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Systemy wbudowane

Mikrokontrolery – podstawowe architektury (2) 

Wprowadzenie

Architektura mikrokontrolera to zespół atrybutów 
widzianych przez programistę.

Jedna z definicji mówi, że architektury mikrokontrolerów są to zespoły atrybutów widzianych przez 
programistę. Atrybuty te mają wpływ na logiczne wykonywanie programu. Wśród przykładowych atrybutów 
architektury mikrokontrolera można wyróżnić listę rozkazową, długość słowa danych, operacje wejścia/wyjścia, 
metody adresowania pamięci. Architektury można klasyfikować według typu listy rozkazowej lub typu mapy 
pamięci. Mapa pamięci w sposób graficzny obrazuje rozmieszczenie poszczególnych jej bloków w przestrzeni 
adresowej jednostki centralnej. Oprócz adresów obszarów RAM i ROM mapa ta informuje o położeniu 
rejestrów specjalnych, adresów procedur obsługi przerwań oraz rejestrów układów wejścia/wyjścia.
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Mikrokontrolery – podstawowe architektury (3) 

Wprowadzenie – typy architektur

W zależności od typu struktury pamięci wyróżniamy 
architektury:
• harwardzką
• zmodyfikowaną harwardzką
• von-Neumanna

W zależności od typu struktury mapy pamięci wyróżniamy architektury: harwardzką, zmodyfikowaną
harwardzką i von-Neumanna. Mikrokontrolery w większości zbudowane są według architektury von-
Neumanna. Architektura ta zakłada, że podział przestrzeni adresowej na pamięć programu i pamięć danych 
jest czysto umowny. Takie podejście charakteryzuje się prostotą i przejrzystością. Dodatkowo upraszcza się
proces pisania programów, gdyż dostęp do danych programu i do rozkazów odbywa się za pomocą tych 
samych instrukcji i tych samych trybów adresowania. Architektura von-Neumanna posiada jednak wady, takie 
jak spowolnienie wykonywania cyklu. Wada ta stała się przyczyną coraz częstszego wykorzystywania 
architektury harwardzkiej przy budowie mikrokontrolerów. Architektura ta jest bardziej złożona, gdyż
wykorzystuje dwie szyny adresowe. Jedna dedykowana jest dla kodu programu, druga dla danych. Trzeci typ 
architektury – zmodyfikowana architektura harwardzka jest rozwiązaniem pośrednim. Architektura ta próbuje 
połączyć pozytywne cechy obu wcześniej wymienionych. Obszary pamięci RAM i ROM są rozdzielone ale 
charakteryzują się taką samą długością słowa.
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Mikrokontrolery – podstawowe architektury (4) 

Wprowadzenie – typy architektur

W zależności od typu listy instrukcji wyróżniamy 
architektury:
• RISC (ang. Reduced Instruction Set Computer)
• CISC (ang. Complex Instruction Set Computer)

Natomiast podział architektur ze względu na typ listy rozkazowej wyróżnia mikrokontrolery o architekturze 
RISC lub CISC. Większość mikrokontrolerów charakteryzuję się kompletną listą rozkazową (CISC). Jednak 
coraz częściej spotyka się rozwiązania, w których lista instrukcji jest zredukowana (RISC). Na kolejnych 
slajdach zostanie przedstawiona charakterystyka architektury RISC.
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Wprowadzenie - definicja

Mikrokontrolerem nazywamy układ scalony                            
z wyspecjalizowanym mikroprocesorem, spełniający        
dwa kryteria:

• jest zdolny do autonomicznej pracy

• został zaprojektowany do pracy w systemach 
kontrolno - pomiarowych

Termin mikrokontroler pojawił się w latach 80-tych ubiegłego wieku. Dzisiaj przez mikrokontroler rozumie się
układ scalony z wyspecjalizowanym mikroprocesorem, który spełnia dwa wymienione na slajdzie kryteria. 
Autonomiczna praca (1) polega na tym, że w najprostszych zastosowaniach nie jest wymagane podłączanie 
zewnętrznych układów pomocniczych (np. zewnętrznej dodatkowej pamięci, dodatkowych układów 
sprzęgających, itp.). Praca w systemach kontrolno-pomiarowych (2) to jedno z wielu zastosowań
mikrokontrolerów. Wymagane jest w tym przypadku posiadanie przez mikrokontroler rozbudowanego systemu 
komunikacji z otoczeniem. Komunikacja ta prowadzona jest przy użyciu sygnałów zarówno cyfrowych jak i 
analogowych. Przed wprowadzeniem określenia mikrokontroler używano terminu mikrokomputer 
jednoukładowy. Pierwsze mikrokomputery jednoukładowe (np. 8085 firmy Intel) zawierały w pojedynczym 
układzie scalonym  8-bitowy mikroprocesor (czyli wyposażone były w 8-bitową szynę danych) oraz pamięć i 
układy do komunikacji z otoczeniem. Obecnie standardem stały się mikrokontrolery 32-bitowe, które oprócz 
jednostki centralnej, pamięci i układów we/wy posiadają układy do transmisji danych, liczniki impulsów i 
przetworniki analogowo-cyfrowe oraz cyfrowo-analogowe. Często spotyka się mikrokontrolery z wbudowanymi 
programowalnymi układami logicznymi (nazywanymi układami PLD) dzięki czemu mikrokontroler stał się
jeszcze bardziej uniwersalnym i ekonomiczniejszym w zastosowaniach. 
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Schemat blokowy mikrokontrolera

