popsán v praktické části 

práce. [2] 

 

1.4 Instrukční sada 

V instrukční sadě ATtiny26 je 118 instrukcí. Jejich přehled lze najít [9], 

str. 169,170. Velmi důležitým údajem jsou hodiny (clocks), které udávají, kolik taktů 

hodin trvá zpracování instrukce. Většina instrukcí je zpracována v jediném taktu. 

Všechny instrukce jsou kódovány do 16 bitů (jednoho slova), výjimkou jsou pouze 

instrukce STS a LDS, které jsou ve 2 slovech. Nejvyšší bity (vždy nejméně 4) tvoří 

tzv. operační kód, na jeho základě dojde k jednoznačnému rozlišení instrukce 

v dekodéru, zbytek je doplněn bity určitého významu dle konkrétní instrukce. Kódování 

jednotlivých instrukcí lze najít [7]. Seznamovat se s jednotlivými instrukcemi  
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a jejich funkcí není účelem tohoto textu. Při důkladnějším průzkumu jednotlivých 

instrukcí a jejich operačních kódů lze najít shodu mezi některými instrukcemi  

(např. EOR a CLR). Pro některé instrukce, typicky u podmíněných skoků (BREQ, 

BRCS aj.), existuje univerzální obecná instrukce (BRBS). Při důkladném projití všech 

instrukcí zjistíme, že instrukční sada obsahuje pouze 74 unikátních instrukcí. [2] 

1.5 Adresování v procesoru 

V procesorech se velmi často pracuje s pamětmi či registry, které je nutné správně 

adresovat tak, abychom četli nebo zapisovali na správné místo. Obecně lze adresování 

rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé adresování znamená, že adresa je obsažena v kódu 

instrukce a musí být tedy uvedena i při zápisu instrukce v assembleru. Oproti tomu 

u nepřímého adresování není adresa dekódována přímo z instrukce, ale vstupuje 

z jednoho z ukazatelů (X, Y nebo Z). Instrukce můžeme rozdělit podle toho,  

jaké používají adresování na: [5] 

 Přímé adresování jednoho obecně použitelného registru 

 Přímé adresování dvou obecně použitelných registrů 

 Přímé adresování vstupně/výstupního registru 

 Přímé adresování dat 

 Nepřímé adresování dat 

 Nepřímé adresování dat s posunutím 

 Nepřímé adresování dat s pre-dekrementem 

 Nepřímé adresování dat s post-inkrementem 

 Adresování konstant uložených v programové paměti 

 Nepřímé adresování paměti programu (nepřímý skok) 

 Relativní adresování paměti programu (relativní skoky) 

 Zkrácené relativní adresování paměti programu (podmíněné skoky) 
 

Jedná se pouze adresování, které využívá procesor ATtiny26, jiné procesory AVR 

mohou mít další typy adresování (např. přímé adresování paměti programu). 

 

Přímé adresování jednoho obecně použitelného registru 

Operační kód instrukcí, které přímo adresují jeden registr, je doplněn 5 bity,  

které adresují jeden z 32 registrů. Na obr. 7 je naznačena instrukce, která adresuje právě 

jeden registr. Bity d adresují registr Rd, ve kterém je uložen operand dané instrukce. 

Existují však i výjimky (LDI, ANDI aj.), kde v instrukci jsou pouze 4 bity,  

které tak umožňují adresovat pouze horní polovinu registrového pole (R16-R31).  

Není také podmínkou, že tyto adresní bity mají pevnou polohu nejméně významných 

bitů a ve většině případů tomu tak ani není. [2] 
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Obr. 7: Přímé adresování jednoho obecného registru [7] 

Přímé adresování dvou obecně použitelných registrů 

Většina aritmeticko-logických instrukcí pracuje se dvěma operandy, které jsou 

uloženy ve dvou obecně použitelných registrech Rr a Rd. Jak ukazuje obr. 8, oba tyto 

registry jsou adresovány přímo, každý 5 bity. Po provedení dané operace se výsledek, 

má-li být uložen, uloží do registru Rd. Opět platí, že umístění celkem 10 adresních bitů 

ve skutečnosti neodpovídá schématickému zobrazení. 

 

Obr. 8: Přímé adresování dvou obecných registrů [7] 

Přímé adresování vstupně/výstupního registru 

Pro práci se vstupně/výstupními registry existuje celkem 6 instrukcí – IN, OUT, 

SBI, CBI, SBIS a SBIC. Adresování vstupně/výstupních registrů je obdobné jako 

adresování registrů obecných. Místo 5 bitů d je zde však 6 bitů A,  

protože existuje celkem 64 I/O registrů. Instrukce IN a OUT pracují současně 

s obecným i I/O registrem, proto je kromě 6 bitů adresujících přímo vstupně/výstupní 

registr v instrukci kódována adresa obecného registru dalšími 5 bity (obr. 9).  

Další 4 instrukce pracují s konkrétním bitem konkrétního I/O registru. Kromě 5 bitů  

(lze přistupovat pouze ke spodní polovině vstupně/výstupního registrového pole – 

adresy 0-31), které adresují tento I/O registr, jsou v instrukci ještě 3 bity, které adresují 

konkrétní bit v tomto registru.  



 18 

 

Obr. 9: Přímé adresování vstupně/výstupního registru [7] 

Přímé adresování dat 

Přímé adresování dat umožňuje přístup do datové paměti. Tohoto typu adresování 

využívají 2 instrukce – STS a LDS. Obě tyto instrukce jsou tvořeny dvěma slovy,  

jde tedy o 32 bitovou instrukci. První slovo tvoří operační kód a 5 bitů, které adresují 

obecný registr. Druhé slovo je celé tvořeno 16 bity adresy datové paměti. Názorně je 

vše zobrazeno na obr. 10. Je nutné si uvědomit, že takto lze adresovat nejen samotnou 

paměť SRAM, ale i registry, jelikož adresace je společná. Adresa by měla být v rozsahu 

0 až RAMEND (0x00DF), jinak není zaručeno, že zapíšeme skutečně na místo 

v paměti, kam chceme. Protože rozsah použitelných adres nemá délku 16 bitů, horní 

nepoužívané bity (v tomto případě horní bajt adresy) nemají na adresu vliv. Na jiném 

procesoru AVR  bylo prakticky vyzkoušeno, že pokud je adresa větší než RAMEND, 

přiřadí se spodní bity adresy a nejvýznamnější bit adresy je zahozen. Porovnává se však 

pouze použitelná část adresy – u ATtiny26 tedy spodní bajt adresy. 

 

Obr. 10: Přímé adresování dat [7] 

Nepřímé adresování dat 

Tento typ adresování je podobný přímému adresování dat, ale místo druhého slova 

je použit jeden z ukazatelů X, Y, Z. Instrukce s nepřímým adresováním dat mají pouze 

jedno slovo, ve kterém je zakódována adresa obecného registru a konkrétní ukazatel. 

Adresa dat se pak bere jako obsah daného ukazatele (obr. 11). Opět platí, že adresa  
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by měla být v rozsahu 0 – RAMEND a přistupovat se takto dá k veškeré datové paměti.  

 

Obr. 11: Nepřímé adresování dat [7] 

Nepřímé adresování dat s posunutím 

Tento způsob adresování opět využívá jeden z ukazatelů, tentokrát jsou však 

k dispozici pouze ukazatele Y nebo Z. V samotné instrukci je zakódován jeden 

z obecných registrů 5ti bity, dalších 6 bitů určuje posunutí. Adresa datového prostoru  

je určena jako obsah ukazatele, ke kterému je přičteno posunutí. Tento výsledek však 

není nikde uložen. Posunutí je v rozsahu 0 – 63. Přehledně je vše zobrazeno na  obr. 12.  

 

 

Obr. 12: Nepřímé adresování dat s posunutím [7] 

Nepřímé adresování dat s pre-dekrementem 

Opět se jedná o nepřímé adresování, které využívá jeden z ukazatelů. V operačním 

kódu instrukce je opět kódován konkrétní obecný registr. Adresa datové paměti 

je určena obsahem ukazatele, před provedením čtení nebo zápisu z datové paměti je 

však jeho hodnota snížena o 1 a výsledek této operace je uložen opět do daného 

ukazatele. Operace pre-dekrementu je znázorněna na  obr. 13. Tímto způsobem lze 

jednoduše pracovat s postupným čtením či zápisem do paměti – možnost blokového 

přenosu dat. 
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Obr. 13: Nepřímé adresování dat s pre-dekrementem [7] 

Nepřímé adresování dat s post-inkrementem 

Nepřímé adresování dat s post-inkrementem je velmi podobné předchozímu typu 

adresování. Jak je vidět na  obr. 14, adresa dat je přímo obsah ukazatele, po vykonání 

dané instrukce ale dojde ke zvýšení hodnoty ukazatele o 1 a uložení této nové hodnoty. 

