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TIIVISTELMÄ 

Tässä työssä toteutettiin PWM-signaalin ohjaus Atmega328-mikrokontrollerilla. 

Toteutus vaati AVR-prosessorin ohjelmoinnin opiskelua, sekä laitteen datalehteen 

perehtymistä varsinkin mikrokontrollerin porttien ja prosessorin ajastimien 

rekisteritasoisen toiminnan osalta. 

PWM-ohjaus tapahtui ohjelmoimalla mikrokontrolleria C-ohjelmointikielellä, jolloin 

pystyttiin generoimaan PWM-signaalia kahdella eri konfiguraatiolla: yksilähtöinen 

signaali vaihtuvalla pulssisuhteella sekä kaksilähtöinen non-overlap -signaali. 

Konfiguraatioiden testaus toteutettiin mikrokontrolleriin yhdistetyn LED:n sekä 

oskilloskoopin avulla. 

 

Avainsanat: pulssinleveysmodulaatio, rekisteritason ohjelmointi. 

 



 

Stenudd A. (2023) Register level programming of MCU PWM output. University of Oulu, 

Degree Programme in Electronics and Communications Engineering. Bachelor’s Thesis, 27 p. 

 

 

ABSTRACT 

In this thesis, a PWM signal control program was implemented for Atmega328 

microcontroller. The work required researching about AVR programming and studying 

the microcontroller’s datasheet especially in order to understand the functionalities of 

ports and timers at register level. 

The implementation was done by programming the microcontroller in the C 

programming language and resulted in two configurations for generating PWM signal: 

single-output signal with dynamically changing duty cycle and non-overlap signal with 

two outputs. Testing of the configurations was done using a LED and an oscilloscope. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

PWM Pulse Width Modulation 

LED Light-Emitting Diode 

I/O Input/Output 

RISC Reduced Instruction Set Computer 

ALU Arithmetic Logic Unit 

EEPROM Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory 

RC Resistor-Capacitor 

CPU Central Processing Unit 

ADC Analogue Digital Converter 

DAC Digital Analogue Converter 

DC Direct Current 

PUD Pull-Up Disable



 

1 JOHDANTO 

Mikrokontrollerin oheislaitteita ohjataan rekisteritasoisella ohjelmoinnilla. Esimerkiksi I/O-

pinnin ohjelmoimiseen tarkoitettuja rekistereitä on kolme ja ajastinpiiriä varten kuusi 

kappaletta. Kullakin oheislaitteella on useita ohjausrekisterejä. 

Ajastinpiiri on hyvin tärkeä osa mikrokontrolleria, sillä sen avulla mm. generoidaan PWM-

signaalia, joka toimii karkeana DAC-muunnoksena. Tunnetuimpia PWM-signaalin 

käyttökohteita ovat muun muassa LED:n valotehon, servon, sekä hakkuriteholähteen 

kytkintransistorin ohjaus. 

Koska PWM-generointi on yleinen mikrokontrollerin käyttötarkoitus, perehdytään tässä 

työssä ajastimen käyttöön ja PWM-signaalin generoimiseen sen avulla. Aluksi työssä avataan 

prosessorin mikroarkkitehtuuria sekä I/O:n ja ajastimen rakennetta. Lopuksi käydään läpi 

ajastimen konfiguraatiot, sekä toteutetaan PWM-signaalin generointi kahdella eri 

konfiguraatiolla käyttäen rekisteritasoista C-ohjelmointia. 
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2 TEORIA 

 

2.1 Prosessorin osat 

Atmelin ATmega328P mikrokontrollerissa on Atmelin AVR-prosessoriperheeseen kuuluva 8-

bittinen RISC eli Reduced Instruction Set Computer -prosessori. Prosessori koostuu eri 

toimintoja suorittavista lohkoista, joista jokaisella on tärkeä rooli käskyn suorittamisessa. 

Lohkot ovat käskyrekisteri, käskydekooderi, ohjelmalaskuri, tila- ja ohjausyksikkö, ALU eli 

aritmeettis-looginen yksikkö ja yleiskäyttöiset rekisterit. Lisäksi suorittimessa on useita 

oheislaitteita, kuten ajastimia, sarjaliityntälaitteistoa ja A/D-muunnin. Mikrokontrollerin 

lohkokaavio on esitetty kuvassa 1. [1] 

Käskyrekisterin vastuulla on suoritettavan käskyn tallennus rekisteriin muistista. 

