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 )جلسه دوم AVR  آموزش(

)Bascom(  

  

  

  

  : مقدمه

سپس . خروجي پرداختيم/ و توضيح پورت هاي ورودي AVRدر جلسه قبل به معرفي ميكروكنترلرهاي   

قطعات مورد نياز براي پروژه اول را معرفي كرده و يك مدار نمونه با حداقل قطعات بر روي برد بورد بستيم و در 

ن برنامه براي مدار يدر اين جلسه تصميم داريم اول. پرداختيم AVRنهايت به معرفي محيط هاي برنامه نويسي 
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را ) كليد(ساده مي باشد شرح دهيم و در نهايت برنامه نحوه خواندن ورودي ا كه يك چشمكزن بسته شده ر

 .بنويسيم

 

Bascom AVR 

ن در نظر اين سري مقاالت سطح تمام خوانندگاهمانطوريكه در جلسه قبل ذكر كرديم به دليل اينكه در   

. و به برنامه هاي حرفه اي ختم مي گردد شدهنحوه كد نويسي نيز با برنامه هاي ساده شروع گرفته مي شود 

زبان اين . كد نويسي مي شود) بيسكام(اولين برنامه اي كه براي پروژه چشمكزن مي نويسيم در محيط بسكام 

يگان نبوده و نسخه اين برنامه را. دارد VBو  QBASICاستاندارد بوده و شباهت بسيار زيادي به  BASICبرنامه 

ي اين برنامه استفاده DEMOاز نسخه براي آموزش  ما در اينجا. تومان قيمت دارد ارهز 134 اصلي آن حدود 

بسكام يك . و تمام ويژگيهاي نسخه اصلي را دارا مي باشد كيلوبايت كد را پشتيباني مي كند 4مي كنيم كه تا 

بوده و داراي دستورات و توابع متنوعي مي باشد كه كار برنامه نويسي را راحت تر ) HLL(كامپايلر سطح باال 

    .هاي داخلي ميكرو دور مي كندرا از جزئيات سخت افزار و رجيستركرده و كاربر 

مي توانيد آخرين نسخه . ارائه و پشتيباني مي شود www.mcselec.comبسكام توسط سايت   

به نشاني زير نسخه آزمايشي  AVR64آزمايشي آن را از سايت مربوطه دانلود كرده و يا از بخش دانلود سايت 

BASCOM 1.11.9.1 DEMO  نماييدرا دريافت :www.avr64.com 

مراحل نصب برنامه ساده بوده . مگابايتي مي باشد آن را نصب كنيد 20يك فايل پس از دانلود برنامه كه  

: ن برنامه معموال در آدرس زير نصب مي شوديا. برنامه نصب مي شود Nextو پس از چند بار زدن كليد 

C:\Program Files\MCS Electronics\BASCOM-AVR  

كليك كنيد تا محيط برنامه مطابق شكل صفحه بعد باز  پس از نصب برنامه روي  

در اين محيط يك سري تنظيمات اوليه را بايستي انجام دهيد كه اولين تنظيم مربوط به تعريف نوع . شود

مطابق  را خريداري كرده ايد Poverty Progيا  STK200/300در صورتي كه پروگرمر . پروگرمر مي باشد

كليد كرده و در پنجره جديد باز شده در سربرگ  Programmerروي  Optionsصفحه بعد از منوي  شكل

Programmer  گزينهSTK200/STK300 Programmer را انتخاب نماييد.  
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 Bascomمعرفي پروگرمر به محيط  - 1شكل 

روي  Fileسپس از منوي . كليك كنيد تا انتخاب انجام شده ثبت شود OKپس از معرفي پروگرمر روي  

New نماييد تا يك پنجره جديد باز شود و بتوانيد كدها را در آن وارد كنيدكليك  و يا روي  كليك كرده:  

  

  ايجاد فايل جديد - 2شكل 
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شروع مي شوند فقط به عنوان راهنماي  $در محيط بيسكام يك سري از دستورات كه با عالمت 

دو نمونه از اين . استفاده از منابع و تنظيمات داخلي به شمار مي روند و به اصطالح رهنمودهاي كامپايلر هستند

 يبراي معرفي فركانس كار مي باشند كه اولي براي معرفي نوع ميكرو و دومي crystal$و  regfile$دستورها 

CPU با توجه به اينكه ما در اينجا از ميكروي  .استفاده مي شودATmega32  استفاده مي كنيم مقدار اولي را

 1000000ميكرو را هم به صورت پيش فرض  CPUقرار مي دهيم و مقدار فركانس  m32def.datبرابر با 

قدار به صورت پيش فرض توسط فيوزبيت داخلي در كارخانه اين م. (هرتز برابر با يك مگاهرتز تنظيم مي كنيم