 

 

Obr. 14: Nepřímé adresování dat s post-inkrementem [7] 

 

Adresování konstant uložených v paměti programu 

Tento typ adresování umožňuje přístup do paměti programu, používá jej pouze 

instrukce LPM. Adresa v programové paměti je určena ukazatelem Z. Nejméně 

významný bit Z určuje, která polovina slova bude čtena, ostatní bity pak určují adresu 

samotné buňky, ze které bude čteno (obr. 15). Je tak načteno 8 bitů, které jsou následně 

uloženy do registru. U ATtiny26 má význam pouze 11 spodních bitů ukazatele Z, 

protože pro adresaci programové paměti stačí 10 bitů. V instrukční sadě ATtiny26 je 

instrukce LPM dvakrát – buď je přednastavené ukládání dat do registru R0,  

nebo je možné si tento registr zvolit. Zvláštností je, že operační kódy těchto dvou 

instrukcí jsou úplně jiné a je tedy potřeba obě instrukce implementovat zvlášť.  
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Obr. 15: Nepřímé adresování konstant uložených v paměti programu (LPM) [7] 

 

Nepřímé adresování paměti programu 

Toto adresování (obr. 16) se využívá pro realizaci nepodmíněných nepřímých 

skoků nebo volání podprogramů. Nová adresa PC je pak určena obsahem ukazatele Z. 

Tohoto adresování využívají instrukce IJMP a ICALL. Protože programový čítač nemá 

délku 16 bitů, ale pouze 10 bitů, dochází ke kopírování pouze spodních 10 bitů 

ukazatele. 

 

 

Obr. 16: Nepřímé adresování paměti programu [7] 

Relativní adresování paměti programu 

Relativní adresování paměti programu využívají opět 2 instrukce – RJMP  

a RCALL. Jde o relativní nepodmíněné skoky, v jejich operačním kódu je 12-bitová 

konstanta (rozsah -2048 až +2047). Nová adresa PC je pak určena jako součet PC+1 

s touto znaménkovou konstantou, nová adresa je tedy PC+1+k. Jedná se tedy o relativní 

skok o k, tento skok je proveden vždy. Tuto operaci pak znázorňuje obr. 17. 
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Obr. 17: Relativní adresování paměti programu [7] 

Zkrácené relativní adresování paměti programu 

Zkrácené relativní adresování paměti programu neboli podmíněné skoky (branchs) 

jsou velmi podobné relativnímu nepodmíněnému skoku. Hlavním rozdílem je velikost 

konstanty, která je u podmíněných skoků 7-bitová (rozsah -64 až +63), a hlavně fakt,  

že ke skoku dochází jen za podmínky splnění určitého předpokladu – typicky nastavení 

nebo nulování konkrétního bitu registru SREG. Nová adresa programového čítače 

je pak opět PC+1+k. [2] 

1.6 Přerušení 

Přerušení je událost, kdy procesor reaguje na vnější podnět, přeruší běh samotného 

programu a vykoná se tzv. rutina obsluhy přerušení. Po obsloužení přerušení se program 

vrátí na původní místo a pokračuje ve vykonávání programu. Vnějším podnětem může 

být zdroj vnějšího přerušení na vstupech kontroléru, přetečení čítače/časovače, 

dokončení AD převodu, příjem dat přes USART a jiné. ATtiny26 má k dispozici  

12 druhů přerušení včetně resetu. Reset je speciálním přerušením a chová se odlišně 

od ostatních přerušení – program je restartován a začíná od začátku, není také třeba 

globální povolení přerušení (viz. dále).  

Každý zdroj přerušení má svou pevně danou prioritu, nejdříve se obslouží 

přerušení s největší prioritou. Každé přerušení, v případě jeho užití, má vyhrazeno místo 

na začátku programové paměti pouze pro jednu instrukci délky jednoho slova. 

Protože většina obsluh přerušení vyžaduje více instrukcí, na toto paměťové místo 

se uloží instrukce skoku, která zaručí skok na jiné místo v paměti, kde je uložena rutina 

obsluhy přerušení. [5] 

Pro vyvolání přerušení je nutné splnit několik podmínek. Nejdůležitější je globální 

povolení přerušení nastavením bitu I ve stavovém registru. Při přechodu do rutiny 

obsluhy přerušení je tento bit automaticky nulován, může však být během obsluhy 

znovu nastaven, čímž se umožní další přerušení. Před přechodem na adresu danou 

typem přerušení se aktuální adresa PC uloží do zásobníku. Instrukce RETI (návrat 

z obsluhy přerušení) obnoví původní adresu PC ze zásobníku a povolí globální 

přerušení nastavením příznaku I. Pro přerušení konkrétního typu, například  

od čítače/časovače, je nutné, aby bylo povolené přerušení od periferie v masce přerušení 

– pro většinu přerušení u ATtiny26 jsou to I/O registry GIMSK a TIMSK. Samotné 
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přerušení je pak vyvoláno nastavením příznaku přerušení v I/O registrech GIFR  

nebo TIFR. Při přechodu do obsluhy přerušení je příznak přerušení hardwarově 

nulován. Pokud je zakázané přerušení, příznaky přerušení zůstávají nastavené 

až do povolení a vykonání obsluhy nebo programového nulování, po povolení přerušení  

se obslouží v pořadí podle priority. Výjimkou je vnější přerušení, které se chová odlišně 

a nebude v návrhu implementováno. V případě programového nulování příznaků 

přerušení je pro vynulování třeba do příslušného bitu zapsat log. 1,  

log. 0 příslušný bit neovlivní. [2] 

1.7 Soubor typu Intel-hex 

Procesory mohou být programovány v několika jazycích - vyšší programovací 

jazyk C usnadňuje práci programátora, který tak ale na rozdíl od programování  

na nejnižší úrovni v jazyce symbolických instrukcí (assembly language, často 

označovaný zjednodušeně assembler) ztrácí kontrolu nad uspořádáním instrukcí, resp. 

efektivností programu. Společným rysem je však překlad programu v daném jazyce  

na strojový kód, s kterým dále pracují programátory. Překlad probíhá právě do souboru 

typu Intel-hex. 

Jedná se o textový soubor s příponou hex, který definuje obsah některé paměti, 

v případě programování procesorů jde vlastně o obsah paměti programu. Data jsou 

kódována v hexadecimální soustavě. Každý z řádků tohoto souboru má přesně 

definovanou strukturu: 

:NNAAAATTDDDD...CC 

Každý řádek začíná znakem „:“ (ASCI 0x3A), následuje hexadecimální číslo NN, 

které udává velikost dat záznamu – tedy počet bajtů. AAAA udává offset počáteční 

cílové adresy a znaky TT definují typ záznamu. Je nutné si uvědomit, že instrukce jsou 

kódovány v dvojbajtech, skutečná adresa v paměti programu v procesoru je pak tedy 

dělená dvěma. Následuje určitý počet D hexadecimálních znaků, který je daný právě 

číslem 2*NN, protože data jsou strukturována po bajtech. Poslední 2 znaky CC udávají 

kontrolní součet - součet hodnot bajtů řádku modulo 256 musí dát nulu. [10] 

Existuje několik typů záznamu, z nichž nejdůležitější jsou:  

 „00“ – datový záznam, při překladu jsou 16-bitová data kódována v pořadí 

dolní bajt, horní bajt. 

 „01“ – konec souboru, který je definován řádkem „:00000001FF“ 

 „02“ – rozšířený segmentový záznam adresy, který slouží pro adresování 

větších pamětí. Datové bajty (celkem 2 bajty), ke kterým jsou přidány 

spodní 4 bity s hodnotou 0x0, mají v tomto případě význam offsetu adresy 

pro všechny následující datové záznamy.   

Jako jednoduchý příklad lze uvést následující Intel-hex soubor: 

:020000020000FC 

:0400000001E013E028 

:00000001FF  

První řádek definuje segmentový záznam adresy - to znamená, že ke všem dalším 
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adresám bude přičítán offset 0x00000. Na druhém řádku jsou 4 datové bajty,  

z nichž první je uložen na adrese 0x00000+0x0000, tedy 0x00000. Kódované instrukce 

jsou 0xE001 a 0xE013. Poslední řádek ukončuje soubor typu hex.  [2] 
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2 NÁVRH ARCHITEKTURY 

V rámci praktické části bakalářské práce je popsána architektura navrženého jádra 

procesoru včetně jeho VHDL popisu. Na obr. 18 je zobrazeno zjednodušené blokové 

schéma jádra procesoru. Ve schématu chybí IPcore DCM, který snižuje frekvenci hodin 

z 50 MHz na 20 MHz.  

