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 به نام خدا

  )AVRآموزش م هديازجلسه (

)CodeVision( 

 

 

 

  : مقدمه

به زبان بيسيك و اسمبلي پرداختيم و تا حد زيادي با عملكرد امكانات  AVRدر جلسات قبل به آموزش 

مشاهده كرديم كه در زبان بيسيك جزئيات . داخلي ميكرو و نحوه راه اندازي بخش هاي مختلف آن آشنا شديم

ه ضيداخلي از چشم كاربر دور بوده و بيشتر روي اصول برنامه نويسي و نرم افزار تاكيد مي شود و در اسمبلي ق

و عالوه بر رعايت اصول برنامه نويسي صحيح بايستي از نحوه عملكرد و جزئيات داخلي ميكرو  متفاوت است كمي

با هر دو زبان قبلي متفاوت بوده و فقط ساختارهايي را براي برنامه نويسي راحت  Cزبان . نيز اطالع داشته باشيم

ول اسمبلي برنامه نويسي مي كنيم؛ با اين حال برخي از با همان اص Cدر واقع در . تر با اسمبلي ارائه مي دهد

   .مي كند تر كارها مانند ساختن حلقه ها و ايجاد شرط ها راحت تر بوده و برنامه نويسي را لذت بخش
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  Code Visionكد ويژن 

اين كامپايلر با ارائه . مي باشد Cبه زبان  AVRكدويژن يك كامپايلر تجاري و قوي براي برنامه نويسي 

مايع معمولي و گرافيكي،  كتابخانه هاي فراوان براي كار با ادوات خارجي از قبيل نمايشگرهاي كريستال

نياز به استفاده از اسمبلي را كمتر ... دستگاه هاي جانبي با پروتكل هاي ارتباطي مختلف و دما،  سنسورهاي

اين برنامه هم اكنون به عنوان يك . برنامه نويسي را فوق العاده راحت مي كند ،فكرده و با استفاده از توابع مختل

زبان استاندارد براي تدريس درس ميكرو در دانشگاه هاي ايران استفاده مي شود كه بهتر است به دليل تجاري 

  . استفاده شود WinAVRبودن از 

جلسات  كامپايلر مي پردازيم و با فرض اينكه كاربردر اين مقاله به طور مختصر و مفيد به نحوه كار با اين 

از بيان جزئيات سخت افزاري و نرم افزاري خودداري كامالً مسلط مي باشد  Cزبان  قبلي را مطالعه نموده و به

  .دهيم كنيم و تمركز خود را روي نحوه كار با منوهاي اين برنامه قرار مي مي

ت توليد كننده به آدرس كامپايلر را از وب سايزمايشي اين قبل از هر چيز بايستي نسخه آ

www.hpinfoteach.com اين نسخه فاقد برخي از كتابخانه هاي مهم همانند . ددريافت و نصب نمايي

) 4KB(سنسورهاي دما و نمايشگرهاي گرافيكي و رنگي مي باشد و با محدود كردن توليد كد هگز خروجي 

قيمت اين . امكان ساخت دستگاه هاي تجاري را نيز منع مي كند و فقط براي موارد آموزشي مجاز مي باشد

اكثر وب سايت هاي ) 2011(ضمناً در زمان تدوين اين مقاله . هزار تومان مي باشد 200در حدود نيز برنامه 

استفاده  …دانلود اين كامپايلر بايستي از اين كامپايلر به دليل تحريم ايران غير قابل دسترسي بوده و براي 

  .نماييد

كليك كرده و پس از يافتن  All Programsروي  Startپس از دانلود و نصب كدويژن، از منوي 

CodeVision  بر روي آن كليك نماييد، در صورتي كه همه چيز به خوبي پيش رفته باشد تصوير زير به

مدت چند ثانيه بر روي مانيتور نمايش داده مي شود و پس از آن 

براي ايجاد يك پروژه . باز مي گردد Code Visionپنجره اصلي 

كليك كرده و در پنجره كوچك  Newروي  Fileجديد از منوي 

نماييد، سوال  OKرا انتخاب كرده و  Projectنه باز شده گزي

داده و در پنجره بعدي گزينه اول را پاسخ  Yesبعدي را نيز با 

  .باز شود  Code Wizardتا پنجره كنيد OKانتخاب نماييد و 
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Code Wizard اين برنامه امكان توليد خودكار . ژن استييكي از بخش هاي مفيد و قابل توجه كدو

