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  : مقدمه

در اين جلسه در مورد . وقفه ها و نحوه رسيدگي به رويداد وقفه خارجي آشنا شديمدر جلسه قبل با 

همانطوريكه در . تايمرها و كاربردهاي آنها و نيز پورت سريال براي ارتباط با دنياي خارج بحث خواهيم كرد

ي دارند؛ از ايجاد تاخير گرفته تا شمارش رويدادها و اندازه شاره شد تايمرها كاربردهاي بسيارا Bascomمباحث 

بخش . در اين مقاله در حد مختصري با نحوه راه اندازي تايمرها با زبان اسمبلي آشنا مي شويم. گيري زمان

پورت سريال در مد آسنكرون كاربردهاي . ديگري كه در اين مقاله مورد توجه است پورت سريال ميكرو مي باشد

مكان را مي دهد تا با كامپيوتر و ساير ماژول عات جانبي داشته و به ميكرو اين ازيادي براي ارتباط با قط بسيار

  .ارتباط برقرار كند RS232هاي بيسيم و قطعات جانبي سازگار با پروتكل 
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  : تايمرها

در ميكروي نمونه . بيت وجود دارد 16يا  8هر ميكروكنترلر چندين تايمر مختلف با عرض در 

ATmega32 بيتي قرار دارد 16بيتي و يك تايمر  8تايمر  2 كه در اين مقاله از آن استفاده مي نماييم .

در اين مقاله با تايمر شماره صفر . بيتي مي باشد 16بيتي بوده و تايمر شماره يك  8تايمر شماره صفر و دو 

  .امه اي براي ايجاد تاخير يك ثانيه اي با استفاده از تايمر صفر مي نويسيمبرندر ابتدا  .كنيم ميكرو كار مي

مگاهرتز بسته و تقسيم كننده تايمر را  1را روي  CPUبراي ايجاد تاخير يك ثانيه اي بايستي فركانس 

با هرتز تغذيه مي شود و  15625يعني  1000000÷  64در اين صورت تايمر با فركانس . قرار دهيم 64بر روي 

با تقريب يك رقم اعشار به دست مي  61مي شود و عدد  256اين عدد تقسيم بر بيتي بودن تايمر  8توجه به 

بار سرريز مي شود و براي ايجاد فركانس يك هرتز بايستي در هر بار  61يعني تايمر صفر در هر ثانيه . آيد

هرتز  1را روشن و خاموش كنيم تا فركانس  LEDرسيد  61رجيستري را افزايش دهيم و هر وقت به  ،سرريزي

  .را در خروجي ببينيم

نام دارد كه  TCCR0يكي از رجيسترهاي تايمر صفر . براي اين كارها نياز به تنظيم تايمر صفر داريم

مطابق با  64فركانس ميكرو بر  براي تقسيم. تنظيمات بخش تقسيم فركانس به اين رجيستر مربوط مي شود

رجيستر . كنيم 0تنظيم كرده و بقيه را  1اين رجيستر را با  1و  0بايستي بيتهاي  32ي مگا ا شيت ميكروديت

با تنظيم اين بيت ها و نيز . آن مربوط به فعال كردن وقفه سرريزي تايمر است 0بوده كه بيت  TIMSKبعدي 

ين ميكرو در آدرس كه در ا 0و آدرس دهي آن به وكتور وقفه سرريزي تايمر  LEDنوشتن قطعه كد فلش زدن 

هگز ابتداي رم قرار دارد مشاهده مي كنيم كه با هر سرريزي تايمر روتين وقفه فراخواني شده و از آنجا كه  16

تقسيم مي  61انجام مي پذيرد اين عمل با يك عبارت شرطي در روتين وقفه بر بار  61اين فراخواني هر ثانيه 

  .ر خواهيم بوددر هر ثانيه يك با LEDشود و شاهد فلش زدن 

با اعمال پالس به پايه (، شمارش رويدادها )البته با كريستال خارجي(تايمرها براي توليد تاخيرهاي دقيق 

آنها در اين مقاله  يند كه ذكر تمامور و غيره به كار مي PWM، توليد موج مربعي، توليد پالس )ورودي تايمر

همانطوريكه مي دانيد هدف ما از اين سري مقاالت فقط آشنايي مقدماتي با نحوه راه اندازي امكانات . نمي گنجد

تهاي عه ديتا شيت و مراجع ذكر شده در انلداخلي ميكرو مي باشد و عالقمندان بايستي در صورت تمايل به مطا

  .شنايي مختصر پيشنياز زبان هاي سطح باال مي باشدشايان ذكر است اين آ. هر مقاله بپردازند
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  :برنامه كامل راه اندازي تايمر صفر را در تصوير زير مشاهده مي فرماييد

; Timer0 program by Behnam Zakizadeh 

; www.avr64.com @ 17.july.2011  

.include "Appnotes\m32def.inc" 

 

.CSEG 

.ORG 0x00 

rjmp start 

 

.org 0x16 

;Ov0 vector 

rjmp Ov0_int 

 