Paměť 
programu

Dekodér 
instrukce

Programový 
čítač

16-bitová 
sčítačka

SRAM
-----------
Periferie

Registrové 
pole

ALU

 

Obr. 18 Blokové schéma realizovaného jádra procesoru 

Program je uložen v ROM paměti v rámci paměti programu (komponenta 

program_memory). Instrukce čtené z této paměti jsou dekódovány v dekodéru instrukce 

(komponenta instruction_dec), který řídí všechny ostatní bloky. Vnitřní datová paměť je 

rozdělena do komponent na obecně použitelné registrové pole (komponenta reg_field), 

vstupně/výstupní registry včetně logiky periferií (peripheral) a datovou paměť SRAM. 

Pro aritmeticko-logické operace slouží 8-bitová aritmeticko-logická jednotka - ALU 

(Arithmetic-logic unit). Data zapisována do registrového pole jsou na základě dekodéru 

instrukce multiplexována z výstupu samotného registrového pole, I/O registrů, datové 

paměti nebo ALU. Pro realizaci sčítání větší datové šířky než umožňuje ALU je 

implementována 16-bitová sčítačka (komponenta Adder16), která zajišťuje zejména 

relativní skoky. Logiku následující adresy zabezpečuje blok programový čítač 

(komponenta PC). V následujícím textu budou podrobně popsány jednotlivé 

komponenty. Názvy jednotlivých bloků, signálů a portů ve schématech odpovídají 

vytvořenému VHDL popisu. [2] 

2.1 Paměť programu 

Komponenta Program_memory, jejíž blokové schéma je zobrazeno na obr. 19, 

tvoří ROM paměť, ve které je uložen program. Čtení instrukcí probíhá synchronně 

s vzestupnou hranou hodinového signálu při povolení čtení nastavením signálu 

rom_REN. Adresa, ze které je čteno, je určena buď přímo adresou PC,  

pokud je nastaven signál readpc do logické hodnoty 1, v opačném případě je čteno 

z ukazatele pointer – instrukce LPM. V tomto případě se neuvažuje nejméně významný 

bit ukazatele, který rozhoduje o tom, který bajt z instrukce bude uložen. Adresa  

je pak určena bity 11 až 1 – načítá se 16-bitové slovo. 
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Obr. 19: Blokové schéma komponenty Program_memory 

Výstupní signál instruction je multiplexován, běžně je na výstup přepsán výstup 

ROM paměti, v případě přerušení je však použita pseudoinstrukce s kódem 0x000F. 

Multiplexer je řízen registrovaným signálem int_reg tak, aby bylo zaručeno, že poslední 

takt zpracování instrukce bude na vstupu dekodéru pořád prováděná instrukce.  

Je na dekodéru instrukce, aby zaručil, že signál int, který indikuje přerušení,  

byl nastaven vždy až poslední takt zpracovávané instrukce. Pokud by tomu tak nebylo, 

není možné zaručit správné dokončení probíhané instrukce. 

Paměť programu je tvořena pamětí typu ROM, je tedy nutné program nahrát  

do FPGA v rámci syntézy ve vývojovém prostředí a následné naprogramování FPGA. 

Protože ROM paměť i celá komponenta Program_memory má svou strukturu,  

která musí být dodržena, aby došlo ke správné syntéze, byl vytvořen jednoduchý 

program v jazyce C, který ze souboru typu hex generovaného např. v AVR studiu, 

vytvoří VHDL popis komponenty s příslušným programem.  

Program pracuje se dvěma soubory – f a g. Ze souboru f je čten program ve formátu 

Intel-hex, do souboru g je ukládán VHDL popis komponenty. V rámci každého řádku 

souboru je po prvním znaku „:“ postupně načteno počet bajtů, paměťový offset a typ 

zápisu. Všechny tyto proměnné jsou uloženy v hexadecimálním tvaru, takže jsou 

v rámci programu převedeny na číslo dekadické. Pokud je datový typ 0 (0x00) – tedy 

datový záznam, je nejprve pomocí počítadla ověřeno, že aktuální adresa souhlasí 

s adresovým posunutím. Pokud tomu tak není, zapíše do ROM paměti 0x0000 

(instrukce NOP) tolikrát, aby došlo k vyrovnání adres. Poté následuje podle počtu 

uložených bajtů sekvence načítání instrukce a její zápis do paměti ROM. V Intel-hex  

souboru jsou instrukce kódovány v pořadí dolní bajt, horní bajt – načtou se tedy vždy  

2 bajty a v paměti ROM dojde zápisu v jejich správném pořadí.  

Jedná se o velmi jednoduchý program, který neošetřuje žádné podmínky  

a „spoléhá“ na správnost použitého Intel-hex souboru. Neuvažuje také rozšířený 

segmentový záznam adresy, ačkoli je tento typ zápisu téměř v každém Intel-hex 

souboru. Vždy je však nastaven na 0x00000 a už se s ním dál nepracuje,  

protože pro adresování paměti ATtiny26 stačí běžný paměťový offset. Během překladu 
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jsou pro jistotu do konzole vypisovány jiné typy zápisu, které se v  souboru objeví.  

Je pak na uživateli, aby posoudil, zda překlad proběhl správně, nebo je potřeba provést 

kontrolu. [2] 

2.2 Dekodér instrukce 

Komponenta Instruction_dec je hlavním řídícím systémem celého procesoru,  

na základě vstupního signálu – kódu instrukce – řídí běh celého jádra procesoru.  

Dekodér instrukce je tvořen stavovým automatem s asynchronním resetem (stav reset), 

který podle právě prováděné instrukce synchronně přechází do následujícího stavu. Stav 

reset zaručuje, že nebude dekódováno dříve, než po resetu dojde ke čtení z paměti 

programu. Zjednodušený stavový diagram zobrazuje obr. 20. Vzhledem ke složitosti 

podmínek přechodů i množství výstupních signálů zobrazuje pouze zjednodušeně 

podmínky přechodů mezi stavy. Stavy s1 – s4 určují takt prováděné instrukce,  

každá instrukce je dekódována a jsou nastaveny příslušné řídící signály. Takto je 

zaručena kontrola nad všemi řídícími signály i v rámci jednotlivých taktů prováděné 

instrukce.  V případě přeskoku přechází stavový automat do stavu SKIP, pokud je další 

instrukce tvořena dvěma slovy (STS nebo LDS), pak přejde do stavu SKIP_2cycles. 

Stavy s_LDS, s_LDS1, s_STS a s_LPM jsou speciální stavy pro instrukce LDS, STD  

a LPM, protože během jejich vykonávání je čteno z paměti programu a původní kód 

instrukce je tak v průběhu vykonávání ztracen. Součástí dekodéru je registr, který 

v případě zmíněných instrukcí zaručí uchování adresy registru a v případě LPM  

i nejméně významný bit ukazatele Z, který určuje, která polovina slova se zapisuje.  

resetreset s1s1 s2s2 s3s3 s4s4

s_LDSs_LDSs_STDs_STD

s_LPMs_LPM
skipskip

skip_2cyclesskip_2cycles

s_LDS1s_LDS1

rst
STD LDS

2-takt 
instr.

3-takt 
instr.

4-takt 
instr.

LPMskip

Skip 
STS/LDS

 

Obr. 20: Stavový diagram implementovaný v rámci komponenty Instruction_dec 

V rámci dekodéru jsou nastaveny všechny řídící signály pro ostatní komponenty, 

nejdůležitější signály jsou povolovací signály. Výchozí hodnotou jsou tyto signály 

nastaveny na operaci NOP (No Operation), pokud tedy dekodér nerozezná konkrétní 

instrukci, je tato instrukce přeskočena beze změny v datové paměti. Samotné podmínky 
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dekódování jsou mnohdy velmi složité a existuje velké množství řídících signálu, nemá 

cenu se všemi konkrétně zabývat – důležité signály jsou popsány v rámci ostatních 

komponent. 

Velmi důležité je však řízení přerušení. Jak už bylo řečeno, je na dekodéru 

instrukce, aby zaručil, že požadavek na přerušení (nastavení signálu int v komponentě 

Program_Memory na logickou jedničku) bude vždy až v posledním taktu prováděné 

instrukce. Do dekodéru instrukce už vstupuje jen přerušovací vektor z bloku periferií, 

kde každý z jeho bitů představuje konkrétní požadavek přerušení. Jestliže je tento 

vektor nenulový, pak dojde k nastavení signálu přerušení do paměti programu, vyvolá 

se přerušení a do dekodéru při vzestupné hraně hodin vstupuje pseudoinstrukce 0x000F. 

Její kód je zvolen tak, aby nemohl kolidovat s žádnou jinou instrukcí při různých 

parametrech. Tato instrukce je dekódována podobně jako instrukce ICALL s tím 

rozdílem, že nová adresa programu je dána jako konstanta podle konkrétního typu 

přerušení, tedy podle nastaveného bitu v přerušovacím vektoru dle priority.  