فعال بوده و نيازي به نصب كريستال در خارج از ميكرو نمي  1MHzداخلي  RCتنظيم مي شود و نوسانساز 

وعدد تنظيم شده در بخش   crystal$نكته قابل توجه يكسان بودن عدد تنظيم شده در مقابل دستور. باشد

اين تنظيمات در . مي باشد كه در صورت عدم تطابق مدت زمان اجراي تمام دستورات بهم مي خورد افيوزبيت ه

از كجا آمد؟ و  ATmega32براي  m32def.datبارت عاما ). بخش بعدي به طور مفصل شرح داده خواهد شد

در آدرس زير است نگاه  موماًكه عها از چه عبارتي بايد استفاده كنيم؟ اگر به محل نصب برنامه براي ساير ميكرو

آدرس هاي را مشاهده مي كنيد كه هر يك حاوي ... و m32def ،2313DEFكنيد فايل هايي تحت عنوان 

نام آن فايل شباهت زيادي به نام درج شده روي  ورجيسترها، پورت ها و ساير بخش هاي هر ميكرو هستند 

به  regfile$امه بيابيد و در ابتداي برنامه در دستور مي توانيد نام فايل را از پوشه محل نصب برن. ميكرو دارد

  .درج كنيد ”regfile=”m32def.dat$صورت 

C:\Program Files\MCS Electronics\BASCOM-AVR  

  

  فايل هاي مشخص كننده نوع ميكرو - 3شكل 
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اين . در يك برنامه نوشته شده به زبان بيسيك را آموختيمپس تا اينجا دو دستور مهم و حياتي   

به محض وارد كردن دستور اول شكل ظاهري . دستورات را مطابق شكل زير در پنجره كد نويسي وارد كنيد

نام و كاربرد آن پايه در زير شكل  و با انتخاب هر كدام از پايه ها ميكرو در سمت راست پنجره نمايان مي شود

رژن جديد اضافه شده و كار طراح را اين قسمت در بسكام سري قديم موجود نبود ولي در و. نوشته مي شود

  .كليك كنيد  Pin Layoutروي  Viewمنوي  نتوانستيد اين پنجره را ببينيد ازاگر  .ساده تر مي كند

در ابتداي خط، كل خط به  ‘با قرار دادن يك . نكته مهم ديگر نوشتن توضيحات در ابتداي برنامه مي باشد       

هميشه در هر برنامه اي نام خود و اطالعات تماس و نيز . رنگ سبز درآمده و به عنوان توضيح به حساب مي آيد

اين اطالعات بهتر است به صورت بين المللي باشد تا اگر كد نوشته شده توسط شما . تارخ ساخت آن را بنويسيد

  .د با شما تماس برقرار كند و سواالت خود را بپرسدبه هر صورت پخش شد كاربر جديد بتوان

  

  شروع كد نويسي - 4شكل 
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روي  Fileبراي اين منظور از منوي . 

يك  دربرنامه را حتماً . در يك پوشه دلخواه ذخيره كنيد

د كه براي جابجايي برنامه بهتر است همه فايل ها را 

  .را انتخاب كنيد

  : نگاهي به نقشه جلسه پيش مي اندازيم

  

 PA0 كه است قرار. است شده متصل 

 يخروج عنوان به ديبا نيا پس ميكن 

 سه يدارا پورت هر. شوند يبند كره

. است يخروج و يورود ميتنظ يبرا

 ها هيپا در نوشتن يبرا PORT ستريرج

 عدد PORT ستريرج در و ميكن فيتعر

 عنوان به A پورت 0 شماره هيپا ميتنظ

 يمعنا به 0 و يخروج صورت به ميتنظ

. كنيد Saveقبل از تايپ ساير دستورات، برنامه نوشته شده را 

در يك پوشه دلخواه ذخيره كنيد BlinkLEDكليك كرده و برنامه را با نام 

د كه براي جابجايي برنامه بهتر است همه فايل ها را د زيادي فايل توليد مي شوپوشه ذخيره كنيد چرا كه تعدا

را انتخاب كنيد Yesبرخورديد  CFG Fileاگر به پيغامي در مورد 

نگاهي به نقشه جلسه پيش مي اندازيم. ف كنيمخروجي را تعري/ ي وروديدر ادامه بايستي پورت ها