Käskyrekisteri saa tallennettavan käskyn muistipaikan osoitteen ohjelmalaskurilta. 

Ohjelmalaskuri on rekisteri, jonka vastuulla on siis seuraavaksi suoritettavan käskyn 

muistipaikan säilyttäminen. Käskydekooderin tehtävä on käskyrekisterissä olevan käskyn 

purkaminen osiin, joiden avulla tila- ja ohjausyksikkö hallitsee prosessorin toimintaa. Tila- ja 

ohjausyksiköllä on yhteys kaikkiin prosessorin lohkoihin. [1] 

ALU:n tehtävänä on aritmeettisten-, loogisten- ja bittioperaatioiden suorittaminen. ALU saa 

suoritettavan operaation ja operandit yleiskäyttöisistä rekistereistä tai suoraan välittömänä 

(immediate) arvona. Yleiskäyttöisillä rekistereillä ei ole spesifiä käyttötarkoitusta prosessorin 

arkkitehtuurissa, joten ohjelmoija voi käyttää niitä vapaasti. Näitä rekistereitä on 32 kappaletta, 

eli yhteensä 256 bittiä sanan pituuden ollessa kahdeksan. [1][2] 

Kyseisessä prosessorissa on käytössä Harvard-arkkitehtuurimalli suorituskyvyn ja 

rinnakkaisuuden maksimoimiseksi. Ajettava ohjelma ja data on tallennettu fyysisesti erillisiin 

muisteihin, ja niillä on omat väylänsä. Muisteilla on täten myös erilliset muistiavaruudet, 

eivätkä siis muistiosoitteet ole uniikkeja. Ohjelma on tallennettu flash-muistiin ja data 

EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory) -muistiin. 

Oheislaitteiden kanssa kommunikointia varten prosessorista on myöskin yhteys I/O 

(Input/Output) -linjoihin. [1][2] 

Prosessorissa käytetään yhden tason liukuhihnoitusta, eli jo käskyn ajon aikana seuraavan 

käskyn osoite haetaan käskyrekisteriin valmiiksi seuraavaa kellojaksoa varten. Täten jokaisella 

kellojaksolla voidaan suorittaa käsky, jolloin suorituskyky paranee. [1] 
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Kuva 1. AVR-prosessorin mikroarkkitehtuuri. 

 

2.2 I/O:n rakenne 

Prosessorin yhden I/O-pinnin rakenne on esitetty kuvassa. Pinniä voi käyttää tulona tai lähtönä, 

ja siihen voidaan ohjelmoida passiivinen ylösveto. Mikrokontrollerissa on kolme 8-bittistä 

porttia, joita voidaan käyttää digitaalisina tuloina tai lähtöinä. Jokaiselle portin bitille on oma 

pinninsä Pxn, jonka toiminta voidaan konfiguroida DDxn-suuntarekisterillä (Data Direction 

Register). Tässä ”x” on kirjaimella merkitty portti ja ”n” numerolla merkitty bitti. DDxn 

bitteihin päästään käsiksi ohjelmassa I/O-osoitteella DDRx. Jos esimerkiksi DDRD arvoksi 

asetetaan 0x2, D-portin toinen bitti PD1 menee lähtötilaan, koska datarekisterin PORTD1 lähtö 

yhdistyy pinniin PD1. DDRD:n bitti ohjaa kolmitilapuskuria, joka toimii kytkimenä rekisterin 

PORTD1 lähdön ja pinnin PD1 välillä. Nyt datarekisteriin PORTD1 voidaan kirjoittaa 

ohjelmassa muuttamalla I/O-osoitteen PORTD bittiä indeksillä yksi, ja arvo voidaan lukea 

pinnistä PD1. [1] 

Jos bittiin PORTD1 halutaan asettaa arvo pinnin PD1 kautta, on aluksi ohjelmassa I/O-

ositteessa DDRD bitti indeksillä yksi asetettava nollaksi, jolloin PD1 menee tulotilaan. Jos nyt 

pinniin tuodaan yksi, ylösvetovastus aktivoituu olettaen, että MCUCR-rekisterin PUD-bitti 

(Pull Up Disable) on nolla. Ylösvetovastuksella varmistetaan se, ettei pinnin arvo jää 

kellumaan. Rekisterin PORTxn arvo voidaan vaihtaa DDxn:n arvosta huolimatta kirjoittamalla 

yksi rekisteriin PINxn. Monet pinneistä on multipleksoitu vaihtoehtoisilla funktioilla 

oheislaitteiden hallintaa varten, mutta tässä työssä tarkastelu rajoittuu porttien I/O-

ominaisuuksiin. [1] 

 



 

 

11 

 
                                       Kuva 2. Lohkokaavio I/O-portin rakenteesta. 