Pro práci s datovou pamětí slouží instrukce LD, ST, LDD, STD, LDS a STS. 

Společným rysem těchto instrukcí je, že adresa datové paměti je určena 16 bity,  

z nichž význam má pouze spodních 8 bitů. V rámci dekodéru je porovnána hodnota 

adresy a tak určeno, do které části paměti instrukce směřuje. Protože je každý typ 

paměti (I/O registry i datová paměť) indexován od 0, je nutné výstupní adresu posunout 

o příslušnou hodnotu – tedy odečíst 32 resp. 96. Během prvního taktu instrukcí LD, ST, 

LDD a STD je z registrového pole čtena adresa uložená v ukazateli a zapsána případná 

změna tohoto ukazatele. Adresa je přes 16-bitovou sčítačku s případným posunutím 

v dekodéru uložena do registru, aby byla k dispozici i ve druhém taktu instrukce,  

kde je třeba zvolit jiný registr z registrového pole. Je také čteno z datové paměti 

(SRAM), aby v dalším taktu byla přístupná data k zápisu. V druhém taktu je uložená 

adresa porovnána a data jsou uložena, příp. zapsána na určenou adresu. U instrukcí STS 

a LDS je adresa uložena ve druhém slově instrukce, je tedy povoleno čtení z paměti, 

adresa registru je uložena do registru a stavový automat přechází do stavu s_LDS  

nebo s_STS. Protože čtení z datové paměti probíhá až s následující vzestupnou hranou 

hodinového signálu, přechází stavový automat u instrukce LDS do stavu s_LDS1,  

ve kterém jsou čtená data zapsána do registru. 

V instrukční sadě je pouze několik odchylek od instrukční sady ATtiny26: 

instrukce SLEEP je implementována jako funkce NOP, která trvá až do přerušení; 

instrukce WDR není implementována; instrukce LDS trvá 3 hodinové cykly. [2] 

2.3 16-bitová sčítačka 

Komponenta Adder16 je tvořena čistě kombinační logikou. Jak je vidět 

z blokového schématu (obr. 21), je řízena signálem adder_control, který řídí výstup. 

Jsou realizovány celkem 4 funkce: 

1. Sčítání PC s konstantou 

2. Kopírování ukazatele na výstup 

3. Kopírování konstanty na výstup 

4. Sčítání ukazatele s konstantou 
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Obr. 21: Blokové schéma 16-bitové sčítačky (adder16) 

První 3 funkce slouží jako následující adresa programu, pro realizaci skoků  

a přerušení. Funkce sčítání ukazatele s konstantou je využívána při realizaci nepřímého 

adresování dat s posunutím. [2] 

 

2.4 Programový čítač 

V rámci komponenty PC je generována následující adresa programového čítače. 

Blokové schéma je zobrazeno na obr. 22. Asynchronním resetem je nastavena adresa 

0x000. To zaručuje reset a start od začátku programu. Pokud je povolena změna adresy 

(pc_en v log. 1), pak se při vzestupné hraně hodinového signálu na výstup přepíše 

následující adresa. Ta je podle signálu control_next_addr určena jako stávající adresa 

zvětšená o 1, nebo při realizaci skoků jako výstup z 16-bitové sčítačky. Na výstupu  

je 10-bitová hodnota adresy paměti programu. [2] 
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Obr. 22: Blokové schéma komponenty PC 
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2.5 Registrové pole  

Registrové pole – komponenta Reg_field – je tvořeno 32 obecnými 8-bitovými 

registry. Jak ukazuje schéma (obr. 23), jsou registry rozdělené do dvou oddělených 

dvouportových RAM pamětí na sudé a liché. Je tomu tak, protože u některých instrukcí 

je nutné přistupovat k ukazatelům během jediného taktu hodin. Problematický by  

u klasického řešení byl zejména zápis do ukazatelů u instrukcí používající  

pre-dekrement nebo post-inkrement.  Jednotlivé RAM paměti jsou vybírány podle 

spodního bitu adresy – logická 0 odpovídá sudým, log. 1 lichým registrům. Ukazatel  

je určen adresou addr_d, na spodním bitu nezáleží, protože ukazatel je tvořen  

jak lichým, tak sudým registrem. Je na dekodéru instrukce, aby zaručil správné 

nastavení addr_d při práci s ukazateli. Výstupy jsou vždy 2 registry – reg_r, reg_d  

a pointer (ukazatel).  
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Obr. 23: Schéma komponenty Reg_field 
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Zápis je řízen vektorem reg_field_control, který je rozdělen na 3 samostatné 

jednobitové signály – reg_WE, pointer_WE a predekr. Zápis do registrů je umožněn 

dvěma signály – reg_WE a pointer_WE. Pointer_WE povolí zápis do obou RAM 

současně. Signál pointer_WE musí být nastaven u instrukcí, které mění a ukládají novou 

hodnotu ukazatele. Naproti tomu signál reg_WE umožní zápis pouze do jedné RAM 

podle spodního bitu addr_d. Rozdíl je však také v datech, která se zapisují. Při zápisu 

ukazatele jsou vstupními daty příslušné bajty změněného ukazatele, v opačném případě 

se zapisují vstupní data (data_write), která jsou mimo tuto komponentu multiplexována 

z výstupu ALU, datové paměti, vstupně/výstupního registru a registru reg_r.  

Podle signálu predekr se zapisuje buď ukazatel snížený o 1, nebo zvýšený o 1. Pokud je 

nastaven signál predekr, pak i na výstupu je hodnota aktuálního ukazatele snížena o 1, 

protože tato snížená hodnota je potřeba před vykonáním operace. V opačném případě  

se zapíše zvýšená hodnota, na výstupu je však pořád aktuální hodnota ukazatele. [2] 

 

2.6 Aritmeticko-logická jednotka 

Aritmeticko-logická jednotka (komponenta ALU) provádí všechny „početní“ 

operace mezi registry, jedná se o čistě kombinační logiku. Vstupními vektory jsou 

kromě samotné volby operace (signál alu_control) také oba obecné registry (reg_r  

a reg_d), 8-bitová konstanta (konstant_8bit) a stavový registr SREG (sreg_in). Výstupní 

signál (alu_out) je přiřazen podle instrukce, je na dekodéru instrukce, zda umožní zápis 

výsledku do registru. Kromě samotného výsledku je však důležité, aby ALU správně 

nastavila příznaky ve stavovém registru podle výsledku operace. Pokud instrukce 

některé příznaky neovlivňuje, pak je automaticky přiřazena předchozí hodnota.  

Protože takto ALU přímo ovlivňuje stavový registr, jsou přes ni přímo řešeny  

i instrukce BSET a BCLR – nastavení nebo nulování příznaku registru SREG. Nová 

hodnota stavového registru je nastavena v rámci dekodéru instrukce, v ALU se pak jen 

přepíše na výstup sreg_out, který je při vzestupné hraně hodinového signálu přepsán 

do registru SREG. Jako výchozí hodnota je výstupu sreg_out přiřazen vstupní signál 

sreg_in, tak je zajištěno, že nedojde k nežádoucí změně v obsahu tohoto registru.  

 

Všechny operace včetně řídícího signálu přehledně zobrazuje tabulka 1. Instrukce 

ADIW a SBIW se, ačkoli se jedná o práci s celým slovem (16 bity), provádí přes ALU 

vždy ve dvou krocích. Nejprve se provede operace nad spodním bajtem, v dalším taktu 

nad horním bajtem. Pro vyjádření operace jsou v tabulce použity následující zkratky  

a VHDL způsob zápisu - Rd označuje registr d, Rr registr r, K je 8-bitová konstanta,  

C příznak přetečení, & je operátor sloučení. [2] 
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Tabulka 1: Přehled operací, které vykonává ALU 