  نقشه پروژه چشمكزن - 5شكل 

 يعني 40 شماره هيپا به LED كه ميكن يم مشاهده نقشه

 خاموش و روشن را LED كرو،يم برنامه قيطر از هيپا 

كرهيپ يخروج اي يورود صورت به توانند يم ها پورت

برا DDR ستريرج. باشد يم PIN و DDR، PORT ي

رج تينها در و يورود حالت در ها نيپ مقدار خواندن 

تعر يورود عنوان به را يپورت اگر. (رود يم كار به يخروج

تنظ يبرا). باشد يم يداخل PullUp مقاومت اتصال يمعنا

تنظ يمعنا به 1. ميكن 1 را A پورت 0 شماره DDR ستر

 .باشد يم يورود

Avr64.com 

قبل از تايپ ساير دستورات، برنامه نوشته شده را   

Save As…  كليك كرده و برنامه را با نام

پوشه ذخيره كنيد چرا كه تعدا

اگر به پيغامي در مورد . با هم جابجا كنيد

در ادامه بايستي پورت ها  

نقشه نيا در  

 نيا كردن 1 و 0 با

پورت. شود يبند كرهيپ

يها نام به ستريرج

 يبرا PIN ستريرج

خروج ميتنظ حالت در

معنا به ميده قرار را 1

ستريرج ديبا يخروج

ورود صورت به ميتنظ
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ddra = &B00000001  

 

B& به معناي باينري مي باشد و چون پورت هاي AVR  رقم باشد 8هشت است عدد مقابل آن هم بايستي .

سمت چپ ترين بيت نيز . يا كم ارزش ترين بين محسوب مي شود 0سمت راست ترين رقم همان پايه شماره 

نيز مي توانيد براي نوشتن عدد به صورت  &H از عالمت. يا پرارزش ترين بيت به حساب مي آيد 7پايه شماره 

  .هگزادسيمال استفاده كنيد

در صورتي كه فقط مايليد تا يكي از پايه هاي پورت موردنظر را به عنوان ورودي يا خروجي تنظيم كنيد و به 

در اين صورت . اري نداشته باشيد مي توانيد با يك نقطه ايندكس پايه مورد نظر را تنظيم كنيدپايه هاي ديگر ك

براي مثال در دستور زير پايه . و بدون هيچ عالمتي باشد 1يا  0عدد سمت راست عالمت مساوي بايستي فقط 

  :را به عنوان خروجي تعريف مي كنيم A پورت 0شماره 

ddra.0 = 1  

خروجي به كار مي رود كه متداول تر است، ولي معموالً / تور مشابه نيز براي تنظيم وروديدر بسكام يك دس

 = config porta بوده و در صورتي كه مثالً به صورت configنام اين دستور . باعث اشتباه مبتديان مي شود

output يا config pina.0 = output به كار رود مي تواند دستورهايي تنظيم DDR در . بيه سازي كندرا ش

اشتباهاتي كه در . اين دستور نكات ظريفي نهفته است كه در صورت رعايت نكردن مي تواند منجر به اشباه شود

  .هنگام كامپايل مشاهده نمي شود ولي در عمل مي بينيم كه برنامه كار نمي كند و يا نتايج غلط مي دهد

 منظور از config porta :تركيب با نام يك پورت مثالًاينست كه موقع  config يكي از نكات مهم دستور

porta همان رجيستر PORT نيست و منظور DDRA مي باشد و دستوري مشابه config porta = output 

و نيز با  .(DDRA = &HFF يا DDRA = 255 يا! (است DDRA = &B11111111 :برابر با چيزي شبيه

پورت را به صورت ورودي و خروجي تعريف كنيم و قادر نيستيم با فقط مي توانيم كل  Config portaدستور 

با اين حال براي تنظيم پايه ها فقط به صورت  .همين دستور پايه ها را به صورت مختلف ورودي و خروجي كنيم

در ادامه بيشتر با دستورات . بهره بگيريم config pina.0 = output :تكي مي توانيم از دستور ديگري مثل

Config فقط توجه داشته باشيد كه براي تنظيم كل يك پورت به ورودي و خروجي بايد از نام. كار مي كنيم 

PORT استفاده كنيم و براي پايه ها از نام PIN و اين PORT و PIN هيچ ارتباطي با رجيسترهاي PORT و 

PIN ندارند و اشاره اي DDR و DDR.X هستند.  
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config pina.0 = output  

 

استفاده  Pinهر پايه به صورت جدا بايستي از عبارت قابل توجه در تنظيم پورت ها اينست كه براي تعريف  نكته

استفاده  Portخروجي تعريف كنيم از عبارت / كنيم ولي در صورتي كه بخواهيم كل پورت را به عنوان ورودي

  ):40تا  33پايه هاي (را به صورت خروجي تعريف مي كند  Aمثالً دستور زير كل پورت . مي كنيم

Config PORTA = Output 

بدنه برنامه بايستي پين شماره صفر پورت در . پس از تنظيم پورت ها نوبت به بدنه اصلي برنامه مي رسد  

A  منظور از يك هرتز يعني . هرتز روشن و خاموش كنيم 1را با فركانسLED  در هر ثانيه يك بار روشن و

