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 به نام خدا

 )C )WinAVRبه زبان  AVRآموزش ميكروكنترلر 

  )ومجلسه س(

 

  : مقدمه

جلسه تصميم داريم به معرفي توابع، در اين . معمولي پرداختيم 16در  2كاراكتري  LCDراه اندازي در جلسه قبل به  

و  KS0108مبتني بر چيپ  64در  128هاي گرافيكي تك رنگ  LCDكتابخانه ها و درايورهاي مورد نياز براي راه اندازي 

HD61202  كه معموالً با نام تجاريTS12864A-2 ه با ناين كتابخا. شناخته مي شود بپردازيمLCD  با چيپ  64در  128نازك

SAMSUNG نيز همخواني داشته و تست شده است.  
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 KS0108.hدرايور  و glcd.h با كتابخانه 128x64 گرافيكي LCDكد نويسي پروژه راه اندازي 

و  ks0108.h و glcd.cو  glcd.hشده و فايلهاي  avrlibسپس وارد پوشه . ايجاد كنيد glcdشروع كار يك پوشه به نام براي  

ks0108.c و font5x7.h  وfontgr.h و avrlibdefs.h وavrlibtypes.h   وrprintf.c  وrprintf.h  وport128.h ) اگر از ميكروي

mega128 از پوشه  )استفاده مي كنيدavrlib  و فايلهايks0108conf.h  وglobal.h  را از پوشهavrlib/conf  كپي كنيد و در پوشه

مورد استفاده قرار مي گيرند، البته  GLCDاين فايلها براي پروژه راه اندازي  .نماييد pasteكه براي پروژه ايجاد كرده ايد  glcdجديد 

  .پروژه ها مورد نياز است اكثربرخي از فايلها عمومي بوده و در 

 mfileو سپس برنامه  winavr پوشه startبراي اين منظور از منوي . مي رسد makeبعد از كپي فايلها نوبت به ساخت فايل   

نام  تنظيم كنيد و سپس 8000000راروي  CPUفركانس  و تمام تنظيمات اين برنامه را مطابق جلسه قبل انجام داده. را اجرا نماييد

ذخيره  glcdايجاد شده را بدون تغيير نام در پوشه  Makefileانتخاب كنيد و  ATmega16و نوع ميكرو را  main.cفايل اصلي را 

و  glcd.cنام فايلهاي  SRCباز كرده و در جلوي خط   ++Notepadرا به وسيله  Makefileسپس همانند شكل زير  .نماييد

ks0108.c  وrprintf.c را بنويسيد.  

  

همانند جلسه قبل با  .باز كنيد ++Notepadرا با  ks0108conf.hشده و فايل  glcdوارد پوشه  Makefileساخت پس از   

به  را و كنترل Bديتا را به پورت در اين پروژه  .را تغيير دهيد GLCDويرايش اين فايل مي توانيد پايه هاي متصل شده ميكرو به 

را  ks0108conf.hفايل  .قابل استفاده شود Cغير فعال باشد تا پورت  JTAG، پس دقت كنيد كه پورت متصل نموده ايم Cپورت 

    :مطابق تصوير زير ويرايش نماييد
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سپس  .را باز كنيد Programmer’s Notepadرفته و  WinAVRو سپس  startبه منوي  glcdفايلها در پوشه  ويرايشپس از   

در صورتي كه . ذخيره و كامپايل نماييد glcdدر پوشه  main.cبا نام كدهاي زير را در پنجره پروژه جديد تايپ كرده و برنامه را 

و يا هر نرم  Bascomاز طريق كامپايلر ايجاد مي شود كه مي توانيد  glcdدر پوشه  hexهمه چيز به خوبي پيش رفته باشد فايل 

داخلي تنظيم  RCمگاهرتز  8توجه داشته باشد كه فركانس ميكرو را روي  .افزار ديگري آن را داخل ميكروكنترلر پروگرم كنيد

 Cتا پورت  نماييدغير فعال  را JTAGپورت همچنين  .كنيد

  .قابل استفاده شود

و تنظيم فركانس  JTAGبراي غير فعال كردن پورت   

CPU�  مگاهرتز داخلي  8ميكرو رويRC  محيط اگر از

كرو استفاده مي كنيد ميتوانيد بيسكام براي پروگرم كردن مي

مطابق شكل زير پس از پروگرم كردن، وارد سربرگ فيوزبيت 

پس از انجام تنظيمات هر . شده و تنظيمات را انجام دهيدها 

گروه روي نام آن گروه كليك كنيد و دكمه مربوطه به آن را 

كه فعال خواهد شد كليك كنيد تا فيوز بيت مربوطه در 

موقع تنظيم فيوزبيت كالك دقت كنيد  .ميكرو تنظيم شود

بال  كه ساير منابع رزرو شده را انتخاب نكنيد چرا كه ميكرو

  .استفاده شده و براحتي قابل بازگشت نخواهد بود
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  شماتيك پروژه و راه اندازي فيزيكي

  .رد پياده كنيد و فايل هگز را داخل ميكرو بارگزاري نماييدب درِبراي تست اين پروژه مداري را مطابق شكل زير بر روي بِ 
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  :تصوير پروژه

  

در اين پروژه اين تابع به . هاي گرافيكي مي باشد LCDتوابع كاربردي بسيار زيادي براي كار با انواع شامل  glcd.hتابع   

 rprintf.hدر اليه باالتر و  glch.hدر سطح سخت افزار عمل كرده و  KS0108.hدر واقع . استفاده شده است KS0108همراه درايور 

. دنمايشگر نشان داده شومتن هايش در  كه انتظار دارد دكار مي كن rprintfرات كاربري كه با دستو. در اليه كاربر فعاليت مي كند

ضلعي از اين  چهار توابعي مثل تابع رسم دايره و . نيز استفاده كرد glcd.h ن مي توان به طور مستقيم از توابعدر اين پروژه همچني

   .دسته اند

  

 

 

       

. براي مشاهده ساير توابع، هدرفايلهاي پروژه را بررسي نماييد 

rprintf.h

glcd.h

ks0108.h
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به راحتي مي  "بسته"يا ساير كامپايلرهاي  و Bascomباز بودن معماري آن است؛ بدين صورت كه بر خالف  Cاز مزيت هاي زبان 

استفاده از توابع  از قبلويرايش كرده و در صورت نياز از توابع ديگران در پروژه هاي خود استفاده نماييد، البته  را توانيد توابع

  .مطالعه نماييدسايرين حتماً به قوانين كپي رايت توجه كنيد و اليسنس آن را 

***  

  

به ترتيب به مي باشد  WinAVRجلسه بعدي كه جلسات پاياني  7در  .جلسه چهاردهم در اين قسمت به پايان مي رسد  

  :عات زير خواهيم پرداختموضو

  و توابع مربوطه پورت سريال -4

  و توابع مبدل آنالوگ به ديجيتال -5

  كانتر و توابع كاربردي/  تايمر - 6

   SD/MMC مموري كارت -7

  سيستم فايل و توابع كاربردي -8

 مباحث تكميلي وين اي وي آر  -9

  مثال ها و پروژه هاي كاربردي -10

  

       

  

  ...ادامه دارد
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