Řídící signál 

ALU_control 
Instrukce Operace, ALU_out příznaky 

00000 ADD,LSL Rd + Rr Z,C,N,V,H,S 

00001 ADC,ROL Rd + Rr + C Z,C,N,V,H,S 

00010 ADIW_1 Rd + K Z,C,N,V,S 

00011 ADIW_2 Rd + C Z,C,N,V,S 

00100 SUB, CP Rd – Rr Z,C,N,V,H,S 

00101 SUBI, CPI Rd – K Z,C,N,V,H,S 

00110 SBC Rd – Rr – C Z,C,N,V,H,S 

00111 SBCI, CPC Rd – K – C Z,C,N,V,H,S 

01000 SBIW_1 Rd – K Z,C,N,V,S 

01001 SBIW_2 Rd – C Z,C,N,V,S 

01010 AND, TST Rd AND Rr Z,N,V,S 

01011 ANDI, CBR Rd AND K Z,N,V,S 

01100 OR Rd OR Rr Z,N,V,S 

01101 ORI, SBR Rd OR K Z,N,V,S 

01110 EOR, CLR Rd XOR Rr Z,N,V,S 

01111 COM 0xFF – Rd Z,C,N,V,S 

10000 NEG 0x00 – Rd Z,C,N,V,H,S 

10001 INC Rd + 1 Z,N,V,S 

10010 DEC Rd – 1 Z,N,V,S 

10011 LSR ‘0‘ & Rd[7:1] Z,C,N,V,S 

10100 ROR C & Rd[7:1] Z,C,N,V,S 

10101 ASR Rd[7] & Rd[7:1] Z,C,N,V,S 

10110 LDI K - 

10111 SWAP Rd[3:0] & Rd[7:4] - 

11000 BSET,BCLR - I,T,Z,C,N,V,H,S 

Ostatní kombinace NOP - - 
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2.7 Paměť dat 

Komponenta SRAM (obr. 24) je vnitřní datová paměť procesoru – jedná  

se o jednoportovou RAM paměť. V případě povolení zápisu jsou vstupní data 

s vzestupnou hranou hodinového signálu zapsána na adresu v paměti, výstupní data jsou 

synchronně čtena ze vstupní adresy každý hodinový takt. Správnou adresaci i povolení 

zápisu zajišťuje dekodér instrukce. [2] 

 

SRAM

clk

Addr

Data_in

WE

Data_out

data_in_sram[7:0]

addr_sram[6:0]

clk

WE

data_out_SRAM[7:0]7

8

1

1

8

 

Obr. 24: Blokové schéma SRAM 

 

2.8 Vstupně/výstupní registry a periferie 

Komponenta peripheral zahrnuje všechny vstupně/výstupní registry a periferie 

procesoru. Každá jednotlivá periferie obsahuje registry, které používá a z nichž každý 

má svůj specifický význam. Komponenta peripheral je rozdělena na jednotlivé bloky 

(periferie) podle jejich funkce (obr. 25). S ohledem na použitou vývojovou desku a její 

možnosti byly do procesoru implementovány následující periferie: 2 čítače/časovače 

(timer0 a timer1), periferie pro jednoduchou obsluhu 7-segmentových displejů na desce 

(sedm_disp), jednoduchý UART místo USI pro komunikaci (uart), řadič PS2 pro čtení 

z klávesnice (PS2). Komponenta ioreg_field slučuje všechny I/O registry, které mají 

speciální význam a nepatří přímo k některé periferii - SREG, SP a také registry 

k vstupně výstupním portům, jejichž logika je zvlášť v komponentě ioports. Každá 

periferie je připojena na porty FPGA dle své funkce – PS2 port, RS-232 port,  

7-segmentové displeje, LED diody, tlačítka a přepínače. Vzhledem k tomu, 

že uspořádání periferií není kritickým obsahem této práce, budou všechny periferie 

v dalším textu popsány pouze zjednodušeně s případným odkazem na podrobný popis 

funkce. 
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Obr. 25: Blokové schéma bloku periferií (peripheral)  

 

Všechny periferie používají společné signály adresy (addr_ioreg), zapisovaných 

dat (data_write_ioreg), povolení zápisu do registru (ioreg_we), hodiny (clk) a reset 

(rst). Každý z registrů má svou jedinečnou adresu, data jsou tedy zapsána přesně tam, 

kam je požadováno. Jako registry jsou použity D klopné obvody, protože je nezbytně 

nutné, aby byl umožněn přístup ke všem registrům současně. Každá periferie pracuje  

se svými registry podle definované funkce (inkrementace čítače, nulování bitu atd.). 

V případě požadavku od dekodéru instrukce je do registru prioritně zapsána definovaná 

hodnota (instrukce IN, SBI, CBI). Výstupní data – tedy čtení hodnoty konkrétního 

registru (instrukce OUT, SBIC, SBIS) je realizováno obdobným způsobem – na základě 

adresy je na výstup (ioreg_out) multiplexován právě jeden z registrů ze všech periferií. 

V případě, že bude požadavek pro práci s neimplementovaným registrem – k zápisu 

nedojde a jako výstupní signál bude nulový vektor. Celkový přehled implementovaných 

vstupně/výstupních registrů zobrazuje tabulka 2. Důležitým výstupním signálem 

směrem k procesoru je přerušovací vektor (int_vector), který procesoru předává 

požadavek na přerušení. 
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Tabulka 2: Přehled všech implementovaných I/O registrů 

Adresa Název bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

0x3F (0x5F) SREG I T H S V N Z C 

0x3D (0x5D) SP SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0 

0x39 (0x59) TIMSK - OCIE1A OCIE1B - - TOIE1 TOIE0 - 

0x38 (0x58) TIFR - OCF1A OCF1B - - TOV1 TOV0 - 

0x33 (0x53) TCCR0 - - - - PSR0 CS02 CS01 CS00 

0x32 (0x52) TCNT0 čítač/časovač 0 (8-bitový) 

0x30 (0x50) TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 FOC1A FOC1B PWM1A PWM1B 

0x2F (0x4F) TCCR1B CTC1 PSR1 - - CS13 CS12 CS11 CS10 

0x2E (0x4E) TCNT1 čítač/časovač 1 (8-bitový) 

0x2D (0x4D) OCR1A komparační registr A čítače/časovače 1 (8-bitový) 

0x2C (0x4C) OCR1B komparační registr B čítače/časovače 1 (8-bitový) 

0x2B (0x4B) OCR1C komparační registr C čítače/časovače 1 (8-bitový) 

0x28 (0x48) SEGMON DOT1 DOT2 DOT3 DOT4 ON1 ON2 ON3 ON4 

0x27 (0x47) SEGM4 registr 7-segmentového displeje 4 (8-bitový) 

0x26 (0x46) SEGM3 registr 7-segmentového displeje 3 (8-bitový) 

0x25 (0x45) SEGM2 registr 7-segmentového displeje 2 (8-bitový) 

0x24 (0x44) SEGM1 registr 7-segmentového displeje 1 (8-bitový) 

0x1E (0x3E) PS2DR datový registr PS2 (8-bitový) 

0x1D (0x3D) PS2IR - - - - - - PS2IE PS2IF 

0x1B (0x3B) PORTA PORTA7 PORTA6 PORTA5 PORTA4 PORTA3 PORTA2 PORTA1 PORTA0 

0x1A (0x3A) DDRA DDA7 DDA6 DDA5 DDA4 DDA3 DDA2 DDA1 DDA0 

0x19 (0x39) PINA PINA7 PINA6 PINA5 PINA4 PINA3 PINA2 PINA1 PINA0 

0x18 (0x38) PORTB PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0 

0x17 (0x37) DDRB DDB7 DDB6 DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0 

0x16 (0x36) PINB PINB7 PINB6 PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0 

0x0F (0x2F) 
UDR 

(USIDR) 

UART datový registr (RXB) - přijatá data (8-bitový) 

UART datový registr (TXB) - odesílaná data (8-bitový) 

0x0E (0x2E) 
UCSRB 
(USISR) 

RXCIE TXCIE - - - - - - 

0x0D (0x2D) 
UCSRA 
(USICR) 

RXC TXC UDRE - - - - - 

 

Komponenta peripheral (ioreg_field) nastavuje vektor přerušení (int_vector). 

Celkem je v procesoru implementováno 7 přerušení podle priority od nejvýznamnější: 

1. Shoda čítače/časovače 1 s OCR1A (adresa 0x003) 

2. Shoda čítače/časovače 1 s OCR1B (0x004) 

3. Přetečení čítače/časovače 1 (0x005) 

4. Přetečení čítače/časovače 0 (0x006) 

5. Přijetí dat na UART (0x007) 

6. Odeslání dat na UART (0x008) 

7. Přijetí dat na PS2 (0x009) 
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Každý bit 7-bitového přerušovacího vektoru je funkcí logického součinu 

na povolení globálního přerušení (I z SREG), bitu povolujícího konkrétní přerušení  

(IE – interrupt enable) a příznaku konkrétního přerušení (IF – interrupt flag) 

2.8.1 Čítač/časovač 0 

Čítač/časovač 0 (timer0) je 8-bitový čítač vpřed. Jako hodinový signál používá 

hodinový signál odvozený od hodinového signálu procesoru (CK) nebo vnější signál 

z portu PB6. Je možné zvolit, zda má reagovat na vzestupnou nebo sestupnou hranu 

vnějšího signálu, nebo může používat upravený hodinový signál procesoru pomocí  

10-bitové předděličky. Pro jeho funkci slouží 2 registry TCNT0 a TCCR0 (obr. 26).  