Dane Program
Urządzenia
peryferyjne

Jednostka
centralna

Szyna adresowa

Pamięć

Szyna danych

Szyna sterująca

Na przedstawionym schemacie blokowym mikrokontrolera została przedstawiona struktura układu scalonego, 
w którym wyróżniamy jednostkę centralną, pamięć oraz urządzenia peryferyjne. Wszystkie te elementy 
zintegrowane są w jednej strukturze. Komunikacja mikrokontrolera z otoczeniem odbywa się za pomocą
wbudowanych urządzeń peryferyjnych. 
Jedną z ważniejszych cech jednostki centralnej mikrokontrolera jest szerokość szyny danych. Często bowiem 
używane jest określenia typu „mikrokontroler 32-bitowy” – oznacza to, że mikrokontroler o którym mowa 
posiada szynę danych o szerokości 32 bitów. 
Analizując schemat blokowy mikrokontrolera można zauważyć różnice między mikroprocesorem a 
mikrokontrolerem. Standardowy mikroprocesor składa się z jednostki centralnej i tak zwanej szczątkowej 
pamięci danych w postaci rejestrów. Mikroprocesory nie posiadają wbudowanej pamięci programów oraz 
układów wejścia/wyjścia i peryferyjnych. Mikrokontroler zatem może być traktowany w dużym przybliżeniu jako 
mikroprocesor z wbudowanymi dodatkowo układami pamięci i układami do komunikacji z otoczeniem. Różnice 
występują również w zakresie listy rozkazowej. Listy rozkazowe mikroprocesorów projektowane są pod kątem 
ułatwień realizacji obliczeń numerycznych i transmisji danych, natomiast w przypadku mikrokontrolerów duży 
nacisk kładzie się na rozbudowę grupy instrukcji służących do obsługi urządzeń peryferyjnych.
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Cechy mikrokontrolera

• zamknięcie magistrali danych i adresowej wewnątrz 
układu scalonego

• stała struktura pamięci ROM/RAM
• stałość programu sterującego
• dostęp do rejestrów procesora i układów we/wy przez 

mechanizm adresowania pamięci RAM
• rejestrowa struktura jednostki centralnej
• bogaty zestaw urządzeń we/wy
• rozbudowane układy przerwań
• różnorodne tryby i środki redukcji poboru mocy

Na slajdzie zostały wyszczególnione cechy mikrokontrolera. Mikrokontroler charakteryzuje się zamknięciem 
magistrali zarówno danych jak i adresowej wewnątrz pojedynczego układu scalonego. Mikrokontroler posiada 
stałą strukturę pamięci ROM i RAM. Cechuje go również stałość programu sterującego. Z racji specyficznej 
budowy dostęp do rejestrów procesora i układów we/wy odbywa się za pomocą mechanizmu adresowania 
pamięci. Jednostka centralna posiada tzw. rejestrową strukturę co zostało uwidocznione na poprzednim 
slajdzie. Z racji swego przeznaczenia mikrokontroler posiada bogaty zestaw urządzeń we/wy i rozbudowany 
układ przerwań. Z racji zastosowań w urządzeniach przenośnych zasilanych z baterii standardem stało się
implementowanie w strukturę mikrokontrolera mechanizmów pozwalających na przechodzenie w specyficzne 
tryby prowadzące do redukcji poboru mocy.
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Mikrokontrolery – podstawowe architektury (8) 

Cechy mikrokontrolera cd.

• rozbudowane mechanizmy kontroli i detekcji 
nieprawidłowych stanów mikrokontrolera

• umieszczenie w jednej strukturze układów cyfrowych           
i analogowych

Mikrokontroler cechuje się także rozbudowanym mechanizmem kontroli i detekcji nieprawidłowych stanów co 
jest istotne w zastosowaniach m. in. w komputerowych systemach sterowania. Cechą szczególną jest 
umieszczenie w pojedynczej strukturze układów cyfrowych i analogowych, które odpowiadają za prawidłowe 
realizowanie procesów pomiarowych i sterujących.
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Standardowa architektura mikrokontrolera

Układy we/wy

Układy 
Peryferyjne

Rejestry
specjalne

Szyna adresowa

Pamięć danych 
(wewnętrzna)

Bufor szyny
danych

Pamięć programu 
(wewnętrzna)

Układ
zasilania

Zegar

Akumulator

Rejestr
przejściowy

Rejestr
wskaźników

Rejestr
rozkazów

……

Wskaźnik stosu

Rn-1Rn-2

R1R0

Rejestr adresowy

Licznik programuUkład
sterowania

Dekoder
rozkazów

Bufor adresowy

Zewnętrzna szyna danych

Wewnętrzna szyna danych

Szyna
sterowania

We/Wy

ALU

Na slajdzie przedstawiona została standardowa architektura mikrokontrolera. Widoczną strukturę nazywa się
często jednoszynową, gdyż wszystkie bloki wewnętrzne mikrokontrolera połączone są jedną wspólną
wewnętrzną szyną danych. Problem połączenia jej z zewnętrzną szyną danych został rozwiązany za pomocą
specjalnego bufora, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiednich parametrów elektrycznych sygnałów na 
wyprowadzeniach mikrokontrolera oraz umożliwienie czasowego odłączenia mikrokontrolera od zewnętrznej 
szyny danych. Wymienione zadania realizowane są dzięki wyposażeniu bufora w wyjścia trójstanowe. W 
typowych rozwiązaniach liczba linii szyn danych wewnętrznej i zewnętrznej są takie same. Na rysunku 
pominięto wewnętrzną szynę adresową, która służy do adresowania wewnętrznej pamięci. Na kolejnych 
slajdach zostaną omówione poszczególne bloki standardowej architektury mikrokontrolera.
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Jednostka centralna

Najważniejszym elementem mikrokontrolera jest jednostka 
centralna zwana procesorem. 