اين بدين معني است . يك ثانيه طول بكشد LEDخاموش شود و به عبارتي دوره تناوب روشن و خاموش شدن 

تصميم داريم اين ماجرا تا ابد تكرار شود پس كل برنامه را در  .نيم ثانيه خاموش باشد و نيم ثانيه روشن LEDكه 

 Endر آخر برنامه هم دستور د. ر مي شودوصمح Loopو  Doاين حلقه با . يك حلقه بي نهايت قرار مي دهيم

 . را قرار مي دهيم

   

  :مي شود LEDمي كند و سبب روشن شدن  1را  LEDدستور زير پورت متصل شده به 

Set Porta.0 

  :  دستور زير هم همين كار را انجام مي دهد  

Porta.0 = 1 

 

  :مي شود LEDمي كند و سبب خاموش شدن  0را  LEDدستور زير پورت متصل شده به 

Reset Porta.0 

  :  دستور زير هم همين كار را انجام مي دهد  

Porta.0 = 0 
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  :تاخير ايجاد مي كند) نيم ثانيه(ميلي ثانيه  500دستور زير   

Waitms 500 

    

كه اولي بر حسب ثانيه،  Waitusو Wait ،Waitmsساير دستورات ايجاد تاخير عبارتند از   

اين دستورات زياد دقيق نيستند . دومي بر حسب ميلي ثانيه و سومي بر حسب ميكرو ثانيه تاخير ايجاد مي كنند

براي . مورد استفاده قرار مي گيرند) مثل چشمكزن(زمان دقيق در آنها اهميت چنداني ندارد  كه و براي مواردي

الزم به ذكر است كه مي توان جلوي . ايجاد زمان دقيق از تايمرها استفاده مي شود كه بعداً شرح داده مي شود

   .جراي برنامه تغيير دادامتغير قرار داد و مقدار آنرا در حين  Waitus و   Waitmsو  Waitعبارت هاي 

  

كردن يك پايه بايد در رجيستر  1و  0اينست كه براي  ل توجه در مورد عملكرد پورت هاقابنكته   

PORT  آن بنويسيم هر چند كهPIN مجاز  گزضمناً هر. خروجي تعريف كرده باشيم/ را به عنوان ورودي

فقط زماني به عنوان  PORTعبارت. را به عنوان ورودي يا خروجي تعريف كنيم PORTA.0نيستيم كه مثالً 

در مثال بعد مشاهده مي كنيد كه براي خواندن . پايه مد نظر باشند 8ورودي خروجي تعريف مي شود كه هر 

را بخوانيم مقدار ذخيره شده در داخل ميكرو را تحويل  PORTبخوانيم و اگر مقدار  PINرجيستر  يد بايد ازكل

پس هنگام تعريف ورودي يا  .كنيم تغييري مشاهده نمي كنيم 1و  0از خارج مي دهد و هر چقدر پايه را 

را تعريف مي  PORTرا تعريف مي كنيم و اگر كل پورت مد نظر بود  Pinخروجي اگر پايه تكي مد نظر بود 

م و موقع بنويسي PORTد در رجيستر چه تكي، چه كل پورت بايدر پورت موقع نوشتن  ولي در برنامه. كنيم

در مثال هاي آينده با عملكرد پورتها . بخوانيم PINت بايد از رجيستر چه تكي چه كل پور از پورت خواندن

  .بيشتر آشنا مي شويد

  :دستورات زير همگي درست اند

'Output نوشتن    
Config Pina.0 = Output 
Config Portb = Output 
 
Set Porta.0 
Porta.0 = 1 
Reset Porta.0 
Porta.0 = 0 

Portb = &B11001110 مقدار باينري   
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Portb.0 = 1 
Portb.5 = 0 

Portb = 206 مقدار دهدهي    

Portb = &HCE مقدار هگز    

'Input خواندن    
Config Pinc.0 = Input 
Config Portd = Input 

X = Pinc.0 يك متغير از نوع بايت مي باشد   x 
X = Pind 
X = Pind.5 

 

  :دستورات زير كامالً اشتباه اند

Config Porta.0 = Output 
Config Porta.0 = Input 
X = Porta.1 
X = Porta 
Set Pina.0 
Set Pina 

در اين برنامه دستورات روشن و خاموش كردن . برنامه كامل چشمكزن در شكل زير آورده شده است

LED  داخل حلقهDo..Loop آورده شده اند و به طور مرتب تا ابد تكرار مي شوند.  
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  برنامه كامل پروژه چشمكزن

در صورتي كه برنامه خطا نداشته باشد با . 