 

2.3 Ajastimen rakenne ja rekisterit 

Prosessorissa on kuvan 3 mukaisesti valittavana viisi erilaista kellolähdettä, sekä mahdollisuus 

ulkoisen kellolähteen käyttöön. Kellolähteet voidaan toteuttaa pienitehoisella 

kideoskillaattorilla, pienitaajuisella kideoskillaattorilla, full swing -kideoskillaattorilla, 

sisäisellä 128kHz RC-oskillaattorilla tai kalibroidulla sisäisellä 8MHz RC-oskillaattorilla, 

joista viimeinen on prosessorin oletuskellolähde. [1] 

Kellolähde voidaan valita ennen ohjelman ajoa asettamalla flash-muistissa olevat sulakebitit 

CKSEL3:0 (kuvan Clock Multiplexer). Kellotaajuutta voidaan skaalata pienemmäksi (kuvan 

System Clock Prescaler), jos taajuutta halutaan laskea tai tehonkulutusta pienentää. Skaalaus 

tapahtuu rekisteribittien CLKPS3:0 avulla. [1] 

Skaalattu kellolähdesignaali kytkeytyy AVR Clock Control Unit -lohkoon, jossa 

kellolähdesignaali reititetään viideksi eri kellosignaaliksi. Nämä kellosignaalit ovat 

asynkroninen ajastin -kello, I/O-kello, flash-kello, CPU-kello ja ADC-kello. [1] 

Asynkroninen ajastin -kellolla on oma kelloalue (Dedicated Clock Domain). Kyseistä kelloa 

voidaan kellottaa myös suoraan ulkoisesta kellolähteestä tai ulkoisesta 32kHz 

kideoskillaattorista, jolloin ajastinta voidaan käyttää silloinkin, kun järjestelmä on sleep-tilassa. 

[1] 

I/O-kello on käytössä suurimmassa osassa I/O-moduuleista sekä  ulkoisessa 

keskeytysmoduulissa. Jotkut ulkoiset keskeytykset kuitenkin käsitellään asynkronisella 

logiikalla, jolloin kellosignaalia ei tarvita. Flash-kellon tarkoitus on ohjata flash-muistin 

rajapinnan toimintaa. Tämä kello on yleensä aktiivinen samaan aikaan CPU-kellon kanssa. [1] 



 

 

12 

CPU-kelloa käytetään suurimmassa osassa prosessorin toimintaan liittyvissä 

komponenteissa, kuten yleiskäyttöisissä rekistereissä sekä muistissa, jossa säilytetään pino-

osoitinta. CPU-kellon toiminta on siten elintärkeää prosessorin kannalta. [1] 

ADC-kellon oman kelloalueen hyöty on siinä, että tehtäessä ADC-muunnosta voidaan CPU- 

ja I/O-kello pysäyttää väliaikaisesti, ja ADC-kello jättää päälle. Tällöin muista kelloista johtuva 

häiriö saadaan mahdollisimman vähäiseksi. Vastaavasti ADC-kello voidaan sammuttaa tehon 

säästämiseksi silloin, kun sitä ei tarvita. [1] 

 

 
Kuva 3. Lohkokaavio AVR-prosessorin kellolähteistä ja kellosignaaleista. 

 

Prosessorissa on kaksi 8-bittistä ajastinta sekä kaksi 16-bittistä ajastinta. 8-bittisen ajastimen 

rakenne ja ohjausrekisterit on esitetty kuvassa 4. Ajastin on käytännössä laskuri, jonka arvoa 

kasvatetaan tai vähennetään. Laskurin tilaa voidaan seurata ja sen arvoa verrata monella eri 

tavalla. [1] 

Ensimmäisessä 8-bittisessä ajastimessa (8-bit Timer/Counter0) kellosignaali sekä skaalaus 

valitaan rajoissa 1/x-1/y kontrollirekisterin TCCR0B biteillä CS02:0. Kellosignaaliksi voidaan 

valita joko sisäinen I/O-kello sopivan skaalauksen kanssa tai ulkoinen kellolähde. 