Właściwości jednostki centralnej:

• należy do grupy układów synchronicznych                          
i sekwencyjnych

• posiada własną pamięć (rejestry)

Podstawową cechą jednostki centralnej jest przynależność do klasy synchronicznych układów sekwencyjnych. 
Synchroniczność polega na tym, że zmiana stanów wewnętrznych i sygnałów pojawiających się na wyjściach 
mikrokontrolera zachodzi tylko w chwilach określonych przez sygnał synchronizujący – zwany sygnałem 
zegarowym. Częstotliwość impulsów zegarowych jest z reguły stabilizowana przez dołączany rezonator 
kwarcowy. Sekwencyjność oznacza, że stan w kolejnym cyklu zegara zależy nie tylko od sygnałów 
wejściowych ale także od stanów poprzednich układu. Zakładamy, że początkowy stan mikrokontrolera, 
któremu z reguły odpowiada ściśle określony adres początkowy pamięci programu jest ustalany przy użyciu 
sygnału RESET. Sygnał RESET może być generowany programowo, może też pochodzić z innego systemu 
cyfrowego. W określonych sytuacjach może być generowany przez odpowiedni przycisk lub wynikać z 
włączenia zasilania. Jednostka centralna posiada także własną pamięć, która potrzebna jest między innymi do 
przechowywania argumentów potrzebnych do wykonania określonych operacji. Określony fragment pamięci 
jednostki centralnej zwany jest rejestrami. Działanie jednostki centralnej polega na cyklicznym wykonywaniu 
operacji zawartych w kodzie programu stworzonego przez użytkownika. Program taki przechowywany jest w 
pamięci mikrokontrolera.  
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Zadania układów sterowania i wykonawczego

Zadaniem układu sterowania jest:

• koordynacja pracy bloków mikrokontrolera

• wystawianie sygnałów sterujących na szynę sterującą

Zadaniem układu wykonawczego jest:

• realizacja operacji określonych przez sygnały sterujące

Zadaniem układu sterowania jest nadzorowanie pracy poszczególnych bloków funkcjonalnych mikrokontrolera 
podczas wykonywania programu. Natomiast układ wykonawczy odpowiedzialny jest za wykonywanie operacji 
określonych przez układ sterowania. Decyzje o tym, w jaki sposób przebiegać ma dana operacja należy do 
bloku sterowania, który korzysta z rozkazów przesyłanych przez szynę danych oraz z sygnałów generowanych 
przez układ wykonawczy. Sygnały sterujące przesyłane są za pomocą dwukierunkowej szyny sterującej. 
Szyna sterująca połączona jest ze wszystkimi blokami funkcjonalnymi mikrokontrolera.
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Mikrokontrolery – podstawowe architektury (12) 

Układ wykonawczy

W skład układu wykonawczego wchodzi:

• jednostka arytmetyczno-logiczna ALU

• akumulator

• rejestr przejściowy

• rejestr wskaźników (rejestr stanu)

Zadaniem jednostki arytmetyczno-logicznej jest wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych. Operacje 
te przeprowadzane są na argumentach, które zawarte są w akumulatorze i rejestrze przejściowym. Pod 
względem funkcjonalności akumulator różni się od rejestru przejściowego tym, że jego zawartość może być
czytana i wysyłana do innego rejestru lub pamięci, natomiast zawartość rejestru przejściowego nie może być
wyprowadzane na szynę danych. Po wykonaniu operacji jednostka ALU generuje wynik, natomiast pewne 
specyficzne informacje typu: wynik równy zeru, przeniesienie, pożyczka, przepełnienie, znak wyniku, 
parzystość są przechowywane w rejestrze wskaźników. Rejestr wskaźników zwany jest też często rejestrem 
stanu. Za pomocą specjalnych instrukcji możliwe jest testowanie stanu poszczególnych bitów rejestru 
wskaźnikowego i stosowanie w programie rozgałęzień.
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Podsystem sterowania

W skład podsystemu sterowania wchodzi:
• rejestr rozkazów IR (ang. Instruction Register)
• dekoder rozkazów
• wskaźnik instrukcji IP (ang. Instruction Pointer)
• wybrane rejestry specjalne SFR (ang. Special Function

Registers) 
• wskaźnik stosu SP (ang. Stack Pointer)
• kontrolery szyn
• układy transmisyjne
• kontroler przerwań