در صورتي كه قبل از مشاهده اين پنجره پيغام هاي 

ممكن است همچنين  .پروگرمر به كامپيوتر وصل نشده و يا آن را براي بسكام تعريف نكرده ايد

USB قطع باشد.  

برنامه كامل پروژه چشمكزن – 6شكل   

. كليك كنيد را زده و يا بر روي  F7كليد  كردن برنامه براي كامپايل

موفقيت كامپايل مي شود و  درصد حافظه اي را كه اشغال كرده است به شما نشان 

كيلوبايت  32 به ميزان ATmega32با توجه به اينكه ميكروكنترلر 

  .محاسبه مي شود 32KBدرصد مصرف شده از 

ابتدا آي سي را داخل سوكت مربوطه قرار براي ارسال برنامه به ميكرو 

LPT  وUSB كليد مپيوتر وصل كنيد سپس را به كاF4  را

كنيد؛ در اين حالت پنجره  كليك  يا اينكه بر روي عالمت 

در صورتي كه قبل از مشاهده اين پنجره پيغام هاي . توليد شده را نمايش مي دهد Hexباز مي شود كه كد 

پروگرمر به كامپيوتر وصل نشده و يا آن را براي بسكام تعريف نكرده ايد LPTاهده كرديد پورت 

USBو يا ميكرو معيوب باشد يا تغذيه ) 378(ت پرينتر را درست نداده باشيد 

Avr64.com 

براي كامپايل  

موفقيت كامپايل مي شود و  درصد حافظه اي را كه اشغال كرده است به شما نشان 

با توجه به اينكه ميكروكنترلر . خواهد داد

درصد مصرف شده از  مقدار حافظه دارد،

براي ارسال برنامه به ميكرو    

LPTداده و هر دو پورت 

يا اينكه بر روي عالمت  زده

Programmer  باز مي شود كه كد

اهده كرديد پورت شمزير را 

ت پرينتر را درست نداده باشيد روآدرس پ
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  پيغام هاي خطاي پروگرمر - 7شكل 

  :پروگرمر به صورت زير باز مي شود در صورتي كه مشكلي نباشد پنجره  

  

  پنجره پروگرمر - 8شكل 

توجه داشته باشيد كه در . مي توانيد برنامه را روي آي سي پروگرم كنيد در اين پنجره با زدن كليد   

مي  حال حاضر داخل اين پنجره كد هگز حاصل از پروژه نوشته شده با بسكام قرار دارد ولي با زدن كليد 

رنامه ب كنيد و با زدن كليد  واه خود را بازكد هگز دلخ توانيد اين محتويات را پاك كنيد و با زدن كليد 

  .نماييد Uploadرا داخل ميكرو 
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ميكرو بود كه برنامه نوشته شده به زبان ماشين تبديل شده و در  Flashاين مطالب مربوط به حافظه   

اين حافظه از نظر ميكرو فقط خواندني خواهد بود و ميكرو قدرت نوشتن روي آن را ندارد . ن قرار مي گيردآ

است كه  EEPROMسربرگ بعدي مربوط به حافظه ). داده نمي شودكه فعالً شرح  Boot Loaderمگر با (

مي توان در . و ميكرو قدرت خواندن و نوشتن آن را دارد و با قطع برق پاك نمي شود بودهيك حافظه پايدار 

معموال در . هاي آن را تغيير داد بايتدر اين حافظه اطالعات ثابتي را نوشت و يا مقدار  EEPROMسربرگ 

  .پروژه هاي حرفه اي مثل قفل رمز ديجيتال رمز پيش فرض را در اين بخش مي نويسند

با تنظم آن ها مي توان بخش مربوط به فيوز بيت ها و بيت هاي قفل ميكرو بوده و اما سربرگ آخر   

ران كرد تا برنامه نوشته شده توسط ديگرا قفل هايي از ميكرو را فعال يا غير فعال كرد، همچنين مي توان ميكرو 

كه مي توان با تنظيم آن سرعت كار ميكرو را كم بخش مهم اين قسمت فيوربيت كالك ميكرو است . كپي نشود

در اينجا مهمترين  .را تنظيم نمود.. و يا نوسان ساز كريستال خارجي  و RCو زياد كرد و نوسان ساز داخلي 

  .ب شرح مي دهيمفيوزبيت ها را به ترتي

 

  فيوزبيت ها - 9شكل 
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 11نام گزاري شده اند و هر سه به صورت پيش فرض روي  Lock bitsسه فيوزبيت اول كه به عنوان   

در صورتي كه روي هر كدام كليك كرده و مقدار هر . تنظيم شده اند مربوط به قفل حافظه فلش ميكرو هستند

كليك كنيد حافظه ميكرو را از  )كه فعال خواهد شد( Write LBتغيير دهيد و سپس روي كليد  00سه را به 

