
 به نام خدا

 )جلسه اول AVRآموزش (

 

  : مقدمه

نولوژي در تمام عرصه ها خصوصاً الكترونيك و كامپيوتر تصميم كبا توجه به پيشرفت روز افزون علم و ت  

ه الكترونيك و كامپيوتر به نام ميكروكنترلر زمينش يكي از دستاورد هاي بشر در گرفتيم طي جلساتي به آموز

هاي تكراري شه واحد است كه قابليت انجام كارميكرو كنترلر يك كامپيوتر كامل برنامه پذير در يك ترا. بپردازيم

ميكروكنترلرها توسط شركت هاي مختلف و در انواع . مي باشددارا و نيز تصميم گيري را در زمينه هاي مختلف 

متداول ترين ميكروها در حال . متفاوت توليد مي شوند و تفاوت آنها به امكانات داخلي و شرايط كاري مي باشد

از محبوبيت بيشتري در  AVRهستند و از بين اين سه مورد ميكروكنترلر  ARMو PIC،  AVR، 8051حاضر 

ين سري از آموزش نيز طرفداران خاص خود را دارد ولي در ا PICميكروكنترلر البته . ر استبين كاربران برخوردا

ويژگي ها خودداري مي كنيم و تالش مي كنيم كه در طي  بيان مقايسه و روي يك ميكرو از ها به دليل تمركز
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له به مرحله با دنياي چند جلسه يك كاربر مبتدي و نا آشنا به الكترونيك، كامپيوتر و برنامه نويسي را مرح

   .ها آشنا كنيم تا اولين پروژه را به دست خود طراحي و به مرحله اجرا در آوردترلرميكروكن

الزم به ذكر است كه موضوعي كه غالباً در آموزش فنون مختلف فراموش مي شود سطح كاربران است و 

مل دارد و از گفتن مطالب حاطه كامطالب پايه امولفان و اساتيد هميشه تصور مي كنند كه خواننده و دانشجو به 

Basic  خودداري مي كنند؛ ما در اينجا حداكثر تالش خود را مي كنيم كه خواننده را از ابتدا با مطالب ريز آشنا

   .  كنيم و به تدريج وي را به مراتب باالتر رهنمون سازيم

  

  كاربرد ميكروكنترلرها -1

ويو، ريموت كنترل، و، مايكرMP3 Playerترلرها در اكثر دستگاه هاي الكترونيكي جديد مانند نميكروك  

كاربرد دارند و دستگاه هايي كه زماني با استفاده از گيت هاي منطقي و ميكروپروسسورها و ... تلفن، ساعت و

كرو به مرحله اجرا در مي حافظه ها طراحي و ساخته مي شدند امروزه با چند خط كد نويسي و ارسال آن به مي

، SD/MMCكارت هاي  ،RAM،EEPROMاز قبيل (ت اتصال به حافظه ها يلها قابميكرو كنترلر. آيند

،  4در3از قبيل كليد فشاري، ولوم، كي پد هاي مخصوص (، ابزار هاي ورود اطالعات )...ميكروفن، دوربين و

از قبيل نمايشگر هاي كريستال مايع ( روج اطالعات، ابزارهاي خ...)، كي برد كامپيوتر، ماوس و 4در6، 4در4

، مانيتور كامپيوتر، )LED(، ديودهاي نوراني)Seven Segment(هفت قسمتي  ي، نمايشگرها)LCD(مخصوص 

، )PIR(طوبت، گاز، اثر انگشت، مادون قرمز، تشخيص انسان از قبيل دما، ر(انواع سنسورها ، ...)تلويزيون، بلندگو و

را دارا مي ...) انواع انكدرهاي شمارنده چرخش و   ،)Touch Screen(الكترونيكي، صفحه نمايش لمسي چشم 

و با سرعت پردازش باال قادر خواهند بود همانند يك كامپيوتر پرقدرت و ارزان بسته به نوع كاربرد برنامه  باشند

  .ريزي شوند
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  نگاهي به ميكرو از خارج - 2

اين سري از  اكثردر . دارند انواع مختلفي AVRتدا خاطر نشان كرديم ميكروهاي همانطوريكه در اب  