به طور مثال براي ايجاد يك پروژه ساده كه با . كدهاي برنامه را با تنظيمات گرافيكي فراهم مي نمايد

ATmega16  طراحي شده و بايد بر روي نمايشگر كريستال مايع عبارتي را بنويسد، مي توانيم مرحله به

بدنه اصلي  LCDكاري، نوع نمايشگر و انتخاب پايه هاي متصل شده به  مرحله با انتخاب نوع ميكرو، فركانس

مفصل بوده و سرعت برنامه نويسي  كدهاي توليد شده همراه با توضيحات. كد را به صورت آماده تحويل بگيريم

  .نمايد را تا حد زيادي باال مي برد و ما را از انجام كارهاي تكراري براي نوشتن بدنه اصلي برنامه بي نياز مي

  

   

  

  

  

  

  

  

در اين پنجره با انتخاب هر كدام از سربرگ ها و انجام تنظيمات و در نهايت كليك بر روي دكمه شبيه به 

سه پنجره ذخيره سازي فايل به تناوب ظاهر مي شود، براي هر سه فايل ايجاد شده نام ) Helpزير (چرخ دنده 

آخرين فايل پنجره اصلي  كردنيكسان انتخاب كرده و هر سه را در يك مكان ذخيره نماييد، پس از ذخيره 

Code Vision  همرا با كد ايجاد شده نمايش داده مي شود كه مي توان آن راedit  برنامه كرد و بقيه

را با  Atmega16ما در اولين مثال مطابق شكل باال و تصوير صفحه بعد ميكروي  .نويسي را آغاز نمود
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و پايه هاي  كردهانتخاب ) 16در  2(كاراكتري  16مگاهرتز و نوع نمايشگر كريستال مايع  1فركانس كاري 

LCD  را به پورتB زير (شايان ذكر است با كليك بر روي دكمه ذره بين  .ميكرو متصل نموده ايمHelp ( مي

  .توانيم برنامه توليد شده را در هر مرحله مشاهده نماييم

كليك كرده و پس از دادن نام  پس از اتمام تنظيمات پروژه بر روي كليد شبيه به چرخ دنده 

 CodeWizardي كدويژن باز شده و يكسان به سه فايل ايجاد شده و ذخيره هر سه در يك مكان پنجره اصل

بعد از ( :زير را به برنامه اضافه مي كنيم براي تكميل كد به آخر برنامه مراجعه كرده و دو خط. بسته مي شود

  ).در آخر برنامه lcd_init(16)خط 

lcd_gotoxy(0,0); 

lcd_putsf("AVR64.com"); 

خط باال مكان نما را به سطر و ستون اول نمايشگر منتقل مي كند و خط بعدي عبارت داخل كوتيشن را 

خطوط باال هر كدام يك تابع خاص بوده كه در كتابخانه آماده . بر روي نمايشگر در محل مكان نما مي نويسد

بر خالف  Cي بينيد در همانطوريكه م .تدارك ديده شده است LCDبراي كار با  alcd.hكدويژن به نام 

BASIC  قبل از استفاده از توابع بايستي هدر فايل مربوطه راInclude داخل هدر فايل كدهاي . (نماييمC 

  )نوشته شده است مي باشد LCDو اسمبلي مربوط به ارتباط با سطح صفر سخت افزار كه در اينجا چيپ  
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مي توان از  Cبراي كار با زبان . و تسلط بر آن مي باشد Cالزمه برنامه نويسي با كدويژن آشنايي با زبان 

وجود دارد  ++Dev Cبرنامه نويسي بر روي ويندوز آغاز كرد و براي اين منظور كامپايلرهاي رايگاني مثل 

بوده و  Cالبته زبان اصلي كدويژن . به كار بر اجازه برنامه نويسي مي دهد ++Cو  Cكه با هر دو مد 

يك  Cزبان  با اين حالبرخوردار نمي باشد،  ++Cنيد از ويژگي كالس ها و ساير ويژگيهاي همانطوريكه مي دا

  . زبان استاندارد بوده و تمام خواسته هاي برنامه نويس را به خوبي برآورده مي نمايد

  