Rekisteribittien arvolla 0 kelloa ei valita, jolloin ajastin ole toiminnassa. [1] 

Ajastimen toiminta perustuu ajastinrekisterin TCNT0 arvon kasvattamiseen tai 

vähentämiseen yhdellä jokaisella nousevalla kellonreunalla. Vertailurekisterien OCR0A sekä 

OCR0B arvoja verrataan ajastinrekisterin arvoon kontrollirekisterien määrittelemällä tavalla. 

Nämä kontrollirekisterit ovat TCCR0A ja TCCR0B. [1]Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 

Ajastimen avulla pystytään generoimaan PWM- (Pulse Width Modulation) eli 

pulssinleveysmoduloitua signaalia. PWM:n avulla signaalin tehollista arvoa voidaan säädellä 

muuttamalla PWM-signaalin pulssisuhdetta, eli suhdetta kuinka kauan binäärinen signaali on 

päällä verrattuna jaksonaikaan. PWM:n sovelluksia ovat esimerkiksi LED:n (Light Emitting 

Diode) kirkkauden säätö, DC-moottorin kierroksien säätö ja hakkuriteholähteen 

kytkintransistorin ohjaus. [3] 
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Kyseisen prosessorin avulla voidaan generoida signaalia OC0A lähtöpinniin ajastimen 

rekisterien vertailun avulla. Ajastimen konfiguraatioita on neljä: Normal Mode, Clear Timer on 

Compare Match, Fast PWM ja Phase Correct PWM. Näistä konfiguraatioista kahdella 

ensimmäisellä voidaan generoida keskeytyksiä tietyllä ajanhetkellä, ja kahdella viimeisellä 

voidaan generoida PWM signaalia halutulla pulssisuhteella. Konfiguraatio voidaan valita 

asettamalla TCCR0A ja TCCR0B kontrollirekistereistä löytyvät bitit WGM02:0. [1]Virhe. 

Viitteen lähdettä ei löytynyt. 

 

 
Kuva 4. AVR-prosessorin 8-bittisen ajastimen (8-bit Timer/Counter0) lohkokaavio. 
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3 PWM:N OHJELMOINTI 

 

3.1 Aaltomuodon konfiguraatiot 

Aiemmin mainitun ajastimen konfiguraation Normal Mode -toimintaperiaate on hyvin 

yksinkertainen: ajastimen arvoa kasvatetaan niin kauan, että 8-bittinen maksimiarvo 0xFF 

ylittyy, jolloin aloitetaan laskeminen uudestaan nollasta. Ajastimen ylivuotolippu TOV0 

asettuu samalla kellojaksolla, kuin ajastin nollataan. Tämän konfiguraation pääasiallinen 

käyttötarkoitus onkin keskeytysten tuottaminen tietyllä ajanhetkellä. Kyseistä konfiguraatiota 

ei suositella käytettäväksi signaalin generoimiseen, sillä tämä käyttäisi liikaa suorittimen aikaa. 

Konfiguraatio saadaan päälle asettamalla bitit WGM02:0 arvoon 0b000. [1] 

Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode -konfiguraatiolla voidaan ajastimen 

resoluutiota muuttaa. Ajastimen arvoa verrataan vertailurekisterin arvoon ja positiivisella 

vertailutuloksella ajastin nollataan. Asettamalla COM0A1:0 bitit arvoon 0b01 saadaan 

vertailun lähtöpinni muuttamaan arvoaan positiivisella vertailutuloksella. Keskeytys voidaan 

generoida ajastimen saavuttaessa esimerkiksi vertailurekisterin arvon. 