Podsystem sterowania odpowiada za prawidłowe wykonanie programu. Wymienione na slajdzie elementy 
wchodzące w skład podsystemu sterowania zostaną przybliżone m. in. przez analizę cyklu wykonania rozkazu. 
Mikrokontroler o standardowej architekturze wykonuje instrukcje programu w dwóch fazach. W pierwszej 
następuje pobranie kodu rozkazu z pamięci programu do rejestru rozkazów (IR). W drugiej natomiast 
następuje wykonanie odpowiedniej sekwencji mikrooperacji zgodnie z sygnałami generowanymi przez układ 
sterowania. Z układem sterowania współpracuje wskaźnik instrukcji (IP), który zawiera adres kolejnego 
rozkazu przeznaczonego do wykonania. Wskaźnik stosu tak samo jak w klasycznych procesorach służy do 
wskazywania wierzchołka stosu. Grupa rejestrów SFR (blok rejestrów specjalnych) ma zadanie przechowywać
zawartość wszystkich (z wyjątkiem licznika rozkazów i czterech banków rejestrów (R0-R7)) rejestrów 
sterujących pracą mikrokontrolera. Grupa rejestrów SFR stanowi również interfejs między mikroprocesorem a 
układami peryferyjnymi umieszczonymi na zewnątrz mikrokontrolera. Generalnie wszystkie operacje 
sterowania układami peryferyjnymi oraz przesyłania danych między tymi układami a jednostką centralną
odbywają się za pośrednictwem rejestrów SFR. Układy związane z systemem przerwań zostaną omówione na 
kolejnych slajdach. 
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Wykonywanie rozkazów

Cykl wykonania rozkazu odbywa się w dwóch fazach:
• pobranie kodu rozkazu z pamięci programu do rejestru 

rozkazów
• wykonanie odpowiedniej sekwencji operacji

Cykl wykonania rozkazu w mikrokontrolerach odbywa się w dwóch fazach. W pierwszej pobierany jest kod 
rozkazu z pamięci kodu programu, a w drugiej fazie następuje wykonanie odpowiedniej sekwencji operacji. 
Pobieranie kodu rozkazu jest identyczne dla wszystkich rodzajów instrukcji, dlatego że kod zawsze zapisany 
jest w pierwszym bajcie. Faza wykonania instrukcji jest natomiast zależna od rodzaju wykonywanej operacji. 
Generalnie cykl rozkazowy zawsze rozpoczyna się od dekodowania rozkazu, a następnie układ starowania 
generuje odpowiednie sygnały sterujące. Taki cykl wykonywania rozkazów nazywa się cyklem von-Neumanna. 
Obecnie coraz częściej spotyka się mikrokontrolery które wykorzystują architekturę superskalarną – czyli takie, 
które posiadają większą liczbę jednostek arytmetyczno-logicznych. Architektura ta zostanie zaprezentowana 
szczegółowo na kolejnych slajdach.
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Pamięć

W zależności od typu, mikrokontroler wyposażony jest         
w różne typy wbudowanej pamięci wewnętrznej:

• pamięć RAM (ang. Random Access Memory)

• pamięć ROM (ang. Read-Only Memory)

• pamięć EPROM (ang. Erasable Programmable ROM)

• pamięć OTP (ang. One Time Programmable)

• pamięć EEPROM (ang. Electrically Erasable PROM)

• pamięć FLASH (ang. bulk erasable non-volatile memory)

W związku z tym, że pamięć zawarta jest wewnątrz układu mikrokontrolera jej budowa i funkcjonowanie jest 
bardziej skomplikowana niż w przypadku klasycznych systemów mikroprocesorowych. W zależności od typu 
mikrokontroler wyposażony jest w kilka rodzajów pamięci wewnętrznej. Pamięć typu RAM może być
zapisywana i odczytywana przez jednostkę centralną. Jej zawartość jest podtrzymywana tak długo, jak długo 
mikrokontroler jest zasilany. Pamięć typu ROM może być tylko odczytywana, a jej zawartość określana jest na 
etapie produkcji. W mikrokontrolerach pamięć tego typu z reguły służy do przechowywania kodu firmowego 
oprogramowania dostarczanego wraz z mikrokontrolerem. Często w pamięci typu ROM znajduje się program 
diagnostyczny, program do ładowania, uruchamiania i nadzorowania programów użytkownika – tzw. program 
monitora. Pamięci typu EPROM służą do przechowywania programów i danych użytkownika. Zmiana jej 
zawartości następuje przez kasowanie dotychczasowej zawartości (promieniami ultrafioletowymi przez 
specjalne okienko, które znajduje się na obudowie kości pamięci) i powtórnym zaprogramowaniu w 
specjalnych programatorach. Pamięć typu OTP ma budowę identyczną z budową pamięci typu EPROM. 
Pamięć ta różni się tylko sposobem kasowania. Z powodu braku okienka do naświetlania zawartość może być
modyfikowana tylko w formie zamiany jedynek na zera. Pamięć EEPROM może być przeprogramowywana 
elektrycznie bez kasowania ultrafioletem. Jest to pamięć nieulotna, wykorzystywana do przechowywania 
programów i danych. Ostatnim wymienionym typem pamięci jest pamięć typu FLASH. Jest to pamięć o 
cechach podobnych do pamięci EEPROM. Jest od niej szybsza i zapewnia większą liczbę cykli zapisu i 
kasowania. Jest stosowana jako pamięć wewnętrzna lub dodatkowa pamięć zewnętrzna. Zaletą tego typu 
pamięci jest możliwość szybkiego kasowania wybranych sektorów lub całej jej zawartości.
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Przykładowa struktura mapy pamięci 
mikrokontrolera

0…00h

Rejestry specjalne SFR

Rejestr kontrolerów
urządzeń zewnętrznych

Zewnętrzna 
pamięć danych

Przestrzeń
nie wykorzystana

Zewnętrzna 
pamięć programu
Adresy procedur 
obsługi przerwań

Programy diagnostyczne
i systemowe (monitor)