قرار دهيد كفايت مي كند ولي  00البته در صورتي كه فقط سومي را هم روي . كپي ديگران محفوظ كرده ايد

هم نتوان به حافظه فلش دست  Boot Loaderقررا دهيد تا از طريق  00بهتر است كه دو مورد باال را هم روي 

از بين  يبراي باز كردن اين قفل كافيست تا يك فايل جديد را روي ميكرو فلش كنيد، البته فايل قبل( .پيدا كرد

  )مي رود ولي ميكرو قابل استفاده مي شود

آمده اند، دو فيوز بيت اول مربوط به عملكرد ريست  Fuse Bitsاز سه فيوز بيت بعدي كه تحت عنوان 

نام  BODLEVELدر صورتي كه فيوز اولي كه . خودكار ميكرو پس از رسيدن به حداقل ولتاژ خاص مي باشد

ولت  4ولت كمتر شود ميكرو ريست مي شود و اگر روي  7/2تنظيم شده باشد و ولتاژ تغذيه از  2.7vدارد روي 

البته اين در صورتي است كه فيوزبيت . ست خواهد شدولت ميكرو ري 4تر شدن ولتاژ از متنظيم شده باشد با ك

دستگاه هاي الكترونيكي  Low Batteryاين عملكرد مثل قضيه  .باشد Enabledروي  BODENبعدي يعني 

اينست كه مثالً شايد يك دوربين ديجيتال با ولتاژ  آن همل يدل. دكه با كم شدن ولتاژ خاموش مي شوناست 

ولت هم كار كند و بخش پردازش آن هيچ مشكلي نداشته باشد ولي ماژول دوربين ماكسيمم كيفيت خود  3.5

يك گوشي موبايل در  GSM MODEM يا .را در اين ولتاژ نداشته باشد و عكس هاي با كيفيت بد تهيه كند

 خاموش شود و پس بهتر است كه يافت كند؛شود و كاراكترها را اشتباهي در طادچار خ SMSيافت ارسال و در

  !اصالً كار نكند

كه فوق العاده مهم است و عموماً به آن توجهي نمي شود مربوط به انتخاب گروه باال فيوز بيت آخرين 

كه به قرار دارد  Int RC 1MHz اين فيوز بيت به طور پيش فرض روي. منبع كالك ميكرو و ميزان آن است

در اين صورت بايد در برنامه عبارت . يك مگاهرتز است) مقاومت خازن( RCمعني اسيالتور داخلي 

$crystal=1000000 در نمونه ميكروي . را بنويسيمm32 فركانس چند گروه از فيوز بيت هاي 

  :وجود دارند كه گروه زير مد نظر است  يداخل

 - 10شكل 

فيوزبيت 

  هاي كالك
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نوشته شده است و اگر دقت كنيد  default valueدر اين گروه در جلوي انتخاب پيش فرض عبارت 

ميلي  64معني آن اينست كه پس از وصل تغذيه به ميكرو . ميلي ثانيه است 64مقدار آن  4هر  start-upزمان 

دقيقاً . كار خود را شروع مي كند CPUثانيه تاخير ايجاد مي شود تا نويز هاي احتمالي برق گرفته شوند و سپس 

مقادير معتبر  .دقيقه صبر مي كند تا ولتاژ برق شهر تثبيت شود 4مثل محافظ يخچال كه با وصل برق حدود 

 يا crystal=1000000$در اين صورت مي توانيد دستورات . هستندمگاهرتز  8و  4، 2بعدي 

$crystal=2000000 يا $crystal=4000000  و$crystal=8000000  را بدون

فيوز بيت را تنظيم كرده و روي كليد هيچ مشكلي در آغاز برنامه به كار ببريد به شرطي كه متناسب با آن 

Write FS كليك كنيد. 

كه در صورت استفاده از آنها نشان داده شده است  Ext Clock از كالك خارجي كه با انتخاب بعدي عبارتست 

. ميكرو وصل كرده و متناسب با ميزان كالك مقدار آن را از اين منو انتخاب كنيد XTAL1بايستي كالك خود را به پايه 

اين منبع بيشتر در كارهاي حرفه اي كاربرد دارد؛ مثالً ارتباط ميكرو با يك ماژول ويدئويي كه با فركانس 

17.734475MHz كار مي كند و خروجي فركانس مي دهد.  