Keskeytyksenkäsittelijässä voidaan muuttaa vertailurekisterin arvoa, jolloin laskimen 

resoluutio ja lähtöpinnin taajuus muuttuu. Tälläkään konfiguraatiolla ei kuitenkaan voida 

generoida PWM-signaalia. Konfiguraatio saadaan päälle asettamalla bitit WGM02:0 arvoon 

0b010. [1] 

Fast PWM -konfiguraatiolla on mahdollista generoida PWM-signaalia korkealla taajuudella 

yhden rampin toimintaperiaatteen ansiosta. Riippuen biteistä WGM2:0 vertailurekisterin arvon 

tai 0xFF kohdalla lähtöpinnin bitin arvo muuttuu suuntaan tai toiseen. Muuttamalla 

vertailurekisterin arvoa keskeytyksenkäsittelijässä voidaan pulssisuhdetta muuttaa 

ajonaikaisesti. Fast PWM -konfiguraatio saadaan päälle muuttamalla bittien WGM2:0 arvoksi 

0b011 tai 0b111. [1] 

Phase Correct PWM Mode -konfiguraatio perustuu nousevaan ja laskevaan ramppiin. 

Ajastin laskee alhaalta ylös ja ylhäältä alas, ja vertailurekisterin arvon kohdalla muuttaa 

lähtöpinnin bitin arvoa kummallakin rampilla. Vertailurekisterin arvo päivittyy ajastimen arvon 

0xFF kohdalla. Toisin kuin Fast PWM -konfiguraatiolla, tällä konfiguraatiolla voidaan 

määritellä tarkasti se, milloin lähtöpinnin arvo nousee ja laskee. Konfiguraatio saadaan päälle 

WGM02:0 bittien arvolla 0b001 tai 0b101. [1] 

 

 

3.2 Fast PWM 

Tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin PWM-generointia Fast PWM -konfiguraation avulla, 

jonka periaate on esitetty kuvassa 5. PWM-signaalin lähdön arvo muuttuu sekä positiivisesta 

vertailutuloksesta että ajastimen vuotaessa yli. PWM:n pulssisuhde voidaan siten asettaa 

vertailurekisterin avulla. Kuten liitteenä olevasta ohjelmakoodista nähdään, asettamalla 

kontrollibitit WGM02:0 arvoon b011 saadaan TOP-arvoksi 0xFF, vertailurekisterin OCRA 

päivitys BOTTOM-arvon kohdalla, ja keskeytysmaskirekisteri TIMSK0:n TOV-lipun asetus 

ajastimen vuotaessa yli. Lipun asetuksen jälkeen keskeytyskäsittelijän avulla voidaan muuttaa 

vertailurekisterin arvoa. [1] 

Seuraavaksi pitää asettaa TCCR0A-kontrollirekisterin bitin COM0A1 arvoksi yksi, jotta 

saadaan konfiguraatio, jossa positiivisella vertailun tuloksella asetetaan lähtöpinnin OC0A 

arvoksi nolla, ja BOTTOM-arvon saavuttaessaan arvoksi yksi. Tällä konfiguraatiolla saadaan 
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dynaamisesti generoitua PWM-signaalia, eli pulssisuhdetta voidaan muuttaa ohjelman ajon 

aikana keskeytyskäsittelijän sisällä kuvan 6 mukaisesti. [1]Virhe. Viitteen lähdettä ei 

löytynyt. 

Fast PWM -konfiguraatiota käytettäessä ja valittaessa TCCR0A-kontrollirekisterin bitit 7 ja 

6, saadaan määritettyä rekisterien TCNT0 ja OCR0A välisen vertailun tuloksen lähtöpinnin 

OC0A toiminta. Pinni voidaan kytkeä kokonaan pois päältä, vaihtamaan arvoa vertailun 

tuloksen ollessa tosi, asettamaan nollaksi vertailun tuloksen ollessa tosi tai asettamaan tiettyyn 

arvoon vertailun tuloksen ollessa tosi. Tässä työssä käytetään arvoa b01, eli pinni asetetaan 

arvoon nolla. Fast PWM -konfiguraation ajoituskaavio on esitetty kuvassa 5. [1] 

 

 

 

Kuva 5. Fast PWM -konfiguraation ajoituskaavio.Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 

 

 

 
Kuva 6. Fast PWM -konfiguraatiolla generoitu signaali dynaamisella pulssisuhteella. 

Kyseisellä ajanhetkellä pulssisuhde on noin 75 %, mutta sitä pienennetään joka jaksolla. 