و غيره صرفنظر كنيم تنها ويژگي آن به عنوان يك  LCDاگر از توابع خاص كدويژن مثل توابع كار با 

زبان برنامه نويسي وجود ساختارها مي باشد، ساختارهايي مثل حلقه، دستورهاي شرطي و انتخاب، دستورهاي 

در واقع هنوز هم يك برنامه حرفه اي بايستي به زبان اسمبلي نوشته . محاسبات، اعالن متغيرها و غيره انشعاب،

به طور مثال براي ايجاد تاخير . اختارها به كاهش دستورات اسمبلي كمك موثري مي نمايندشود ولي وجود س

خط كد نويسي كنيم و چند رجيستر را به صورت فعال نگه داشته و  10در يك برنامه اسمبلي بايستي در حدود 

ر حلقه قابل كنترل مثل مي توانيم با يك دستو Cآنها را پر و خالي كنيم تا  مقداري تاخير ايجاد شود ولي در 

for را فراتر گذاشته و از از تابع ا يك خط انجام دهيم و يا حتي پا اين كار را بdelay_ms  استفاده كنيم تا

   .زمان دقيق را بر حسب ميلي ثانيه ايجاد نماييم

  

بيشتر قدرت زبان هاي برنامه نويسي با توابع آنها سنجيده مي شود، در غير اين صورت فقط مجموعه اي 

از چند ساختار ساده نخواهند بود، نوشتن كامپايلري كه تعدادي ساختار مانند دستورات حلقه و شرط و پرش را 

برنامه نوشته شده ارائه دهد كار سختي نيست و به راحتي مي توان يك زبان برنامه نويسي جديد نيز ابداع كرد؛ 

سمبلي توليد مي شود كه طي دو مرحله پردازش شده و در نهايت كد ا –حتي زبان فارسي  –با كلمات خاص 

 . را فراخواني كرده و كد هگز را تحويل گرفت asm32.exeپت ديگري مي توان اسمبلر توسط اسكري

 

 

  

  

در اين مقاله تصميم ما بر اين خواهد بود كه طرز كار با كدويژن را آموزش دهيم، نه يك زبان برنامه 

  .رديم و نحوه كامپايل و انتقال آن به ميكرو را شرح مي دهيمگ باز مي LCDبه همين روي به مثال . نويسي
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 F9براي كامپايل برنامه بايستي كليد . رسد بعد از نوشتن برنامه نوبت به كامپايل و ساختن فايل هگز مي

را فشار دهيم؛ در اين حالت پنجره اي ظاهر مي شود و گزارشي از مقدار حافظه مصرف شده و خطاها و 

در صورتي كه هيچ خطايي وجود نداشته باشد با فشار كليد هاي تركيبي . هشدارهاي برنامه را نشان مي دهد

Ctrl+F9 ي نوع پروگرمر را براي كامپايلر براي انتقال برنامه به ميكرو ابتدا بايست. فايل هگز ايجاد مي شود

كليك كرده و نوع پروگرمر  Programmerبر روي  Settingsبراي اين منظور از منوي . تعريف نماييم

را  Kanda Systems STK200+/300ما پروگرمر . را از پنجره باز شده انتخاب مي كنيم

پروگرمر  يك شده و به عنوان اخذ Kandaاز  AVR64برميگزينيم چرا كه مجوز ساخت و فروش آن توسط 

اين پروگرمر توسط كابل . در بازارهاي داخلي به فروش مي رسد Poverty Progاستاندارد با نام تجاري 

LPT )به كامپيوتر متصل شده و تغذيه آن نيز از پورت ) پورت موازي پرينترUSB حاصل مي گردد.  
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را داخل سوكت  ATmega16وتر متصل كرده، ميكروي كامپيجام تنظيمات، پروگرمر را به از انپس   

براي انتقال برنامه از كامپيوتر به . نماييمرا به كامپيوتر وصل مي ) USBپورت (مربوطه قرار مي دهيم و تغذيه 

شكل زير باز مي  در اين حالت پنجره پروگرمر مطابق. بهره مي گيريم Shift+F4ميكرو از كليدهاي تركيبي 

با انتخاب گزينه سوم از فريم . مي گرددميكرو به طور كامل برنامه ريزي  Program Allشود، با زدن كليد 