  .استفاده مي كنيم) كه تصوير آن در ابتداي مقاله آمده است( ATmega32آموزش ها از ميكروكنترلر 

  :از بيرون نگاه كنيم تصويري مانند زير مشاهده خواهيم كرد M32اگر به ميكروي 

 32مي كنيم كه ميكروكترلر امدر اين تصوير مشاهده 

پايه ساخته  40به صورت يك آي سي ) 32اي تي مگا (

فعالً به مدل هاي ديگر از قبيل نصب سطحي (شده است 

)SMD (تا  1در اين ميكرو پايه هاي ). كاري نداريم... و

به عنوان  40تا  33و  29تا  22و  21تا  14و  8

يه هاي قابل تعريف هستند و پا) I/O(خروجي /ورودي

ريست  9، پايه )ولت مستقيم 5(تغذيه آي سي  11و  10

كريستال  13و  12، پايه هاي )ت كامپيوترانند ريسهم(

تغذيه جدا براي يكي از بخش هاي داخلي ميكرو  32تا  30و در نهايت پايه هاي  CPUخارجي براي نوسان ساز 

وظيفه اين بخش تبديل مقادير آنالوگ به ديجيتال بوده و در بخش . (به نام مبدل آنالوگ به ديجيتال است

  .)مفصل توضيح داده مي شودمربوط به خود به طور 

نام گذاري  Dو  A ،B ،Cخروجي كه با يك نام مشخص مثل /تايي ورودي 8به هر يك از مجموعه هاي   

ت سريال پشت رمثل پورت پرينتر و پو( ؛همانند پورت هاي كامپيوتر. مي گويند) PORT(شده اند يك پورت 

Case ( ،هر پورت ميكرو قادر به ارتباط با وسايل خارجي از قبيل رم موبايل، كي برد كامپيوترLCD  ،موبايل
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البته طبق برنامه اي كه براي ميكرو نوشته مي شود مي توان پورت را به . مي باشد... و LEDديود هاي نوراني 

   .صورت ورودي يا خروجي تنظيم كرد

منطقـي تغييـر حالـت دهنـد و      1و  0در حالت خروجي هر كدام از پـورت هـا مـي تواننـد بـه حالـت       

ميكــرو فرمــان  رايي تــوان بــكــردن پــورت بــه وســيله كليــد يــا دســتگاه ديگــر مــ 1و 0در حالــت ورودي بــا 

تـا   0البته بعضي از پايـه هـاي ميكـرو قـادر بـه دريافـت ولتاژهـاي متغيـر بـين          . انجام كار خاصي را صادر كرد

در . (را بـه دنيـاي خـارج تحويـل دهنـد      5تـا   0ولت بوده و برخي از پايه هـا نيـز مـي تواننـد ولتـاژي بـين        5

ت و در ميكروهــاي م انجــام پــذير اســبــه طــور مســتقي بــه آنــالوگ ايــن كــار لميكروهــاي بــا مبــدل ديجيتــا

تـايي   8رت و يـا بـا اسـتفاده از يـك پـو      PWMبا استفاده از بخشـي بـه نـام مبـدل      Mega32معمولي مثل 

  .و شبكه مقاومت اين كار امكان پذير است

خـود  ن نوشته شده است كه در جـاي  رد هاي ديگري در پرانتز در جلوي آبراي هر كدام از پايه ها كارب

بـه پـورت    11و  9بـه همـراه    8تـا   6ان مي كنيم كه پايه هاي شفقط در اينجا خاطر ن. توضيح داده خواهد شد

ميكـرو ذخيـره كنـيم و    نها ميتوانيم برنامه نوشـته شـده را داخـل    امپيوتر متصل مي شوند و از طريق آپرينتر ك

ــه آ  ــطالحاً بـ ــش اصـ ــ    ) Flash(ن فلـ ــش كـ ــد فلـ ــد، هماننـ ــي گوينـ ــرو مـ ــردن ميكـ ــلكـ   . ردن موبايـ