 

 

Obr. 26: Registry TCCR0 a TCNT0 časovače/čítače 0 [9] 

 

Registr TCNT0 uchovává hodnotu čítače. Lze do něj jak zapisovat, tak ho i číst. 

Registr TCCR0 nastavuje funkci čítače/časovače 0. Bit PSR0 nuluje předděličku  

a je vždy čten jako 0, bity CS02-CS00 vybírají hodinový signál (tabulka 3). 

 

Tabulka 3: Výběr hodinového signálu pro čítač/časovač 0 [9] 

CS02 CS01 CS00 Hodinový signál 

0 0 0 Zastaven 

0 0 1 CK 

0 1 0 CK/8 

0 1 1 CK/64 

1 0 0 CK/256 

1 0 1 CK/1024 

1 1 0 Vnější signál, sestupná hrana 

1 1 1 Vnější signál, vzestupná hrana 
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Čítače/časovače používají společné registry pro nastavení přerušení – TIMSK  

a TIFR (obr. 27), oba tyto registry se nachází v ioreg_field. Povolení přerušení je 

uloženo v registru TIMSK (TOIE0), příznak přerušení pak v TIFR (TOV0). K přerušení 

dochází v případě přetečení čítače – tedy přechod 0xFF na 0x00. Čítač/časovač 0 je 

navržen podle dokumentace k  ATtiny26 [9]. 

 

 

Obr. 27: Registry TIMSK a TIFR pro přerušení čítačů/časovačů [9] 

 

2.8.2 Čítač/časovač 1 

Čítač/časovač 1 (timer1) je opět 8-bitový čítač vpřed. Oproti čítači/časovači 0 může 

pracovat v synchronním a asynchronním režimu, z nichž je implementován pouze 

synchronní režim. Používá pouze hodinový signál odvozený od hodinového signálu 

procesoru pomocí 14-bitové předděličky. Pro funkci čítače/časovače 1 slouží několik 

registrů (obr. 28): TCCR1A, TCCR1B, TCNT1, OCR1A, OCR1B, OCR1C. Generuje 

celkem 3 přerušení – shoda čítače s registrem OCR1A, shoda čítače s registrem OCR1B 

a přetečení čítače; povolení přerušení je opět v registru TIMSK (OCIE1A, OCIE1B  

a TOIE1), příznaky přerušení v registru TIFR (OCF1A, OCF1B a TOV1).  

Tento čítač/časovač taky umožňuje generování PWM signálu na výstupní porty PA3 – 

PA0 (v ATtiny26 jsou výstupy připojeny na port B, vzhledem k možnostem vývojové 

desky to však není možné). Čítač/časovač 1 je navržen tak, aby co nejvíce odpovídal 

asynchronnímu módu čítače/časovače 1 v ATtiny26 včetně časové synchronizace [9]. 

Jak už bylo naznačeno, čítač/časovač 1 může v synchronním režimu pracovat  

buď v normálním módu nebo v PWM módu. Pro oba módy je hodnota čítače uložena 

v registru TCNT1. 

Spodní 4 bity registru TCCR1B – CS13-CS10 nastavují hodinový signál  

(tabulka 4). Bit PSR1 resetuje předděličku, CTC1 má význam pouze v normálním módu 

– pokud je tento bit nastaven, pak čítač přetéká při shodě s registrem OCR1C a je 

generováno přerušení. V opačném případě čítání pokračuje až do 0xFF a přerušení je 

generováno při klasickém přetečení.  
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Obr. 28: Registry čítače/časovače 1 [9] 

Tabulka 4: Výběr hodinového signálu pro čítač/časovač 1 [9] 

CS13 CS12 CS11 CS10 Hodinový signál 

0 0 0 0 Zastaven 

0 0 0 1 CK 

0 0 1 0 CK/2 

0 0 1 1 CK/4 

0 1 0 0 CK/8 

0 1 0 1 CK/16 

0 1 1 0 CK/32 

0 1 1 1 CK/64 

1 0 0 0 CK/128 

1 0 0 1 CK/256 

1 0 1 0 CK/512 

1 0 1 1 CK/1024 

1 1 0 0 CK/2048 

1 1 0 1 CK/4096 

1 1 1 0 CK/8192 

1 1 1 1 CK/16384 
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Druhým registrem, který nastavuje funkci čítače/časovače 1 je registr TCCR1A. 

Bit PWM1x v případě, že je nastavený, povoluje PWM režim, v tomto režimu čítač 

automaticky přetéká při shodě s OCR1C. Písmeno x ve všech registrech reprezentuje A 

nebo B – čítač tedy dokáže generovat 2 téměř nezávislé PWM signály (mají společný 

OCR1C). Chování výstupních signálů      a     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ nastavují bity COM1x1  

a COM1x0 podle módu čítače (tabulka 5). V normálním módu mají význam i bity 

FOC1x, které vyvolají akci na výstupním signálu dle nastavení COM1x1 a COM1x0  

i bez podmínky shody s registrem OCR1x a není tak vyvoláno přerušení. 

 

Tabulka 5: Nastavení chování výstupních signálů čítače/časovače 1 [9] 

 
COM1x1 COM1x0 popis 

n
o

rm
ál

n
í m

ó
d

 

0 0 
     nepřipojen 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  nepřipojen 

0 1 
překlopení      

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  nepřipojen 

1 0 
nulování      

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  nepřipojen 

1 1 
nastavení      

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  nepřipojen 

P
W

M
 m

ó
d

 

0 0 
     nepřipojen 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  nepřipojen 

0 1 
     při shodě nulován, v 0x01 nastaven 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ při shodě nastaven, v 0x00 nulován 

1 0 
     při shodě nulován, v 0x01 nastaven 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  nepřipojen 

1 1 
     při shodě nastaven, v 0x00 nulován 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  nepřipojen 

 

 

Registry OCR1A, OCR1B a OCR1C jsou 8-bitové registry, které je možné jak číst, 

tak do nich zapisovat. V PWM módu je hodnota OCR1A popřípadě OCR1B přepsána 

až ve chvíli, kdy přetéká čítač, aby nedošlo ke generaci parazitních pulzů při změně 

hodnot těchto registrů. 

 

2.8.3 Řadič 4-místného 7-segmentového displeje 

Řadič 4-místného 7-segmentového displeje (sedm_disp) je v procesoru 

implementován pro snadnou práci se 7-segmentovým displejem na vývojové desce. 

Celkem obsahuje 5 registrů nazvaných SEGMON, SEGM1 – SEGM4 (obr. 29).  
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Obr. 29: Přehled registrů pro ovladač 7-segmentových displejů 

Jde o stavový automat, který multiplexuje displeje tak, že v jeden okamžik svítí 

pouze jediný displej a je na něm zobrazena hodnota příslušného registru SEGMx.  

Aby příslušný segment byl rozsvícen, je potřeba v příslušném bitu nastavit log. 0. 

Pro snadnější práci s displeji jsou hodnoty 0-23 v registru SEGMx automaticky 

převedeny na čísla/písmena zobrazitelné na 7-segmentovém displeji (tedy postupně 0-9, 

A, b, C, d, E, F, H, J, L, O, P, S, U, Z), u ostatních čísel je na displej přiřazeno spodních 

7 bitů příslušného registru tak, jak je naznačeno na obr. 30. 

 

Obr. 30: Schématické zapojení 7-segmetového displeje [13] 

Do všech registrů lze zapisovat i číst, registr SEGMON má speciální význam – bity 
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ONx určují, zda je příslušný displej zapnut, bity DOTx určují, zda na příslušném 

displeji svítí tečka. Platí, že log. 1 v tomto registru znamená, že displej/ tečka svítí. 

2.8.4 UART 

Pro komunikaci s jinými zařízeními je v procesoru implementován jednoduchý 

UART (uart).  VHDL popis samotného UARTu byl převzán z [3] s pevným nastavením 

přenosové rychlosti 9600 baud, 8 datových bitů, bez parity, 1 stop bit.  UART jako 

periferie používá celkem 3 registry (obr. 31). Názvy registrů jsou převzaty z USART 

jednotek implementovaných v některých procesorech rodiny tinyAVR (např. [8]), 

adresně jsou však umístěny jako registry pro USI – při programování je tedy možné 

použít původní názvy. 

 

Obr. 31: Přehled registrů pro UART 

Registr UDR je rozdělen na 2 registry – RXB a TXB. V RXB jsou uložena příchozí 

data a je určen pro čtení, TXB je naopak určen k zápisu. Pokud je nastaven bit UDRE 

z registru UCSRA, pak je povoleno posílání dat a zápisem do registru UDR (potažmo 

TXB) jsou zapsaná data automaticky odeslána. Bit UDRE je automaticky nulován 

během odesílání dat a po jejich odeslání je znovu nastaven. V  případě, že je zapsáno 

do UDR v momentě, kdy je UDRE nulován, k odeslání dat nedojde.  Bity registru 

UCSRB slouží jako povolení přerušení – RXCIE je povolení přerušení při přijetí dat, 

TXCIE je povolení přerušení po ukončení odesílání dat. Jako příznaky přerušení slouží 

bity RXC (přijetí dat) a TXC (odeslání dat) v registru UCSRA. 