FLASH Lock Bits  مي توان برنامه ميكرو را قفل كرد و با تنظيم چك باكس هاي سمت راست نيز مي

صل توضيح داده به طور مف) BASCOM(ت قبلي فيوز بيت ها در مقاال. توان فيوزبيت ها را برنامه ريزي نمود

در . استفاده شود تا تنظيم آنها راحت تر و گويا تر باشد Bascomو بهتر است براي تنظيم آنها از  ستشده ا

  .را برداريد تا فيوزبيت ها پروگرم نشوند Program Fuse Bit(s)تيك  حتماًاينجا 
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زرد  LEDهمانطوريكه مشاهده مي فرماييد . در تصوير زير نحوه برنامه ريزي ميكرو نشان داده شده است  

قرمز نيز در موقع برنامه ريزي  LEDمي باشد هميشه روشن است و  Powerرنگ پروگرمر كه مربوط به 

و فيوز بيت  EEPROMميكرو كه شامل عمليات پاك كردن حافظه فلش، نوشتن فلش و چك كردن آن و نيز 

در صورتي كه مشكل ارتباطي بين پروگرمر و كامپيوتر وجود . ها مي باشد، روشن مي شود Lock Bitها و 

نداشته باشد و آي سي ميكرو نيز سالم باشد هيچ خطايي نمايش داده نخواهد شد و عمليات به طور موفقيت 

  . آميز پيش خواهد رفت

  

  

 10پروژه به صورت سخت افزاري مي رسد، با توجه به اينكه در پس از پروگرم كردن ميكرو نوبت به تست   

جلسه قبل بارها مدارات مختلف را بر روي برد بورد پياده سازي كرده ايم در اينجا به شرح جزئيات و نقشه و 

 Code Wizardبق تنظيمات ط LCDفقط توجه داشته باشيد كه پايه هاي . سيم بندي مدار نمي پردازيم

نمايشگر هم با  3پايه . نمايشگر نيز استفاده مي شود 5متصل شده اند و در كدويژن از پايه شماره  Bبه پورت 
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 5نمايشگر به ترتيب به تغذيه زمين و مثبت  2و  1كيلو اهم به زمين متصل شده و پايه  10يك پتانسيومتر 

تا بك اليت نمايشگر و زمين متصل مي شوند  5به ترتيب به مثبت  نيز16و  15پايه هاي . ولت متصل مي شوند

و زمين متصل  5مي باشد كه به ترتيب به مثبت  11و  10ه هاي تغذيه ميكرو نيز طبق معمول پاي. روشن شود

تصال تغذيه، خروجي زير را خواهيم اگر همه چيز به خوبي پيش رفته باشد پس از مونتاژ مدار و ا. مي شوند

  :داشت

  

  :به صورت زير خواهد بود اصليبرنامه  ،با حذف خطوط اضافه  

#include <mega16.h> 

#include <alcd.h> 

void main(void) 

     { 

 

     lcd_init(16); 

     lcd_gotoxy(0,0); 

     lcd_putsf("AVR64.com"); 

 

     while (1) 

           { 

           } 

     } 
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در كدويژن با استفاده از ... ، پورت سريال و PWMراه اندازي ساير بخش هاي ميكرو از قبيل تايمرها،   

CodeWizard بهترين روش براي يادگيري . فوق العاده ساده بوده و هر كدام توابع مخصوص به خود را دارد

موجود در اينترنت و مطالعه كتب  نحوه كد نويسي كدويژن مطالعه مثال هاي اين برنامه و نيز بررسي پروژه هاي

ضمناً با توجه به اينكه نسخه آزمايشي با كدويژن بود،  Startدر اين مقاله هدف اصلي فقط . مربوطه مي باشد

اين كامپايلر اجازه ساخت تجهيزات تجارتي را نداده و فاقد كتابخانه هاي مهم از قبيل نمايشگر رنگي و 

دعوت مي كنيم  Cكنيم و از تمام عالقه مندان به زبان  يشتر صرفنظر ميسنسورهاي دما مي باشد از توضيح ب

جلسات بعدي آموزش وين اي وي آر  WinAVRكه براي برنامه نويسي با اين زبان استاندارد و كامپايلر رايگان 

  . را دنبال كنند

   

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 آزمايشي و رايگان  براي توليد و ويرايش كدها از نسخه. بهره گرفته شده است
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