ولـت   0ولت تغذيه مي شوند و در اين مدارات مقـدار   5توجه داشته باشيد كه اكثر مدارات ديجيتال با   

منفـي  (اين مقـادير نسـبت بـه زمـين      .منطقي خواهد بود 1برابر ) حتي كمتر(ولت  5منطقي و مقدار  0برابر با 

متصل شود و  LEDسنجيده مي شوند و در صورتي كه در يك مدار ديجيتال يك پايه به يك ديود نوراني ) مدار

 :شكل زير بيانگر اين واقعيت است. روشن خواهد شد LEDبرود ديود  1به حالت 
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در . متصـل كنـيم   –يـا  + كردن يك پايه نيز مـي تـوانيم پايـه مـورد نظـر را بـا كليـد بـه         

شـد عملـي در ميكـرو انجـام پـذيرد بايسـتي پايـه را بـا كليـد بـه           

 وصـل شـود تـا در   ) -(بـه   كيلـو اهـم  

آن در شـرايط عـادي تضـمين    ) بـودن 

  :يت را نشان مي دهد

كردن يك پايه نيز مـي تـوانيم پايـه مـورد نظـر را بـا كليـد بـه          1

شـد عملـي در ميكـرو انجـام پـذيرد بايسـتي پايـه را بـا كليـد بـه            1صورتي كه بخواهيم وقتي پايه مورد نظـر  

كيلـو اهـم   7/4در ايـن صـورت بايـد پايـه بـا يـك مقاومـت حـدود         

بـودن  0(شرايط باز بـودن كليـد پايـه مـورد نظـر نـويز نگيـرد و زمـين بـودن          

يت را نشان مي دهدعشكل زير اين واق .مي گويند Pull Downبه اين مقاومت 
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1و  0براي 

صورتي كه بخواهيم وقتي پايه مورد نظـر  

در ايـن صـورت بايـد پايـه بـا يـك مقاومـت حـدود         . متصل كنيم+ 

شرايط باز بـودن كليـد پايـه مـورد نظـر نـويز نگيـرد و زمـين بـودن          

به اين مقاومت  .شود
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ميكرو  داخلي Pull Upولي در اكثر موارد براي صرفه جويي در مقاومت و خلوت شدن مدار از مقاومت 

البته در اين حالت بايستي با دستوري 

پايه را در شرايط عادي تضمين كند كه اين دستور در 

 0است و موقع فشرده شدن كليد  1 در حالت عادي

در . ما در تمام پروژه ها از اين حالت استفاده مي كنيم

ولي در اكثر موارد براي صرفه جويي در مقاومت و خلوت شدن مدار از مقاومت 

البته در اين حالت بايستي با دستوري . و پايه مورد نظر قرار مي دهند) زمين(و كليد را بين منفي 

پايه را در شرايط عادي تضمين كند كه اين دستور در مقاومت داخلي پايه مورد نظر را فعال كرد تا باال بودن 

در حالت عاديلت پايه در اين حا .بخش برنامه نويسي توضيح داده مي شود

ما در تمام پروژه ها از اين حالت استفاده مي كنيم. بودن پايه را بررسي كرد 0مي شود و بايد در برنامه 

 :شكل زير نحوه استفاده از اين حالت را مشاهده مي فرماييد
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ولي در اكثر موارد براي صرفه جويي در مقاومت و خلوت شدن مدار از مقاومت 

و كليد را بين منفي  استفاده كرده

مقاومت داخلي پايه مورد نظر را فعال كرد تا باال بودن 

بخش برنامه نويسي توضيح داده مي شود

مي شود و بايد در برنامه 

شكل زير نحوه استفاده از اين حالت را مشاهده مي فرماييد
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ذكر اين مطالب نسبت به سطح مقاله كمي زود به نظر مي رسد، ولي با اين حال براي تفهيم صورت ذكر اين مطالب نسبت به سطح مقاله كمي زود به نظر مي رسد، ولي با اين حال براي تفهيم صورت 

  .ضروري است
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ذكر اين مطالب نسبت به سطح مقاله كمي زود به نظر مي رسد، ولي با اين حال براي تفهيم صورت 