2.8.5 Řadič PS2 

PS2 řadič (PS2) slouží pro příjem dat přes PS2 rozhraní – typicky PS2 klávesnice. 

Byl použit VHDL popis z projektu [1], kde je popsána jeho funkce. Jsou použity dva 

registry – PS2DR a PS2IR (obr. 32).  

Datový registr PS2DR slouží pouze pro čtení a jsou v něm uloženy poslední 

příchozí data z PS2 portu. Registr PS2IR obsahuje 2 významné bity: PS2IE (povolení 

přerušení) a PS2IF (příznak přerušení). Priorita přerušení klávesnice je nejmenší 

ze všech implementovaných přerušení. 
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Obr. 32: Registry PS2 řadiče – PS2DR a PS2IR 

2.8.6 Pole ostatních I/O registrů 

Komponenta ioreg_field zahrnuje všechny ostatní použité I/O registry procesoru – 

ukazatel zásobníku SP (obr. 6), stavový registr SREG (obr. 5), registry pro přerušení 

čítačů časovačů TIMSK a TIFR (obr. 27) a registry k vstupně/výstupním portům A a B 

- PORTA, PINA, DDRA, PORTB, PINB a DDRB (obr. 33). Důležitým výstupem je 

přerušovací vektor, je proto nutné, aby vstupem byly i požadavky přerušení od ostatních 

periferií (PS2 a UART) - povolení i příznaky přerušení čítačů/časovačů jsou přímo 

v této komponentě v registrech TIMSK a TIFR.  

 

Obr. 33: Registry k vstupně/výstupním portům procesoru [9] 
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2.8.7 Vstupně/výstupní porty 

Vstupně/výstupní porty (ioports) představují třístavovou logiků portů,  

schéma je zobrazeno na obr. 34. Procesor disponuje dvěma 8-bitovými 

vstupně/výstupními porty A a B. Pro každý port slouží 3 registry: PORTx, DDRx  

a PINx (kde x je A nebo B). Registr DDRx určuje směr portu – log. 1 znamená, 

že příslušný pin je výstupní, log. 0 znamená vstupní pin. V případě, že jde o výstupní 

pin, pak je jeho logická hodnota určena v příslušném bitu registru PORTx. Registr PINx 

je registr, do kterého jsou načítána data na portu. Data jsou synchronizována 

se sestupnou hranou hodinového signálu a při další vzestupné hraně jsou uložena 

do registru. V případě, že se jedná o vstupní pin, pak příslušný bit registru PINx ukládá 

hodnotu na vstupu. V opačném případě – tedy pin je nastaven jako výstupní – jsou 

do příslušného bitu PINx se zpožděním ukládána data na výstupu – tedy v podstatě 

hodnota registru PORTx. 
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clk

D Q
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7
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Obr. 34: Schéma uspořádání vstupně/výstupních portů PA a PB 

Ačkoli jsou porty obecně vstupně/výstupní, podle konfigurace VHDL návrhu je 

port A připojen jako výstupní na LED diody, port B jako vstupní na tlačítka a přepínače, 

programově je však třeba toto nastavení dodržet – nastavit správný směr portů.  

Na spodní 4 bity portu A (PA3-PA0) jsou připojeny komparační signály 

z čítače/časovače 1 (viz příslušná kapitola). V případě nastavení této funkce je obsah 

příslušných bitů PORTA ignorován a na piny je připojen přímo signál 

z čítače/časovače 1. Pro správnou funkci je však třeba dodržet směr portu v registru 

DDRA. 
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3 VERIFIKACE A FUNKČNÍ TESTOVÁNÍ 

3.1 Verifikace 

V rámci předchozí části práce byla navržena architektura procesoru včetně 

několika periferií.  V procesoru je implementována kompletní instrukční sada ATtiny26 

kromě jediné instrukce – WDR. Instrukce LDS trvá o hodinový takt déle (3 takty) než je 

uvedeno v dokumentaci k ATtiny26 [9]. Instrukce SLEEP je implementována jako NOP 

trvající až do vyvolání obsluhy přerušení a je využívána jako signál, který ukončuje 

simulace. 

Vzhledem k rozsáhlosti instrukční sady a mnoha možných kombinací jejich použití 

není možné sestavit kompletní test jádra procesoru. Při verifikaci bylo využito zápisu na 

vstupně/výstupní port a porovnání takto zapsaných dat s referenčními daty. Verifikace 

byla rozdělena na 2 části: obecné testování jádra a speciální testování I/O registrů a 

přerušení. Všechny nástroje k verifikaci jsou součástí CD, samotné programy 

k verifikaci jádra však nelze zveřejnit (jsou součástí komerční sady na testování 

překladačů jazyka C). 

Je třeba také zmínit, že ve VHDL popisu k verifikaci a implementaci jsou drobné 

rozdíly, zejména pak použití některých pomocných signálů pro simulaci. 

3.1.1 Obecné testování jádra procesoru 

Při obecném testování jádra bylo využito celkem 500 programů pro testování 

překladače. Všechny tyto programy mají společné funkce abort() a exit(0).  

Obě tyto funkce zapisují na vstupně/výstupní port odlišná data. Skončí-li program 

správným výsledkem, přejde program na funkci exit(0), v opačném případě dojde 

k zacyklení programu nebo se vykoná funkce abort(). Obě tyto funkce jsou ukončeny 

instrukcí SLEEP, po jejich vykonání tedy dojde k ukončení simulace. Referenčními 

daty jsou data zapsaná funkcí exit(0).  

Samotné testování probíhalo pomocí skriptu, který postupně přeložil všechny 

programy, pro každý provedl simulace a na základě podobnosti výstupních dat 

s referenčními určil výsledek simulace. Tento proces proběhl pro všechny programy 

ve všech úrovních optimalizace (celkem tedy v 5 úrovních). Všechny neshodné 

programy bylo třeba jednotlivě analyzovat a určit, z jakého důvodu neproběhly správně. 

Příčinou nemusí být vždy chyba v samotném návrhu, ale chyba překladače,  

nebo překročení velikosti paměti dat nebo programu. 

3.1.2 Speciální testování 

Pro testování periferií a přerušení byly vytvořeny 3 speciální programy. Opět je 

využito porovnání s referenčními daty a ukončení simulace instrukcí SLEEP. Program 

pro verifikaci periferií funguje na principu zápisu a zpětného čtení z I/O registru  

a zápisu na výstupní port. Referenční data jsou sestavena s ohledem na jednotlivé 

vstupně/výstupní registry – zapisovatelnost, hardwarové nulování a nastavení některých 

bitů registrů atd. 
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Pro verifikaci přerušení byly vytvořeny 2 testy. Testují se pouze vnitřní přerušení 

procesoru – tedy přerušení čítačů/časovačů. Oba programy fungují obdobně – dokud 

není požadavek od všech 4 přerušení, je globální přerušení vypnuto. První program 

testuje prioritu přerušení – po povolení přerušení jsou přerušení obsluhována postupně 

podle priority. Druhý program testuje vnořené přerušení – v rámci obsluh přerušení je 

tedy znovu povoleno přerušení. Z přerušení s nejvyšší prioritou se tedy postupně 

dostaneme až k prioritě nejnižší a pak zpět k nejvyšší.  

3.2 Syntéza 

Po ověření celého návrhu simulací bylo možné přistoupit k syntéze a implementaci 

návrhu do FPGA obvodu Spartan-3 XC3S200 na vývojové desce Starter Kit Board [13]. 

Za tímto účelem je do návrhu vložen DCM (Digital Clock Manager), který snižuje 

vstupní 50 MHz hodinový signál na 20 MHz, na kterém pracuje celý procesor včetně 

všech periferií. Výsledky syntézy zobrazuje tabulka 6. 

Tabulka 6: Výsledky syntézy do obvodu Spartan-3 XC3S200 

Logické bloky Použitých K dispozici Využití 

Registry (D klopné obvody) 436 3840 11% 

4 vstupové LUT 2368 3840 61% 

18 KiB paměť BRAM 2 12 16% 

DCM 1 4 25% 

 

Byla provedena také syntéza pro obvod ASIC pro technologii CMOS ONSemi 

I3T25 350 nm pro typické pracovní podmínky 3,3 V a 25 °C. Byl použit syntetizér 

Cadence Encounter RTL Compiler RC11.21. Výsledky syntézy zobrazuje tabulka 7. 