نمايش داده مي شود، اين  Ext RCانتخاب بعدي مربوط به نوسان ساز خارجي مقاومت و خازن است كه با 

انتخاب محاسبات خاص خود را دارد و در صورتي كه بخواهيد محصولي با قيمت پايين طراحي كنيد كه با فركانس 

. مي توانيد از اين انتخاب استفاده كنيد) زمگاهرت 5مثال (خاصي كار كند و در آن محدوده كريستال وجود نداشته باشد 

  .استفاده مي شودداخلي  RC در اكثر پروژه ها از در كل استفاده چنداني از اين بخش نمي شود و معموال

 Ext Crystal اين گزينه با. انتخاب آخر كه فوق العاده مهم و كاربردي است گزينه كريستال خارجي مي باشد

 .Ext:111111معموالً گزينه آخر كه تحت عنوان . ند گروه تقسيم شده استبه چنمايش داده مي شود و 

Crystal   البته . به خوبي جواب مي دهد اهرتزمگ 16تا  4نام گزاري شده است براي كريستال هاي فركانس باال از

استفاده مي كنيد به گزينه هاي ديگر هم  11.0592در موارد حساس كه مثالً براي ارتباط سريال آسنكرون از كريستال 

در اين صورت در آغاز برنامه . توجه داشته باشد و در كل حتماً به توصيه هاي ديتا شيت ميكروي مربوطه مراجعه كنيد

و با  فركانس برحسب هرتز( crystal=11059200$: استفاده كنيد 11.0592 سبايد از دستور زير براي فركان

  )شودمي گرفته  رقم اعشار در نظر 6

فيوز بيت ها بخش حساس و مهم هر ميكرو هستند و مطالعه كاربردهاي آنها در پروژه هاي صنعتي و حرفه اي 

زياد وارد جزئيات هر مبحث نمي شويم، فقط به  ،به دليل همه جانبه بودن اين سري مقاالت. به شدت توصيه مي شود
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يا  disableزير نشان داده شده است را حتماٌ در حالت  د كه دو فيوز بيت بعدي كه در شكل وطور خالصه بايد ذكر ش

unprogrammed اين دو فيوز مربوط به ارتباط . قرار دهيدJTAG )مي باشند و به ) كه يك نوع پروتكل ارتباطي است

در  Cعموماً پورت (ميكرو  JTAGو در صورتي كه آنها را غير فعال نكنيد پورت صورت پيش فرض فعال هستند 

Mega16  وMega32 ( برگردانده  7به درستي كار نخواهد كرد و در صورت استفاده از كي پد در اين پورت مدام عدد

كه در سمت راست پنجره  Write FSHفراموش نكنيد كه پس از غير فعال كردن اين بخش حتماً روي كليد ! مي شود

  .يرا ت در فيوز هاي ميكرو نوشته شوندمي شود كليك كنيد تا اين تغيفعال 

 

 JTAGفيوزبيت هاي  - 11شكل 

اصوال پس از هر تغييري در فيوز بيت ها كليد مربوط به آنها در سمت راست فعال مي شود كه با كليك  

  .كردن آن تغييرات حاصله در ميكرو ذخيره خواهند شد

در صورتي كه همه چيز به خوبي پيش رفته باشد با قرار دادن ميكرو روي برد بورد و متصل كردن 

مي توانيد به عنوان تمرين مقدار  .هرتز شروع به چشمكزدن مي نمايد 1با فركانس  LEDتغديه مي بينيد كه 

تا زمان تاخير كمتر و بيشتري  استفاده كنيد wait 1را تغيير داده و يا از دستور  waitms 500دستور 

را كم و زياد كنيد و يا با تغيير ميزان روشن بودن به ميزان خاموش  LEDبه دست آوريد و سرعت چشمكزدن 

استفاده  Aپايه پورت  8روي هاي زيادي  LEDتوانيد از  همچنين مي. حالت فالش زدن بدهيد LEDبودن به 

  .ت متناوب پروژه هاي تزئيني مختلفي طراحي كنيدكرده و با روشن و خاموش كردن آنها به صور

  

  

  

  

  

 آزمايش پروژه چشمكزن - 12شكل 
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  برنامه خواندن از ورودي

را روشن و خاموش  LEDتا اينجا نحوه نوشتن در پورت را ياد گرفتيم و موفق شديم پايه متصل به 

خواندن يك پايه را كه عموماً به يك كليد متصل مي شود آموزش نحوه در اين قسمت تصميم داريم . كنيم

يكي از ساده ترين اين راه . از جلسه پيش به ياد داريم كه براي خواندن كليد راه هاي متفاوتي وجود دارد. دهيم

 داخلي را به Pull-upقرار داده و مقاومت ) قطب منفي(ها اين بود كه كليد را بين يك پايه ميكرو و زمين 

  . روشن شود LEDدر اين برنامه ترتيبي مي دهيم كه با زدن كليد . فعال كنيم يصورت نرم افزار

در  )Readkey(و با عنوان  به صورت زير تغيير مي دهيمرا باز كرده و آن را  )BlinkLED(برنامه قبل 