Układy wejścia/wyjścia

Pamięć danych i stos

Rejestry

F…FFh

Przestrzeń adresowa 
pamięci zewnętrznej

Przestrzeń adresowa 
pamięci wewnętrznej

Na slajdzie została przedstawiona typowa mapa pamięci mikrokontrolera z jednolitą przestrzenią adresową. 
Pierwsze 256 bajtów przestrzeni adresowej ma szczególne znaczenie, gdyż dostęp do tego obszaru pamięci 
odbywa się za pomocą 8-bitowych adresów bezpośrednich. W obszarze tym umieszcza się zatem najczęściej 
używane rejestry uniwersalne, stos i pamięć danych. Zewnętrzna przestrzeń adresowa jest wykorzystywana 
opcjonalnie. Używa się jej wtedy, gdy pamięć wewnętrzna jest niewystarczająca. Planując mapę pamięci 
należy pamiętać, że dostęp do pamięci wewnętrznej jest szybszy niż do pamięci zewnętrznej. Należy zatem 
umieszczać w pamięci wewnętrznej często używane procedury i dane.
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Podstawowe tryby adresowania

Do najważniejszych trybów adresowania zaliczamy:

• implikowane (wewnętrzne, rejestrowe)

• natychmiastowe

• bezpośrednie

• indeksowe

• pośrednie

• względne

Przez tryby adresowania rozumie się sposób wskazywania na argumenty wykorzystywane w trakcie 
wykonywania instrukcji. Standardowe mikrokontrolery wykorzystują kilka różnych sposobów adresowania. 
Jednak ciągły rozwój techniki mikroprocesorowej powoduje wzbogacanie o nowe możliwości adresowania. 
Nowe mikrokontrolery typu embedded posiadają tak rozbudowane możliwości adresowania jak procesory 
stosowane we współczesnych komputerach. 
Adresowanie implikowane dotyczy instrukcji jednobajtowych, dla których zarówno operand jak i miejsce 
przeznaczenia są określone przez dany rozkaz. Ten tryb adresowania jest używany wyłącznie w odniesieniu 
do wewnętrznych rejestrów mikrokontrolera, szczególnie w odniesieniu do akumulatora. Ze względu na krótki 
format instrukcji tryb ten jest bardzo efektywny, a ograniczeniem jest tylko liczba dostępnych rejestrów. 
W adresowaniu natychmiastowym operand jest podany w sposób jawny w postaci kodu instrukcji. Ten tryb 
może być zatem używany wyłącznie w odniesieniu do stałych. Instrukcje wykorzystujące ten tryb adresowania 
zajmują w pamięci więcej miejsca i wykonują się wolniej niż instrukcje bazujące na adresowaniu 
implikowanym.
Adresowanie bezpośrednie ma zastosowanie dla instrukcji wielobajtowych, w których po kodzie rozkazu 
następuje adres argumentu umieszczonego w pamięci danych. Mikrokontrolery dopuszczają stosowanie tego 
typu adresowania w ograniczonym zakresie do pamięci danych. Np. mikrokontroler serii 80C51 dopuszcza 
adresowanie w tym trybie tylko pamięci w zakresie adresów od 0 do 255, natomiast mikrokontroler 16-bitowy 
80C51 XA tylko pierwsze 1kB pamięci danych.
Adresowanie indeksowe nie jest stosowane we wszystkich mikrokontrolerach. Nie występuje m. in. w 
mikrokontrolerach serii x51. Adresowanie to polega na obliczaniu adresu przez sumowanie zawartości 
specjalnie przeznaczonego do indeksowania rejestru, zwanego rejestrem indeksowym z adresem 
bezpośrednim, zapisanym w instrukcji. Obliczony w ten sposób adres jest adresem efektywnym. Tryb ten jest 
korzystny, gdy operujemy na blokach danych.
W adresowaniu pośrednim część instrukcji wskazuje na komórkę pamięci zawierającą adres efektywny. 
Adresowanie względne służy natomiast do adresowania pamięci względem adresu aktualnie wykonywanej 
instrukcji w pamięci programu. Adres ten jest przechowywany w specjalnie do tego przeznaczonym rejestrze 
zwanym wskaźnikiem instrukcji (IP). Tryb ten jest wykorzystywany przez rozkazy skoku.
Dzisiaj mikrokontrolery opierają adresowanie na segmentacji pamięci. Segmentacja polega na podziale 
przestrzeni adresowej na segmenty, które najczęściej mają rozmiar 64kB. W najprostszej wersji zakłada się
stałą liczbę segmentów i stałe ich umiejscowienie. Najbardziej zaawansowane rozwiązania bazują natomiast 
na wykorzystaniu rejestrów segmentowych dzięki czemu można swobodnie definiować położenie segmentów.
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Rejestry ogólnego przeznaczenia