 

 

3.3 Phase Correct PWM 

Prosessorilla on mahdollista generoida useampia PWM-signaaleja eri lähtöihin. Eräs 

käyttökohde kaksilähtöiselle PWM-signaalille on kuvan 8 mukainen non-overlap -kello, jota 

käytetään esimerkiksi hakkuriteholähteissä kytkintransistorin ohjaamiseen. Kyseisen kellon 
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kaksi lähtöä ovat vastakkaisvaiheiset. Teoriassa signaalien ei pitäisi olla ylhäällä samaan 

aikaan, mutta komponenttien epäideaalisuuksista johtuen jollain ajanhetkellä kummatkin 

signaalit voivat olla ylhäällä. Tästä johtuen signaaleihin on muokattava liukumavarat niin, että 

toinen varmasti ehtii laskea ennen toisen nousua. 

Tämä voidaan toteuttaa yhdellä ajastimella käyttäen kahta eri vertailurekisteriä ja kahta 

lähtöpinniä. Nyt käytetään Phase Correct PWM -konfiguraatiota, joka valitaan asettamalla 

kontrollirekisterin TCCR0A WGM02:0 bitit arvoon b001, jolloin TOP-arvoksi saadaan 0xFF, 

OCRA päivitys TOP-arvon kohdalla sekä TOV-lipun asetus BOTTOM-arvon kohdalla. Lisäksi 

lähtöpinnit OC0A ja OC0B konfiguroidaan samaisen kontrollirekisterin biteillä asettamalla 

COM0A1 arvoon 1, COM0B1:0 arvoon 0b11, jotta toinen lähdöistä saadaan kääntäväksi. 

Tällöin toinen pinni asetetaan ja toinen nollataan positiivisesta vertailuoperaation tuloksesta. 

Liukumavara signaaleihin toteutetaan lisäämällä jokin arvo positiivisena toiseen 

vertailurekisteriin ja negatiivisena toiseen. Phase Correct PWM -konfiguraation ajoituskaavio 

on esitetty kuvassa 7. [1] 

 

 
Kuva 7. Phase Correct PWM -konfiguraation ajoituskaavio. 

 

 

 
Kuva 8. Phase Correct -konfiguraatiolla generoitu kaksilähtöinen non-overlap signaali 

staattisella pulssisuhteella 50 %. 
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4 POHDINTA 

 

Mikrokontrollerin rekisteritasoinen ohjelmointi on tehty helpoksi yksinkertaisen I/O-rakenteen 

ja rekisterien osalta. Laitteesta löytyy kattava valikoima asetuksia kahdelle eri kokoiselle 

ajastimelle PWM-signaalin generoimiseen. Eri konfiguraatioilla on mahdollista tuottaa 

korkeataajuista ja hienosäädettyä signaalia yhteen tai kahteen lähtöpinniin. Generoitua PWM-

signaalia voisi käyttää muun muassa LED:n kirkkauden säätöön, DC-moottorin ja 

hakkuriteholähteen kytkintransistorin ohjaamiseen. 

Ajastimen kellolähteen vaihtaminen ei ole ohjelmoijalle tehty helpoksi. Ulkoisen kellon 

käyttö ajastimessa vaatisi sulakebittien muuttamista ennen ohjelman ajoa, mikä ilman 

mikrokontrolleria varten tehtyä konfiguraatio-ohjelmistoa on hankalaa. 

Työssä opittiin prosessorin arkkitehtuurista, käytetyn mikrokontrollerin I/O:n ja ajastimen 

toiminnallisuuksista sekä ennen kaikkea mikrokontrollerin rekisteritasoisesta ohjelmoinnista. 

 



 

 

18 

5 YHTEENVETO 

 

Aluksi työssä esiteltiin AVR-prosessorin perusominaisuudet. Sen mikroarkkitehtuurin ja 

oheislaitteiden tarkoitus käytiin läpi. Seuraavaksi käsiteltiin I/O-portin rakenne, sen tärkeimmät 

ominaisuudet sekä sen toimintaan liittyvät rekisterit. Pääpaino oli I/O:n rekisteritasoisessa 

konfiguroinnissa. 

Mikrokontrollerin kellolähteet sekä eri kellosignaalien reititykset käytiin läpi.  8-bittisen 

ajastimen rakenne, toiminta ja rekisterit käsiteltiin. Pääpaino oli tässäkin rekisterien 

konfiguroinnissa. 