ضروري است 1و  0الكترونيكي 
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  پياده سازي فيزيكي اولين پروژه با ميكرومعرفي قطعات الزم براي  - 3

در اين قسمت تصميم داريم . در ساده ترين سطح آشنا شديم) I/O(تا اينجا با عملكرد ورودي خروجي   

براي اين منظور . يك سيستم ميكروكنترلري واقعي را به صورت فيزيكي و قابل لمس پياده سازي كنيم

قطعات الزم شرح داده  اينجامختصري اطالعات راجع به برخي قطعات الكترونيكي مورد نياز الزم داريم كه در 

  .مي شوند

و آزمايش  يبورد قطعه اي است كه براي قرار دادن قطعات الكترونيكبرد : )Bread Board(برد بورد  -1- 3

برد بورد ها نياز به لحيم كاري را برطرف كرده و در اندازه هاي مختلفي ساخته . موقتي يك مدار به كار مي رود

  :يك نمونه برد بورد استاندارد را در شكل زير مشاهده مي فرماييد. مي شوند

   

قسمت بورد به صورت ستوني به يكديگر متصل بوده و از وسط جدا مي باشند و قسمت هاي داخلي برد 

ميكرو به كار مي رود، بخش هاي بااليي و پاييني نيز به صورت سرتاسري آي سي و براي قرار دادن معموالً وسط 

تغذيه را به اين دو  –و + و عموماً دو سيم ) از وسط جدا مي باشند در برخي انواع(يگر متصل مي باشند به يكد

  .راه متصل مي كنند تا در سرتاسر مدار قابل استفاده باشد

    

منبع تغذيه  امين تغذيه مورد نياز ميكرو به يكبراي ت: )منبع تغذيه( ولت و سر باتري 9باتري كتابي  -2- 3

ولت به عالوه  9براي صرفه جويي در هزينه و نيز قابل حمل بودن پروژه از يك باتري كتابي . احتياج داريم

با توجه به كم مصرف بودن ميكرو اين منبع تغذيه مي تواند ماه ها . سرباتري مخصوص آن استفاده مي كنيم

  .  بي خطر مي باشدكامالً . ..دوام بياورد و در ضمن بدون نويز بوده و استفاده از آن در مقايسه با آداپتور و 
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ولت مستقيم كار مي كنند براي  5وجه به اينكه مدارات ديجيتال با با ت): 7805(ولت  5رگوالتور ولتاژ  -3- 3

اين وسيله يك قطعه . داريم 7805ولت به نام  5ولت نياز به يك رگوالتور  5ولت باتري به  9تبديل ولتاژ 

  .الكترونيكي مي باشد كه مي توان آن را از تمام فروشگاه هاي لوازم الكترونيكي تهيه كرد

    

ساخته مي شوند و ولتاژ كاري آنها  ديود هاي نوراني در اندازه ها و رنگ هاي متفاوت): LED(نوراني ديود  -4- 3

. ولت 3.3: ولت، آبي و سفيد 3: ولت، سبز 2.2تا  1.8: قرمز، زرد و نارنجي: تقريباً در اين محدوده مي باشد

مي باشند و در انواع استاندارد  –و + بر خالف المپ هاي رشته اي داراي قطب  "ال اي دي"ديود هاي نوراني يا 

بودن پورت  1و  0براي نمايش ميليمتري  5قرمز  LEDدر اين آموزش ها از  .استپايه كوتاه تر قطب منفي 

  .هاي خروجي استفاده مي كنيم
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همانطوريكه مي دانيد مقاومت به عنوان كاهش دهنده جريان به كار مي رود و در  :)Resistor(مقاومت  -5- 3

گيرد باعت كاهش اختالف پتانسيل دو سر دار با يك مصرف كننده به صورت متوالي قرار مصورتي كه در يك 

مقاومت ها محاسبات خاص خود را دارند و مقدار آنها به صورت كدهاي رنگي نمايش  .نده مي شودنمصرف ك

در اينجا قصد توضيح كار با مقاومت را نداريم و براي اينكه از هدف اصلي فاصله نگيريم به اين . داده مي شود