R08

R09

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R4LR4H

R5LR5H

R6LR6H

R7LR7H

R0LR0H

R1LR1H

R2LR2H

R3LR3H

16-bitowe rejestry globalne

8- i 16-bitowe rejestry globalne

4 banki rejestrów 8- i 16-bitowych

Struktura rejestrów ogólnego przeznaczenia w mikrokontrolerze 
80C51 XA

Na wcześniejszym slajdzie przedstawiającym przykładową strukturę mapę pamięci można zauważyć blok 
rejestrów blok rejestrów specjalnych SFR. Na prezentowanym slajdzie została przestawiona struktura 
rejestrów ogólnego przeznaczenia w mikrokontrolerze 80C51 XA. 
Większość instrukcji wykonywanych przez mikrokontroler wiąże się z przesyłaniem danych między pamięcią a 
akumulatorem. W celu przyspieszenia komunikacji wykorzystuje się rejestry ogólnego przeznaczenia. Zbiór 
tych rejestrów ma strukturę podobną do struktury pamięci. Jedyna różnica to brak wymogu podawania adresu. 
Adresy te zastępowane są nazwami symbolicznymi typu A, B, C, itd. Lub R0, R1, R2H, itd.. Dokładne 
nazewnictwo uzależnione jest od rodzaju mikrokontrolera. Na przykładzie mikrokontrolera 80C51 XA widać
podział rejestrów na grupy.
Rejestry od R4 do R15 to rejestry globalne, dostępne w każdym miejscu programu. Dodatkowo rejestry od R4 
do R7 mogą być wykorzystywane jako 8- lub 16-bitowe.
Natomiast rejestry od R0 do R3 należą do grup zwanych bankami. Można w nich przechowywać bajty lub 
słowa. W danym momencie podczas wykonywania programu dostępny jest tylko jeden z banków. Programista 
może przełączyć aktywny bank przy użyciu odpowiednich rozkazów. Mechanizm ten został wprowadzony aby 
uzyskać efekt zwany szybkim kontekstowym przełączaniem rejestrów. Polega to na tym, że ten sam program 
może pracować na różnych zestawach danych w zależności od tego, który bank jest aktualnie aktywny. 
Nie wszyscy producenci decydują się na stosowanie banków rejestrów. Dla przykładu mikrokontrolery firmy 
Motorola nie posiadają zestawów banków.
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Porty równoległe

Typy portów:
• dwukierunkowe
• jednokierunkowe wejściowe
• jednokierunkowe wyjściowe

Rodzaje linii portów:
• dwukierunkowe
• z otwartym obwodem drenu tranzystora
• o zwiększonej obciążalności

Do prowadzenia równoległej transmisji danych służą porty równoległe. Porty są najważniejszymi urządzeniami 
peryferyjnymi, gdyż umożliwiają komunikację z różnymi urządzeniami współpracującymi z mikrokontrolerami. 
Na slajdzie zostały podane typy portów oraz rodzaje linii. Wyróżniamy porty: dwukierunkowe oraz 
jednokierunkowe odpowiednio wejściowe lub wyjściowe. Linie portów dzielimy na dwukierunkowe, z otwartym 
obwodem drenu tranzystora lub o zwiększonej obciążalności.
Podłączanie urządzeń peryferyjnych jest możliwe dzięki multiplekserom.
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Wewnętrzne urządzenia peryferyjne

Najczęściej spotykane wbudowane urządzenia peryferyjne:
• układy licznikowe/czasowe
• licznik nadzorcy – watchdog
• przetworniki A/C
• sterowniki komunikacji szeregowej

Wśród wbudowanych urządzeń peryferyjnych najczęściej spotyka się układy licznikowe/czasowe, układ 
nadzorcy zwany watchdogiem, przetworniki analogowo-cyfrowe oraz sterowniki komunikacji szeregowej. 
Liczniki i układy czasowe to specjalizowane bloki mikrokontrolera wykorzystywane do współpracy z 
otoczeniem w czasie rzeczywistym. Podstawowy licznik zbudowany jest z rejestru przesuwnego i zlicza liczbę
zmian poziomów sygnałów. Układy czasowe mogą pracować w dwóch konfiguracjach: jako właściwe układy 
czasowe, taktowane wewnętrznym sygnałem taktującym oraz jako liczniki taktowane zewnętrznymi sygnałami 
doprowadzonymi przez porty. 
Liczniki używane są najczęściej do:
- mierzenia odstępów czasu między zdarzeniami zachodzącymi na zewnętrz mikrokontrolera (rejestracja 
zdarzeń),
- generowania impulsów w odstępach czasu o zaprogramowanej wartości,
- generowanie sygnałów impulsowych o określonym czasie trwania,
- sterowanie szybkością transmisji w portach szeregowych,
- realizacja zadań watchdoga.
Licznik nadzorcy - czyli watchdog to blok funkcjonalny stosowany w mikrokontrolerach, które pracują przez 
długi czas w systemach pozbawionych obsługi. Ich zadanie polega na bieżącym odliczaniu czasu i 
oczekiwaniu na sygnały zerujące, które oznaczają że system działa poprawnie.
Przetworniki analogowo-cyfrowe wykorzystują najczęściej dwie metody przetwarzania napięcia:
- metodę sukcesywnej aproksymacji SAR (ang. Successive AppRoximation),
- metodę jednozboczowego ładowania pojemności SS (ang. Single-Slope A/D).
Wygodniejszą metodą jest metoda SAR, gdyż nie wymaga ona podłączania zewnętrznego kondensatora. 
Przetwornik analogowo-cyfrowy oparty na metodzie SAR składa się z układu próbkująco-pamiętającego oraz z 
komparatora.
Sterownik komunikacji szeregowej ma za zadanie zapewnić wymianę informacji między mikrokontrolerem, a 
jego otoczeniem. Sterownik ten pozwala na wysyłanie zawartości rejestru przez określone wyprowadzenia 
portu lub na przetwarzanie ciągu binarnego na zawartość rejestru. 
W mikrokontrolerach spotkać można następujące interfejsy szeregowe:
- UART (ang. Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),
- SPI (ang. Serial Peripherial Interface),
- 1-Wire,
- I2C (ang. Inter-Integrated Circuit),
- CAN (ang. Controller Area Network),
- USB (ang. Universal Serial Bus).
Najczęściej stosowanymi są UART i SPI. Pierwszy z nich wykorzystywany jest między innymi do łączności 
mikrokontrolera z komputerem lub innymi mikrokontrolerami
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Wewnętrzne urządzenia peryferyjne cd.