.org 0x30 

start: 

; set stack pointer 

ldi r20, low(RAMEND) 

out SPL, r20 

ldi r20, high(RAMEND) 

out SPH, r20 

 

sei ;enable Global interrupts 

ldi r20, 0b00000001 ;enable overflow int timer0 

out TIMSK, r20 ;enable overflow int timer0 

ldi r20, 0b00000011 ;prescaler = 64 

out TCCR0, r20 ;prescaler = 64 

 

; set as output (LED) 

sbi ddrb,0 

 

ldi r16, 61 

 

end: 

rjmp end 

 

Ov0_int: 

dec r16 

brne skip 

ldi r16, 61 

sbi portb,0 

nop 

nop 

nop 

cbi portb,0 

skip: 

reti 

 

 

 

 

   ميكرو با زبان اسمبليشماتيك پروژه راه اندازي تايمر صفر 
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  : پورت سريال

پورت سريال يكي از امكانات ارتباطي ميكرو براي اتصال ادوات جانبي، كنترل دستگاه هاي خارجي، 

ارسال اطالعات به كامپيوترهاي استاندارد، دريافت اطالعات از كامپيوتر، ارتباط با ماژول هاي بيسيم و هزاران 

نيز وجود دارد كه براي  I²Cو   SPIپروتكل هاي ارتباطي مختلفي مانند  در ميكرو. كاربرد ديگر مي باشد

براي تمام اين پروتكل ها . هاي سريال به كار ميرود E²PROMو  SD/MMCارتباط با حافظه هاي 

د از اين مقاالت فقط با يكي از پركاربر كدامموجود مي باشد و در هر  Cهدرفايل هاي آماده و رايگان به زبان 

خودداري كرده  اضافها زبان سطح پايين آشنا مي شويم تا از بيان مطالب بخشهاي ميكرو و راه اندازي آن بترين 

را به سمت كامپيوتر ارسال مي  Aدر اين قسمت پورت سريال را در مد آسنكرون فعال كرده و كاراكتر . باشيم

    .رار دهيمقبل از هر چيز بايستي رجيسترهاي پورت سريال را مورد بررسي ق .كنيم

براي  UBRRLو  UBRRHرجيسترهاي . پورت سريال از چندين رجيستر مختلف تشكيل شده است

عددي كه بر حسب فركانس هاي مختلف بايستي در رجيسترهاي باال . ارتباط به كار ميروند Baudتنظيم 

  :نوشته شود با استفاده از فرمول زير محاسبه ميگردد

  

باشد  2400bpsمگاهرتز ميكرو در صورتي كه بخواهيم باود ارتباطي ما  1به طور مثال براي فركانس 

2400: داريم �
1000000

16���1�
را در  1000000مي دهيم و  1مخرج  2400براي حل اين معادله يك مجهولي به     

  :ضرب ميكنيم تا معادله را كوچكتر كنيم 16را نيز در  2400. ضرب ميكنيم 1

1000000 = 38400(x+1) => (x+1) = 1000000 / 38400 

(x+1) = 26/0   =>   x = 26 – 1    =>    x = 25 

نظر . را به دست مي آوريم كه بايستي آن را در دو رجيستر باال قرار دهيم 25پس از حل معادله باال عدد 

صراً در رجيستر كم ارزشتر يعني  بيت تجاوز نمي كند آن را منح 8كوچكتر بوده و از  255از  25به اينكه 

UBRRL 255در صورتي كه جواب معادله از . (قرار مي دهيم و پر ارزش تر را برابر با صفر قرار مي دهيم 
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در (. با آن رفتار كنيم highو  Lowنحوه تنظيم سايز پشته و دستورات بيشتر باشد بايستي همانند 

  .)صورت خودكار انجام مي شودكامپايلرهاي سطح باال تمام اين كارها به 

رجيستر  4و 3براي اين منظور بايسستي بيت هاي . است) و گيرنده(مرحله بعدي فعال كردن فرستنده 

UCSRB  بيتي و  8ديتاي : هاي ديگر به صورت پيشفرض مناسب استتنظيمات رجيستر .تنظيم كنيم 1را با

 5براي ارسال ابتدا بايستي بيت شماره . ر مي باشدمرحله بعد ارسال كاراكت .بيت توقف و بدون بيت توازن 1

باشد به معناي خالي بودن بافر فرستنده و آمادگي  1در صورتي كه اين بيت . بررسي شود UCSRAرجيستر 

 UDRدر اين صورت كاراكتر مورد نظر را داخل يك رجيستر قرار داده و آن را به رجيستر . ارسال مي باشد

  . ارسال مي كنيم

; USART program by Behnam Zakizadeh 

; www.avr64.com @ 17.july.2011  

.include "Appnotes\m32def.inc" 

 

.CSEG 

.ORG 0x00 

rjmp start 

.org 0x30 

start: 

; set stack pointer 

ldi r20, low(RAMEND) 

out SPL, r20 

ldi r20, high(RAMEND) 

out SPH, r20 

 