سعي كنيد كه  .)بزنيد Yesفايل را  CFGهميشه پيغام داده شده در مورد (ذخيره مي كنيم يك پوشه جديد 

راكتر و به صورت التين تايپ كنيد كا 8هميشه نام تمام فايل ها و پوشه هاي كامپيوتر و موبايل خود را حداكثر 

  .تا تحت هيچ سيستمي به مشكل بر نخوريد

  برنامه پروژه خواندن كليد - 14شكل 



 

Avr64.com 

 

18 AVR Learning Book 

همه چيز مطابق برنامه  9در اين برنامه تا خط . ته شده مي پردازيمدر اينجا به توضيحات برنامه نوش  

توضيحات را تايپ كرده ايم، يك خط را خالي گذاشته ايم و در  4تا  1 وطقبل پيش رفته است؛ يعني در خط

را به عنوان خروجي  A0هم پايه  9در خط . نام ميكرو و فركانس كاري ان را مشخص نموده ايم 7و  6خطوط 

خطوط و فضاهاي خالي تاثيري در عملكرد برنامه ندارند و فقط به توجه داشته باشيد كه . تعريف كرده ايم

   .زيبايي و خوانايي كد كمك مي كنند

به ) ندازيدنگاهي به شماتيك پروژه چشمكزن بي(را كه به كليد وصل شده است  B0پايه  10در خط   

را به عنوان ورودي تعريف  B0كمي گيج كننده باشد؟ ما پايه  13خط شايد . كنيمعنوان ورودي تعريف مي 

با توجه به اينكه ما پايه را به عنوان ورودي تعريف ي دارد؟ اياين كار چه معن. كرده ايم ولي آن را يك كرده ايم

كرده ايم و آن را به يك كليد متصل كرده ايم يك كردن اين پايه سبب مي شود تا به جاي يك شدن پايه در 

دو كار را در شرايط  Set portx.y اصوال دستور .داخلي آن پايه فعال شود Pull-upخارج از ميكرو، مقاومت 

اگر پايه مورد نظر خروجي تعريف شده باشد با اين دستور مي توانيم منطق آن را عوض : دهدمختلف انجام مي 

ورتي كه پايه مورد نظر به عنوان ورودي تعريف شده باشد به كمك اين صكنيم، ولي در  1و  0كرده و آن پايه را 

. آن را غير فعال كنيم Reset portx.xآن را فعال و با دستور دستور مي توانيم مقاومت پول آپ داخلي 

روي  B0همانطوريكه در جلسه اول ذكر شد وجود مقاومت پول آپ باعث مي شود كه در شرايط عادي پايه 

بودن پايه متصل به كليد را در شرايط عادي  1نشود و در واقع  0باشد و نويز نگيرد و به صورت ناگهاني  1منطق 

  .تضمين مي كند

محصور شده تا براي هميشه وضعيت  Do..Loopداخل يك حلقه برنامه بررسي وضعيت كليد در   

. دستور شرطي نوشته شده استيك  16در خط . كليد را چك كند و متناسب با آن كار محول شده را انجام دهد

ليد فشرده شده است شود يعني ك 0تي كه اين پايه را بررسي مي كند، در صور B0وضعيت پين  IFدستور 

 Elseدستور زير ) Else(ن صورت ياما در غير ا. روشن مي شود LEDاجرا شده و ديود  IFپس دستور زير 

در هر ثانيه حدود  Elseكه كليد را فشار نداده ايم دستور در حالت عادي . خاموش مي شود LEDاجرا شده و 

يكرو را ي مCPUدليل آن هم اينست كه فركانس كاري . را صفر مي كند LEDبه يك ميليون بار پورت متصل 

 .مگاهرتز بسته ايم 1روي 

به عنوان . تا اينجا ياد گرفتيم كه چگونه بسكام را راه اندازي كرده و اولين پروژه خود را با آن بنويسيم 

استفاده كنيد و يا با تركيب منطق هاي شرطي و دستورات  يهاي بيشتر LEDتمرين مي توانيد از كليدها و 

Wait البته در اين صورت بايد پورت خروجي را به وسيله يك ترانزيستور . يك تايمر راه پله طراحي كنيد
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اين موارد در پروژه . ولت را كنترل نماييد 220تقويت كرده و توسط آن يك رله را راه اندازي كنيد تا بتوانيد بار 

 . هاي بعدي شرح داده مي شوند

  

  

خروجـي  از قبيـل   /به معرفي ساير دسـتگاه هـاي ورودي   جلسه بعددر  و كنيماين جلسه را همين جا تمام مي 

LCD  وKeypad و نحوه كد نويسي آنها در محيط بسكام مي پردازيم. 

 

  ...ادامه دارد 

 

  

  

  

  

  

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

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