 5(و ولتاژ باالي خروجي پورت ميكرو ) ولت 3(ها  LEDجه به ولتاژ كاري پايين نكته بسنده مي كنيم كه با تو

قهوه (كيلو اهم احتياج داريم كه كد رنگي آن  1قرمز معمولي به يك مقاومت  LEDبراي روشن كردن يك ) ولت

  .مي باشد) قرمز –سياه  –اي 

    

  

  

  

به ميكرو در ساده ترين حالت مي توانيم براي فرمان دادن  :)Push Button Switch(كليد فشاري  -6- 3

كليد هاي . كردن آنها عمليات مورد نظر را انجام دهيم 1و  0 اپورت هاي آن را به صورت ورودي تعريف كرده و ب

رد يا ماشين حساب عمل كرده و با هر بار فشار تقريباً هاي كي به اي دارند و مانند كليدفشاري ساختمان ساد

ها معموال هنگام قطع و وصل رشته اي از پالس ها توليد ليل ماهيت مكانيكي كليدبد(كنند يك پالس توليد مي 

پس  –كه در مدت زمان اندكي ايجاد مي شوند  - مي شود كه در ميكرو براي جلوگيري از خواندن تمام پالس ها 

خوانده هاي اضافه  لساز رسيدن اولين پالس فرمان مورد نظر را انجام مي دهيم و مدتي صبر مي كنيم تا پا

  ).بر كليد را رها كرده باشد؛ اين مدت بايد كسري از ثانيه باشدو كار نشوند
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همانطوريكه در ابتداي اين آموزش ذكر شد در اكثر اين سري ): Microcontroller(ميكروكنترلر  -7- 3

استفاده  ATMELو محصول كمپاني  AVRاز خانواده  ATmega32آموزش هاي دنباله دار از ميكروكنترلر 

 يپايه در پكيج هاي متفاوت 40مجزا مي باشد و با ) خروجي/ورودي 32(پورت  4اين ميكرو داراي . خواهيم كرد

بورد جاي مي گيرد و  اين نوع به راحتي روي برد. مي كنيم هآن استفاد DIPاز نوع  ما ساخته شده است كه

    .فراوان تر بوده و قيمت مناسبي دارد

  

 1000خازن قطعه اي براي ذخيره سازي ولتاژ است، در اين پروژه از يك خازن : )Capacitor( خازن -8- 3

وجود اين دو خازن روي خط تغذيه . نانوفاراد استفاده مي كنيم 100ولت و يك خازن عدسي  16 ميكروفاراد

  .براي حذف نويز و كار صحيح رگوالتور الزم است
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براي فلش كردن ميكرو و انتقال برنامه نوشته شده از كامپيوتر به  :)Programmer(پروگرمر  -9- 3

امروزه شركت هاي مختلفي اقدام به ساخت اين دستگاه . ميكروكنترلر به دستگاهي به نام پروگرمر احتياج داريم

) پورت پرينتر( LPTورت ها عموماً با پپروگرمر. ه و كيفيت بااليي دارندنموده اند كه اكثر آنها توليد داخل بود

. نيز به بازار آمده است USBانواع پروگرمر  LPTهاي فاقد پورت  Laptopالبته براي . ارتباط برقرار مي كنند

  :را در تصوير زير مالحظه مي فرماييد AVRنمونه اي از يك پروگرمر 
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پروژه اول يك چشمكزن . پس از تهيه قطعات باال نوبت به مونتاژ اولين پروژه بر روي برد بورد مي رسد

يك (قرار داده شده روي يك پايه تعريف شده به عنوان خروجي را با فركانس يك هرتز 

ليد به عنوان ورودي آموزش نحوه خواندن ك

  :در شماتيك زير آمده است )1براي پروژه شماره 

  