;set baud rate 2400 

ldi r20, 25 

out UBRRL, r20 

ldi r20, 0 

out UBRRH, r20 

 

;enable TXD & RXD 

ldi r20, 0b00011000 

out UCSRB, r20 

 

ldi r19, 'A' 

 

USART_Transmit: 

;Wait for empty transmit buffer  

sbis UCSRA,UDRE 

rjmp USART_Transmit 

;Put data (r19) into buffer, sends the data 

out UDR,r19 

call delay 

rjmp USART_Transmit 

 

delay: 

ldi r16, 10 

loop1: ldi r17, 255 

loop2: ldi r18, 255 

loop3: dec r18 
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 brne loop3 

 dec r17 

 brne loop2 

 dec r16 

 brne loop1 

ret 

ارسال مي شود كه بايستي با يك آي سي مبدل سطح مثل  TXDيعني  15اطالعات روي پايه شماره 

MAX232  به پورت سريالPC بخش گيرنده نيز به همين ترتيب است و در آنجا بايستي با . ارسال گردد

 1را چك كرد و در صورتي كه اين بيت  UCSRAرجيستر  7بيت شماره  sbis UCSRA, RXCدستور 

   .را از پورت ورودي خواند UDRمقدار  in r16, UDRشده بود با دستور 

  

  

  

 MAX232تصوير پروژه ارتباط با پورت سريال و مبدل 
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كليك كرده و عبارت  Runو  Startروي  XPبراي مشاهده اطالعات ارسال شده در محيط ويندوز 

Hypertrm  را تايپ وOK نام دلخواهي به پنجره باز شده داده و پورت . نماييدCom1  را انتخاب و

  .تنظيمات را مطابق شكل زير انجام دهيد تا اطالعات دريافتي از پورت را مشاهده كنيد
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جلسه بعد يعني جلسه دهم، آخرين جلسه مبحث . در اين مقاله با تايمر و پورت سريال ميكرو آشنا شديم

ستفاده از متغيرهاي دائمي اسمبلي است و با آموزش راه اندازي مبدل آنالوگ به ديجيتال و نيز نحوه ا

EEPROM جلسه يازدهم يك جلسه طوالني بوده و به . به پايان مي رسدCodeVision اختصاص دارد .

جلسه بعد از آن كه پايان دوره آموزش  9 .چقدر كارهار را ساده تر كرده است Cبينيم كه زبان  در آنجا مي

AVR  مي باشد به طور كامل بهWinAVR تصميم بر آن بود كه از كامپايلر جديد . مي پردازدAVR 

Studio 5 متاسفانه اين كامپايلر وابسته به نيز استفاده كنيم ولي Visual Studio 2010 

ندوز را عوض كرده و ويژال و به طور مرتب از كار مي افتد و براي هر بار تعمير آن بايستي ويمايكروسافت بوده 

. امري منطقي نيست مگ را نصب كنيد كه 500توديو با حجم اس AVRگيگ و سپس  3استوديو با حجم 

البته اين مشكالت در زمان نوشتن اين سري مقاالت وجود دارد و به دليل نوپا بودن هر دو نرم افزار مذبور است (

  ).هاي اين نرم افزارها حل شود Bugاست در آينده  اميدو 

با توجه به قابل اجرا بودن بر روي ويندوز و لينوكس و استفاده از كامپايلر  WinAVRبا اين حال 

سورس ها  Cضمناً با توجه به محبوبيت زبان . گزينه خوبي به شمار ميرود AVR-GCCرايگان و خط فرماني 

  .به وفور در اينترنت يافت مي شود نيز لريارايگان اين كامپ و كتابخانه هاي
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  :استفاده در تدوين اين مقاله منابع مورد

 ATmega32ديتا شيت ميكروكنترلر  [1]

  1385، انتشارات پرتونگار AVR, PIC, MCS-51مرجع علمي كاربردي ميكروكنترلرهاي شهرياري شيرزاد،  [2] 

  

  

به فرمت  توليد شده و براي تبديل آن Word 2007و   XP OEMويندوز و خريداري شده اين مقاله با نسخه قانوني     

PDF  از نسخه رايگانCute PDF رايگان  براي توليد و ويرايش كدها از نسخه. بهره گرفته شده استNotepad++  و

گرم كردن ميكرو نيز از نسخه خريداري شده استفاده شده و براي پرو avrasm.exeرايگان  خط فرماني واسمبلر 

BASCOM 2.0.5.0  و سخت افزار پروگرمرSTK200/300 گرفته شده است بهره. AVR64  به شدت تابع قوانين

  .مي باشدانتشار اين مقاله آزاد   .را به تبعيت از اين قانون دعوت مي نمايد همگانو  كپي رايت بين المللي بوده

  

  ...ادامه دارد

  

  

  

  )AVRآموزش  نهمجلسه (اسمبلي  چهارمپايان جلسه 

  بهنام زكي زاده: مولف
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