Kyseisen mikrokontrollerin ajastimen aaltomuotokonfiguraatiot esiteltiin yleisesti, jonka 

jälkeen PWM-signaalin generointiin tarkoitetut konfiguraatiot käsiteltiin tarkemmin 

rekisteritasolla käytännön esimerkein, jotka toteutettiin C-kielisellä ohjelmalla. 
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Liite 1   Käytetty C-kielinen ohjelma 

#include <Arduino.h> 

#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <util/delay.h> 

 

#define F_CPU 8000000UL 

 

// MODES: FAST_PWM, TWO_PHASE 

#define PWM_MODE_FAST_PWM 

//#define PWM_MODE_TWO_PHASE 

 

double dutyCycle = 50; 

 

void initSerial() 

{ 

    Serial.begin(9600); 

} 

 

void confPwmModeFastPwm() 

{ 

    // Clear OC0A on compare match (non-inverting) 

    TCCR0A = (1 << COM0A1); 

    // Fast PWM: top: 0xFF, update OCRA at BOTTOM, TOV flag set on MAX 

    TCCR0A |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00); 

    // Enable timer/Counter0 compare match interrupt on overflow 

    TIMSK0 = (1 << TOIE0); 

} 

 

void confPwmModeTwoPhase() 

{ 

    // Clear OC0A on compare match (non-inverting), Set 0C0B on compare match 

(inverting) 

    TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << COM0B1) | (1 << COM0B0); 

    // Phase Correct PWM: top: 0xFF, update OCRA and OCRB at TOP, TOV flag set on 

BOTTOM 

    TCCR0A |= (1 << WGM00); 

    // Enable timer/Counter0 compare match interrupt on overflow 

} 

 

void setClockPrescaler(int prescalerFactor) 

{ 

 TCCR0B &= ~(0x7); 

    switch (prescalerFactor) 

    { 

    case 1: 

        TCCR0B |= 0x1; // 1 (no prescaling) 

    case 8: 

        TCCR0B |= 0x2; // 8 

    case 64: 
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        TCCR0B |= 0x3; // 64 

    case 256: 

        TCCR0B |= 0x4; // 256 

    case 1024: 

        TCCR0B |= 0x5; // 1024 

    default: 

        TCCR0B |= 0x1; // default: 1 

    } 

} 

 

void initPortFastPwm() 

{ 

    DDRD = (1 << PORTD6); // sets OC0A direction to output 

} 

 

void initPortTwoPhase() 

{ 

    DDRD = (1 << PORTD6) | (1 << PORTD5); // sets OC0A and OC0B direction to output 

} 

 

int main() 

{ 

    initSerial(); 

    #ifdef PWM_MODE_FAST_PWM 

        initPortFastPwm(); 

        confPwmModeFastPwm(); 

        sei(); // enable interrupts 

        setClockPrescaler(256); 

 

        int direction = 1; 

 

        while (1) 

        { 

            _delay_ms(5); 

            if (direction == 1) 

            { 

                dutyCycle += 1; 

            } 

            else 

            { 

                dutyCycle -= 1; 

            } 

            if ((dutyCycle >= 100) || (dutyCycle <= 0)) 

            { 

                if (direction == 1) 

                { 

                    direction = 0; 

                } 

                else 

                { 
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                    direction = 1; 

                } 

            } 

        } 

    #endif 

     

    #ifdef PWM_MODE_TWO_PHASE 

        initPortTwoPhase(); 

        confPwmModeTwoPhase(); 

        sei(); // enable interrupts 

        setClockPrescaler(256); 

 

        int dutyCycleDiff = 1; 

 

        OCR0A = ((dutyCycle - dutyCycleDiff) / 100.0) * 255; 

        OCR0B = ((dutyCycle + dutyCycleDiff) / 100.0) * 255; 

    #endif 

} 

 

ISR(TIMER0_OVF_vect) 

{ 

    // This executes when timer/Counter0 compare match interrupt happens 

    OCR0A = (dutyCycle / 100.0) * 255; 

} 
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Liite 2   I/O-portin toimintaan liittyvien rekisterien kuvaukset 
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Liite 3    8-bittisen ajastimen toimintaan liittyvien rekisterien kuvaukset 
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