پس از تهيه قطعات باال نوبت به مونتاژ اولين پروژه بر روي برد بورد مي رسد

LED  قرار داده شده روي يك پايه تعريف شده به عنوان خروجي را با فركانس يك هرتز

نحوه خواندن ك، همچنين در كد بعدي روشن و خاموش مي كند

  پياده سازي فيزيكي اولين پروژه با ميكرو

براي پروژه شماره ( حداقل سخت افزار الزم براي راه اندازي يك ميكرو

Avr64.com 

پس از تهيه قطعات باال نوبت به مونتاژ اولين پروژه بر روي برد بورد مي رسد  

LEDساده مي باشد كه 

روشن و خاموش مي كند) چشمك در ثانيه

  . داده خواهد شد

  

  

پياده سازي فيزيكي اولين پروژه با ميكرو -4

حداقل سخت افزار الزم براي راه اندازي يك ميكرو  
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  :چيدمان اين قطعات روي برد بورد به صورت زير است

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 AVRمعرفي كامپايلرهاي  - 5

براي نوشتن كد محيط . مي رسد Microپس از مونتاژ قطعات نوبت به برنامه نويسي و انتقال برنامه به  

، C ،BASICهاي مختلفي وجود دارند كه هر فردي با توجه به عالقه به زبان هاي برنامه نويسي از جمله 

Pascal ،Assembly ،Java  در ادامه به معرفي معروف ترين كامپايلرهاي  .محيطي را انتخاب مي كند... و

AVR مي پردازيم .  
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5 -1 - BASCOM-AVR  

است كه آن را  Bascomمحيط  AVRيكي از محيط هاي ساده و پرقدرت برنامه نويسي براي 

يا  VBكه با  افراديبوده و براي  BASICزبان كد نويسي اين محيط . تلفظ مي كنند "بسكام"يا  "بيسكام"

QBASIC اينست كه اين محيط يك  نكته قابل توجه. كار كرده باشند بسيار آشنا خواهد بودIDE  مي باشد؛

بوده و به ... و ) TCP/IP(بدين معني كه شامل برنامه هاي ديگري از قبيل پروگرمر، شبيه ساز، ارتباط با شبكه 

را آغاز كرده، خروجي را شبيه سازي كند حيط توسعه يافته فشرده كد نويسي كاربر اجازه مي دهد كه در يك م

تنها مشكل اين برنامه اينست كه رايگان نبوده و نسخه . و در نهايت كد هگز توليد شده را روي ميكرو بار نمايد

 Demoبا نسخه  طبق قرار داد بسكام، كاربر اجازه ندارد. كيلوبايت كد را پشتيباني مي كند 4آزمايشي آن فقط 

خريد نسخه قانوني براي . محصوالت تجاري طراحي كند و فقط براي استفاده هاي شخصي و آزمايشي مي باشد

  yazdkit.com و embed.ir:  مراجعه فرماييدنمايندگي رسمي بسكام در ايران  بهاين كامپايلر 
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5 -2-  Fast AVR  

هاي خروجي آن سرعت اجراي بوده و كد Bascomنام دارد كه شبيه  Fast AVRمحيط بيسيك ديگر 

ست كه يك كپي از كد اسمبلي توليد شده را در اختيار برنامه نويس قرار مي االيي دارند، مزيت اين برنامه اينب

خط كد  100اين برنامه نيز رايگان نبوده و به كار بر اجازه . دهد كه از اين قابليت استفاده زيادي خواهيم كرد

   .دهد نويسي را مي

  

5 – 3 - Great Cow Graphical BASIC  

 GNUيك برنامه جالب و كامالً رايگان بر مبناي اليسنس  Great Cow Graphical BASICبرنامه   

يك محيط گرافيكي و فلوچارتي نيز به  BASICاين نرم افزار عالوه بر دارا بودن محيط كدنويسي به زبا . مي باشد

كاربر ارائه مي دهد كه هر فرد كم تجربه در زمينه برنامه نويسي مي تواند بدون نوشتن حتي يك خط كد، برنامه 

نكته جالب توجه اينست كه اين برنامه عالوه بر . دلخواه خود را فقط با كشيدن و رها كردن شكل ها طراحي كند
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را  Hexنيز پشتيباني مي كند و كد اسمبلي و ... و 8051و  PICاز ميكروهاي  AVRده ميكروكنترلرهاي خانوا