Syntéza byla provedena jen pro samotné jádro procesoru a periferie – tedy bez paměti 

programu a SRAM. V syntéze také není zahrnut DCM a 3-stavové buffery. Výsledná 

plocha je pak pro 100% utilizaci, tedy čistá plocha buněk. Spotřeba je uvedena 

pro pracovní kmitočet 1 MHz a jde pouze o statistický odhad, ve skutečnosti spotřeba 

závisí na prováděném programu. 

Tabulka 7: Výsledky syntézy pro ASIC, technologie CMOS ONSemi I3T25 350 nm 

Ekvivalentní hradla (NAND2) 9367 

Registry 679 

Kritické zpoždění 36345 ps 

Maximální frekvence 27,514 MHz 

Celková plocha 364163,040 μm
2
 

Spotřeba 4,618 mW 
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3.3 Funkční testování 

Celkem byly vytvořeny 4 demonstrační příklady tak, aby bylo využito všech 

periferií. Všechny demonstrační příklady – zdrojové kódy, soubory Intel-hex, 

vygenerované paměti programu (program_memory.vhd) včetně konfiguračního souboru 

pro FPGA – jsou součástí přiloženého CD. 

 

 

Přerušení časovačů 

Tento program využívá všech 4 přerušení od čítačů/časovačů. Základ assembler 

kódu byl přejat z [4]. Přetečení čítače/časovače 0 ovládá blikání a posun na LED 

diodách, přetečení čítače/časovače 1 postupně rozsvěcuje tečky na 7-segmentovém 

displeji. Shoda s OCR1A zajišťuje blikání číslice 0 na první pozici displeje, zatímco 

shoda s OCR1B odpočítává od 9 do 0 na vedlejší pozici. Vzhledem k velké rychlosti 

procesoru a malým rozsahům čítačů/časovačů dochází k vykonání události přerušení jen 

jednou za několik přerušení tak, aby všechny události byly dobře postřehnutelné. 

Program je psaný v assembleru poměrně složitým způsobem, aby bylo využito co 

nejvíce instrukcí. 

 

 

Klávesnice 

Demonstrační program využívá pouze přerušení od periferie PS2. Jeho funkce je 

zobrazování kódu stisknuté klávesy na PS2 klávesnici na LED diodách. Na LED 

diodách vždy svítí kód poslední stisknuté klávesy po dobu jejího držení, v případě, 

že není zmáčknutá žádná klávesa, jsou LED zhasnuté. 

Samotný program je velmi jednoduchý – po nastavení periferie je vykonávána 

nekonečná smyčka a čeká se na přerušení. V obsluze přerušení je načten příchozí kód 

klávesy. Pokud je tento kód 0xF0 (tedy ukončovací kód), pak je nastavena pomocná 

proměnná na 1 a port A je vynulován, v opačném případě se kontroluje pomocná 

proměnná a poté je vynulována. Pouze pokud je hodnota pomocné proměnné 

při kontrole 0, pak je kód z klávesnice přiřazen na port A.  

 

 

UART 

Testování UARTu využívá přerušení jak při přijmutí, tak odeslání dat. UART 

funguje přes rozhraní RS-232 s přenosovou rychlostí 9600 baud, 8 datových bitů, 1 stop 

bit, bez parity. Při přijmutí dat jsou data zobrazena na LED diodách, na přijmutí dat také 

program odpoví odesláním 2 bajtů dat – přijatá data a přijatá data inkrementována o 1. 

Samotný program po inicializaci periferií opět vykonává nekonečnou smyčku – 

tentokrát instrukce SLEEP. Při přijetí dat je vykonána obsluha přerušení – data jsou 

odeslána zpět, poté inkrementována o 1 a je nastavena pomocná proměnná. Po odeslání 
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dat nastane přerušení po odeslání dat, zkontroluje se nastavení pomocné proměnné 

a data (už inkrementovaná) jsou odeslána znovu. Při testování je třeba data posílat 

s dostatečným odstupem, protože přerušení při přijetí má vyšší prioritu než při odesílání 

– nedošlo by tedy k odeslání druhého bajtu dat. Navíc není kontrolováno, zda je možné 

posílat data (nastavení bitu UDRE registru UCSRA) 

 

7-segmentový displej 

Poslední demonstrační příklad využívá obou vstupně/výstupních portů, přerušení 

čítače/časovače 1 a jeho PWM módu. Na 4-místném 7-segmentovém displeji je 

zobrazováno číslo 0 až 9999. Přepínače slouží k nastavení binárního čísla v rozsahu  

0-15, jednotlivými tlačítky je pak realizována funkce přičtení/odečtení tohoto čísla 

k číslu na displejích, vynulování a nastavení čísla na 9999. Z tohoto čísla je odvozena 

i hodnota OCR1A – změnou čísla lze tedy regulovat jas LED připojených na PWM. 

PWM pracuje s oběma invertovanými výstupy – jak jas jedné diody klesá, jas druhé 

diody roste. Kvůli zákmitům na tlačítkách je stav tlačítek kontrolován jen jednou 

za určitý čas v obsluze přerušení přetečení čítače/časovače 1. 

Po inicializaci periferií je povoleno globální přerušení a realizována nekonečná 

smyčka. V obsluze přerušení je kontrolován stav jednotlivých tlačítek a je vypočtená 

nová hodnota čísla. Je ošetřeno, aby bylo číslo v rozsahu 0-9999. Na základě čísla je 

vypočtena nová hodnota registru OCR1A pro PWM a číslo je postupným dělením 

a zbytky po dělení rozloženo na jednotlivé číslice, které jsou zobrazeny na jednotlivých 

pozicích 7-segmentového displeje. 
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4 ZÁVĚR 

V rámci bakalářské práce byly popsány základy architektury procesorů AVR, 

včetně používaného adresování. Byl proveden návrh jádra procesoru AVR ATtiny26  

a jeho popis v jazyce VHDL. Současně bylo navrženo i několik periferií a byl 

implementován přerušovací systém s celkem 7 přerušeními. Kromě periferií převzatých 

z existujících procesorů ATtiny (čítače/časovače, vstupně/výstupní porty, UART), byly 

vytvořeny i periferie, které usnadňují využití možností vývojové desky (ovládání 

4-místného 7-segmentového displeje, PS2 řadič). 

Všechny instrukce, kromě tří, se podařilo implementovat tak, aby instrukční sada 

odpovídala ATtiny26 včetně časového průběhu. Rozdíly jsou pouze v instrukcích WDR 

(reset watchdog časovače), která nebyla implementována, protože součástí návrhu není 

ani watchdog časovač; LDS (přímé čtení z SRAM), které trvá o hodinový takt déle, než 

uvádí dokumentace – tedy 3 hodinové cykly; instrukce SLEEP je implementována jako 

NOP trvající až do vyvolání obsluhy přerušení 

Celý návrh byl verifikován, jak z hlediska samotného jádra, tak i přerušovacího 

systému a částečně i navržených periferií. Verifikace probíhala automaticky na základě 

porovnání s referenčními daty. Během testování nebyly odhaleny žádné chyby v návrhu. 

Po úspěšné verifikaci byly vytvořeny demonstrační příklady využívající všechny 

navržené periferie. Jejich správná funkce byla ověřena na vývojové desce Starter Kit 

Board s FPGA obvodem Spartan-3.  

Celý návrh jádra procesoru včetně nástrojů k verifikaci, program pro překlad 

souboru typu Intel-hex na VHDL popis paměti programu a demonstrační příklady jsou 

součástí přiloženého CD. 
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6 SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A 

ZKRATEK 

 

ALU  Arithmetic-Logic Unit, aritmeticko-logická jednotka 

ASIC  Application-Specific Integrated Circuit, zákaznický integrovaný obvod 

DCM  Digital Clock Manager, správce digitálního hodinového signálu 

FLASHEND Adresa konce programové paměti 

FPGA  Field Programmable Gate Array, programovatelné hradlové pole 

HDL  Hardware Description Language, jazyk pro popis hardware 

LUT  Look Up Table, náhledová tabulka 

PC  Program Counter, programový čítač 

PWM  Pulse-Width Modulation, pulzně-šířková modulace 

R/W  Read/Write, čtení/zápis 

RAM  Random-Access Memory, paměť s přímým přístupem 

RAMEND Adresa konce datové paměti 

ROM  Read-Only Memory, paměť pouze pro čtení 

SP  Stack Pointer, ukazatel zásobníku 

SREG  Status Register, stavový registr 

VHDL  VHSIC Hardware Description Language, jazyk pro popis velmi rychlých 

integrovaných obvodů 

VHSIC  Very High Speed Integrated Circuits, velmi rychlé integrované obvody 

 