Innymi spotykanymi wbudowanymi urządzeniami 
peryferyjnymi są:
• interfejs równoległy
• przetworniki C/A
• interfejs wyświetlacza LCD
• interfejs klawiatury
• PWM (ang. Puls Width Modulation
• kontroler CRT (monitora ekranowego)

Innymi często spotykanymi wewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi są:
- interfejs równoległy,
- przetwornik C/A,
- interfejs wyświetlacza LCD,
- interfejs klawiatury,
- układ do generowania impulsów o określonych parametrach czasowych – PWM,
- kontroler CRT - monitora ekranowego.
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System przerwań

Przerwania dzieli się na cztery kategorie zdarzeń:
• sytuacje wyjątkowe (ang. exception interrupts)
• maskowalne przerwania sprzętowe (ang. event

interrupts)
• przerwania programowe (ang. software interrupts)
• pułapki (ang. traps)

Mikrokontroler współpracuje z wieloma urządzeniami zewnętrznymi, które wymagają obsługi ze strony 
mikrokontrolera. W systemach pracujących w czasie rzeczywistym definiuje się maksymalny dopuszczalny 
czas oczekiwania urządzenia na obsługę. Dzięki mechanizmowi przerwań mikrokontroler jest wstanie 
zapewnić obsługę żądań zgłaszanych przez urządzenia zewnętrzne. 
Na sygnał przerwania pochodzący od urządzenia zewnętrznego mikrokontroler przerywa aktualnie 
wykonywany program i przechodzi do procedury obsługi przerwania. Po jej zakończeniu mikrokontroler wraca 
do poprzednio realizowanego programu. Oprócz przerwań wywoływanych przez urządzenia zewnętrzne, 
mikrokontrolery obsługują sytuacje nadzwyczajne powstające w wyniku realizacji programu lub wynikające ze 
specyficznych warunków pracy bloków funkcjonalnych układu. 
Sytuacje wyjątkowe to zdarzenia o największym znaczeniu dla poprawnego działania systemu, których obsługi 
nie można odkładać (np. wystąpienie dzielenia przez zero lub żądanie obsługi przerwania przez urządzenie 
zewnętrzne przyłączone do wejścia przerwań niemaskowalnych).
Przerwania maskowalne są generowane przez urządzenia peryferyjne wbudowane w układ scalony 
mikrokontrolera lub przez urządzenia przyłączone do mikrokontrolera z zewnętrz. Mogą być blokowane 
(maskowane) przez ustawienie specjalnego bitu lub bitów nazywanych maską przerwań. Maski te są zwykle 
ustawiane w wydzielonym rejestrze specjalnym SFR. Przerwania programowe są wywoływane przez 
umieszczenie w programie rozkazu przerwania. Są zatem przerwaniami zaplanowanymi przez programistę. 
Pułapki tak jak przerwania programowe są rezultatem umieszczenia w programie rozkazu TRAP. Od przerwań
programowych różnią się przeznaczeniem. Pułapki używane są bowiem najczęściej do śledzenia wykonywania 
programu w trakcie jego testowania. 
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Architektura superskalarna i przetwarzanie potokowe

Architektura superskalarna (ang. superscalar) –
zwielokrotnienie układu wykonawczego.

Przetwarzanie potokowe (ang. pipelining) – zamiast 
jednego rejestru instrukcji stosuje się pamięć typu FIFO 
(ang. First-In First-Out), która gromadzi kolejkę instrukcji.

Jednym ze sposobów poprawy efektywności pracy jest zastosowanie większej ilości jednostek arytmetyczno-
logicznych, które mogłyby pracować równocześnie. Koncepcja taka prowadzi do architektury zwanej 
superskalarną, ponieważ stan procesora nie jest opisywany przez skalar (wielkość jednoelementową) ale 
przez wektor (superskalar) stanów poszczególnych jednostek wykonawczych. Nieodzowna jest w tym 
momencie również modyfikacja budowy układu sterowania, który powinien dysponować pobranymi na zapas 
instrukcjami, które będą kierowane do równoległego wykonywania w poszczególnych jednostkach 
wykonawczych. Idąc dalej dochodzimy do koncepcji przetwarzania potokowego, która jest dzisiaj obecna w 
procesorach i mikrokontrolerach. 
W mikrokontrolerze zamiast prostego rejestru instrukcji stosuje się pamięć typu FIFO, która odpowiada za 
gromadzenie kolejki instrukcji. Instrukcje pobierane z pamięci programu do kolejki w cyklu pre-fetch
opuszczają ją w takiej samej kolejności i są kierowane do poszczególnych układów wykonawczych. 
Najtrudniejszym elementem przy realizacji procesora z przetwarzaniem potokowym jest zaprojektowanie 
algorytmu napełniania kolejki rozkazów. W przypadku rozkazu skoku następuje zmiana kolejności 
wykonywania instrukcji co uniemożliwia proste sięganie po kolejne porcje kodu programu. Dlatego algorytmy 
tego typu wykonują skomplikowaną, wstępną analizę kodu programu, po to by przewidzieć ewentualne skoki 
(ang. branch prediction). Konsekwencja tego jego bardziej skomplikowana budowa układu sterowania 
mikrokontrolera.
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Mikrosystemy kontrolerów

Koncepcja scalonego, kompletnego mikrosystemu 
kontrolera o elastycznej strukturze opiera się na 
następujących założeniach:

• oprócz procesora i układów peryferyjnych mikrokontroler 
posiada wbudowane układy PLD (ang. Programmable
Logic Device),

• zastosowanie układu DSP, pamięci, urządzeń
peryferyjnych o cechach zdefiniowanych przez 
projektanta zwiększa możliwości zastosowania 
mikrosystemu.