  .اين برنامه اوپن سورس بوده و با ويژوال بيسيك نوشته شده است. تحويل مي دهد

  

5 -4-  Code Vision AVR  

براي اين برنامه نيز رايگان نبوده و . است Cنام دارد و زبان برنامه نويسي آن  CodeVisionبرنامه ديگر   

 كيلوبايت كد 4و براي ساير ميكروها مقدار  كد كيلوبايت 1، مقدار كيلوبايت 2ميكروهاي با حافظه فلش كمتر از 

هزار تومان  400اين محدوديت براي نسخه آزمايشي مي باشد و در نسخه اصلي كه در حدود  .مي نمايد توليدرا 

محيط كد ويژن نيز يك محيط يكپارچه و فشرده بوده و شامل پروگرمر و  .ي وجود نداردمي باشد محدوديت

Code Wizard نسخه دموي اين برنامه نيز . براي توليد خودكار كد با استفاده از تنظيمات گرافيكي مي باشد

رنامه را به عنوان درس در دانشگاه ها عموماً اين ب. (به كاربر اجازه طراحي و توليد محصوالت تجاري را نمي دهد

ميكرو تدريس مي كنند كه به همين دليل در اين سري آموزش ها از اين برنامه و نيز بيسكام بيشتر استفاده 

استفاده  Win AVR، هرچند توصيه ما اينست كه براي درس تدريس ميكرو از كامپايلر رايگان خواهيم كرد

  ).شود
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5 -5-  E-LAB 

 Delphi بوده و براي عالقه مندان به  Pascalمي باشد كه زبان كد نويسي آن  E-LABبرنامه بعدي   

كيلو  4در دو نسخه ارائه شده كه نسخه اول با محدوديت  E-LABگزينه مناسبي به شمار مي رود، خصوصاً كه 

كد از همه نوع پردازنده اي 

پشتيباني مي كند و نسخه دوم 

پشتيباني  ATmega8فقط از 

يت كد ندارد و كرده و محدود

مي  آزمايشيهر دو نسخه 

اين محيط با داشتن . باشند

پروگرمر و شبيه ساز قدرتمند 

و  LCDشامل دات ماتريس و (

و مثال هاي فراوان انتخاب ...) 

  . خوبي به حساب مي آيد
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5 -6-  Nano VM 

  Nano VM  يك پروژه Open Source شبيه به سيستم عامل براي كد نويسيAVR  به زبانJava 

مي باشد كه كار كردن با آن مشكل بوده و براي افراد حرفه اي در زمينه برنامه نويسي كامپيوتر و ميكرو طراحي 

اين محيط رايگان بوده و در كل . توصيه مي شود Javaشده است و استفاده از آن فقط براي توسعه دهندگان 

اين برنامه محيط گرافيكي ندارد و از مجموعه اي فايل تشكيل شده است، تصوير زير . (اسبي نيستانتخاب من

توسط آن باز شده  Javaمي باشد كه يكي از سورس هاي  ++Notepadو رايگان  GNUمربوط به برنامه 

  ).نوشته شده است كه از بحث ما خارج است AVRتاكنون سيستم عامل هاي بسياري براي . است

يك برنامه بسيار جالب براي برنامه نويسان مي باشد و با نصب آن يك گزينه به  ++Notepadبرنامه   

به راست كليك ماوس اضافه مي شود كه با انتخاب هر فايل، كد آن را به صورت رنگي باز  ++Notepadنام 

  .يدپيشنهاد مي كنيم اين برنامه مفيد را از بخش دانلود سايت دريافت كن. خواهد كرد

www.avr64.com 



 

Avr64.com 

 

20 AVR Learning Book 

  

  

  

  

5 -7 -  LD Micro  

و ساير  AVRهاي ساخته شده با  PLCيك محيط گرافيكي براي برنامه نويسي   LDmicroمحيط   

اين برنامه نيازي به كد نويسي ندارد و كاربر با قرار دادن شكل هايي در كنار يكديگر هم . ميكروها مي باشد

اين محيط براي ساخت دستگاهي ! شماتيك را طراحي مي كند و هم كد هگز را از خروجي تحويل مي گيرد

نسورها مناسب مي باشد و دركل قدرت هايي از قبيل تايمر، فالشر و كنترل كننده هاي صنعتي و كنترل س

  .اين محيط نيز رايگان است. چنداني ندارد
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5 -8 -  Win AVR  

براي كد نويسي تحت زبان  Open Sourceيكي از محيط هاي قدرتمند، رايگان و  Win AVRمحيط   

C رايگان بودن . امه داردبوده و توسط برنامه نويسان عالقه مند سراسر دنيا توليد شده است و تكميل آن هنوز اد

اين محيط سبب شده كه استفاده از آن در بين ساير عالقه مندان ساكن در كشورهاي تابع قوانين كپي رايت روز 

هاي  MMC ،LCDكتابخانه هاي فراواني براي استفاده از قطعات مختلف از قبيل حافظه هاي . بروز افزايش يابد
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مي باشد كه يك  Programmer’s Notepadر مربوط به برنامه تصوير زي. (نوشته شده است... موبايل و 

  .پيكره بندي شده است Win AVRبرنامه جدا بوده و براي كد نويسي 

   

  

  

  

5 -9-  AVR Studio  

يعني سازنده  ATMELمحصول كمپاني  AVRASM32به همراه اسمبلر  AVR Studioمحيط   

بوده و كاربر به طور مستقيم با رجيسترها  Cزبان برنامه نويسي اين محيط اسمبلي و . مي باشد AVRميكروهاي 

برنامه نويسي در اين محيط نيازمند دانش كافي در مورد تشكيالت . و آدرس هاي حافظه ميكرو سروكار داد
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براي برنامه نويسي . باشند داخلي ميكرو بوده و كد هاي توليد شده فوق العاده كار آمد و بدون خطا و سريع مي

 AVRASM32نيست و فقط داشتن يك كپي از اسمبلر  AVR Studioبه زبان اسمبلي لزوماً نيازي به محيط 

ميكروي مربوطه و  Includeو فايل ) بوده و فقط چند صد كيلوبايت حجم دارد DOSكه يك برنامه تحت (

  .يار پيشرفته تر بوده و نصب آن مشكل تر استبس 2011نسخه سال   .ويندوز كفايت مي كند Notepadمحيط 

  

  

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

در طول اين سري از آموزش ها به تدريج با محيط هاي ياد شده آشنا مي شويم، ولي با توجه به اينكه   

اين مقاله جنبه آموزشي داشته و بايستي سطح تمام خوانندگان را در نظر گرفت از ساده ترين محيط يعني 

  . شروع خواهيم كرد Bascom نسخه دموي
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در . ه دوم مطرح خواهيم كردبه منظور كاهش حجم مقاله و عدم خستگي كاربر ادامه آموزش را در جلس  

د هاي آن در صنعت بحث ه آموختيم كه ميكروكنترلر چيست و مختصري راجع به پايه هاي آن و كاربرسلاين ج

در پايان نيز به . را آموزش داديم نقشه ها و چيدمان قطعات همچنين قطعات الزم براي كار با ميكرو و. كرديم

از جلسه دوم به بعد بيشتر روي . مختصر مزايا و معايب هر يك پرداختيم معرفي كامپايلرهاي موجود در بازار و

كي برد كامپيوتر  ماوس و و كي پد و LCDمبحث برنامه نويسي كار مي كنيم و با معرفي قطعات جديد از قبيل 

هاي مربوطه را مي تمام نرم افزار . سعي در كاربردي كردن پروژه ها مي نماييم... ور هاي دما و سسن و MMC و

  .دريافت نماييد Avr64.comتوانيد از بخش دانلود سايت 

 

  ...ادامه دارد 

 

  

  

استفاده شده است،  CutePDFو نسخه رايگان  MS Word 2007و  XPاز نسخه خريداري شده ويندوز  انتشار اين مقاله آزاد بوده و براي توليد آن(

AVR64 تابع قوانين كپي رايت بين المللي بوده و تحت هيچ شرايطي از نرم افزار هاي غير قانوني استفاده نمي كند تبه شد(   
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