Obecnie obserwuje się tendencje do projektowania takiej architektury rdzenia mikrokontrolera, która pozwoli w 
przyszłości na budowę różnych wariantów mikrokontrolera. Zakłada się, że układ zawierający mikrokontroler 
powinien spełniać szersze funkcje niż sam mikrokontroler – mówimy wtedy o mikrosystemie. Dlatego 
mikrokontrolery zawierające struktury PLD są produkowane przez wiele firm, dzięki czemu na rynku pojawia 
się wiele rozwiązań mikrokontrolerów z elastycznymi zbiorami urządzeń peryferyjnych, pamięci i pomocniczych 
układów logicznych.
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Struktury mikrosystemów

Ze względu na sposób korzystania z zewnętrznych pamięci 
możemy wyróżnić mikrokontrolery:
• udostępniające szyny systemowe poprzez 

wyprowadzenia portów,
• udostępniające bezpośrednio szyny systemowe,
• mikrokontrolery zamknięte (embedded).

Ze względu na sposób korzystania z zewnętrznych pamięci mikrokontrolery dzieli się na takie, które:
- udostępniają szyny systemowe (szynę danych, szynę adresową i szynę sterującą) poprzez wyprowadzenia 
portów,
- udostępniające bezpośrednio szyny systemowe,
- zamknięte (embedded).
Pierwsza z wymienionych struktur zakłada, że pamięci zewnętrzne podłącza się do odpowiednich portów, 
które nie mogą być wykorzystywane do przesyłania sygnałów sterujących.
Mikrokontrolery udostępniające bezpośrednio szyny systemowe oferują możliwość podłączenia pamięci 
bezpośrednio do odpowiednich wyprowadzeń układu scalonego.
Natomiast mikrokontrolery zamknięte nie udostępniają swoich szyn, tylko korzystają z pamięci wewnętrznej. 
Rozwiązanie to posiada następujące zalety:
zwiększa się niezawodność mikrosystemu, zmniejsza się pobór mocy, zwiększa się prędkość pracy, zmniejsza 
się ilość zacisków zewnętrznych i zwiększa się ich niezawodność.
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Problem redukcji poboru mocy

Metody redukcji mocy:
• stosowanie dwóch oscylatorów,
• sieć dystrybucji,
• hibernowanie.

Od mikrokontrolerów wymaga się by spełniały rygorystyczne wymagania dotyczące ilości pobieranej energii. 
Pobór mocy zależy od częstotliwości pracy, dlatego podstawą jest metoda redukcji mocy poprzez elastyczne 
sterowanie częstotliwością zegara taktującego. Realizowane jest to na kilka sposobów. Jednym z nich jest 
stosowanie dwóch oscylatorów. W tym przypadku przejście na niższą częstotliwość powoduje spadek 
pobieranej mocy. Drugim sposobem jest odłączanie od sygnału zegara jednostki centralnej, urządzeń
peryferyjnych lub całkowite wstrzymanie pracy oscylatora. Trzecim sposobem jest wstrzymanie sygnału 
zegarowego, gdy nie jest konieczna praca mikrokontrolera – tzw. przejście w stan hibernacji.
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Architektura RISC

Architektura RISC (ang. Reduced Instruction Set 
Computer) (zredukowana lista instrukcji):

• oddzielne szyny dla danych i programu,

• wykorzystywanie przetwarzania potokowego w celu 
zwiększenia szybkości wykonywania programu,

• ograniczony zbiór realizowanych instrukcji

Procesory o architekturze RISC są zbudowane w oparciu o architekturę harvardzka, mają więc oddzielne 
szyny dla danych i programu, a dzięki temu mogą współpracować jednocześnie z pamięcią danych i 
programu. Procesory takie wykorzystują przetwarzanie potokowe aby zwiększyć szybkość wykonywania 
programu. Dla procesorów o architekturze RISC zbiór realizowanych operacji spełnia warunki ortogalności. 
Zatem każda instrukcja może operować na dowolnym rejestrze roboczym, każda instrukcja może 
wykorzystywać dowolny tryb adresowania, nie ma ukrytych związków między instrukcjami, dodatkowo kody 
rozkazów i formaty instrukcji są zunifikowane. Ortogonalność zbioru instrukcji przyczynia się do uproszczenia 
budowy układu sterowania, który może dzięki temu realizować wykonywanie każdego rozkazu według 
identycznego algorytmu i do tego znacznie szybciej. Klasyczna architektura RISC jest stosowana w 
mikrokontrolerach w wersji gdzie odnajdujemy tylko niektóre jej elementy, a ortogonalność listy instrukcji nie 
jest pełna.



28

Systemy wbudowane

Mikrokontrolery – podstawowe architektury (28) 
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