دانشگاه سراسری زنجان
( طراحی وساخت دفترچه تلفن گویا با ) avr
استاد راهنما:
(دکتر مصطفی یارقلی)

توسط:
( صادق عباسی سورکی)

(تابستان )1931

تابستان 19

فهرست
عنوان
صفحه
مقدمه و تشکر 6 ...............................................................................................
فصل اول 7 ....................................................................................................
میکروکنترلر چیست؟ 7 .......................................................................................
 )9 -9معرفی میکروکنترلرها 7 .............................................................................
 )2 -1بخشهای مختلف میکروکنترلر 7 .....................................................................
)3-1ساختمان دخلی میکروکنترلر 8 .........................................................................
)4-1كاربرد میكروكنترلرها 8 ................................................................................
)5-1تفاوت میکروپروسسور و میکروکنترلر 9 ............................................................
)6-1عیب میکروکنترلر9 ................................................................................... :
)7-1معایب و مزایای میکروکنترلر های مختلف نسبت به هم 11 ........................................
)8-1اول از 11 ....................................................................................... 1558
)9-8میکروکنترلر 12 ................................................................................. PIC
)10-8میکروکنترلر 12 .............................................................................. AVR
فصل دوم 14 ..................................................................................................
معرفی سخت افزارهای برنامه 14 ...........................................................................
 )9 -2اتصال LCDکاراکتری 14 ...........................................................................
 )2 -2آشنایی باصفحه کلید ماتریسی 15 ....................................................................
3

 _ isd4004)3-2ای سی ضبط صوت 17 ................................................................
 )4-2ارتباط سریالSPIدر18 ................................................................... isd4004
 (5-2ارتباط سلایر 22 ................................................................................. SPi
26 .................................................................................. ATMEGA16)6 -2
EEPROM ( 7-2خارجي 26 ..............................................................................
فصل سوم 28 ..................................................................................................
نحوه برنامه نویسی پروژه 28 ................................................................................
 )8-3معرفی کتابخانه های برنامه 28 .......................................................................
)2- 3معرفی خطوط اتباطی ودستورات خاص 29 .........................................................
)4-3معرفی متغییرهای برنامه29 ...........................................................................
)5-3تابع30 .................................................................................... key-read
 ) 6-3تابع30 .............................................................................. define-char
)7-3تابع 31 ........................................................................................ putCh
)8-3تابع 32 ................................................................................... get name
)9-3تابع 34 ................................................................................ get number
)10-3تابع 34 ..................................................................................... search
)11-3تابع 35 .......................................................................... write_eeprom
 )12-3تابع 36 ..........................................................................read_eeprom
)13-3تابع37 ............................................................................................ rec
)14-3تابع 38 ......................................................................................... play
)15-3تابع 38 .......................................................................... input-checke
)13-3تابع40 ......................................................................................... main
4

پیوست ها 33 ..................................................................................................
شماتیک مدار 45 ............................................................................... isd-4004
شماتیک مدار کیبوردونمایشگر 45 .........................................................................
نتیجه گیری 42 ..............................................................................................
منابع 43 .....................................................................................................

5

تشکرومقدمه
امروزه به دلیل پیشرفت صنایع و پیچیده شدن پروسههای صنعتی کنترل فرآیندها به صورت قدیمی و با
ابزار و تجهیزات غیر خود کار به دلیل پایین بودن سرعت و دقت وخطای نیروی انسانی که موجب
کاهش میزان تولید و بهره وری وغیر ممکن شدن بعضی کارها شده و به همین خاطر انسان امروزی را
بر آن واداشته که به فکر ایجاد یک سری قطاعات کنترلی جامع جهت انجام فرآیندهای پیچیدهی تولیدی و
صنعتی بیفتد و در همین راستا علم و قطعات وابزار قابل برنامه ریزی را بوجود آورد که تنها به بحث و
بررسی در این باره بپردازد.
علم طراحی وبرنامه ریزی میکروکنترلرها زیر مجموعهای از علوم برقی مخصوصا گرایش الکترونیک
است که در آن به بحث و بررسی چگونگی برنامه ریزی میکروکنترلرها وطراحی مدارات داخلی
وقطعات قابل اتصال به ان ها برای بهبود فرآیندهای صنعتی ولوازم خانگی و ...میپردازد  .در حقیقت
تالش این علم در جهتی است که در حلقههای کنترل فرایند ابتدا عامل انسان را حذف و سپس با بررسی
دقیق و جامع دربارهی یک پروسه صنعتی و کنترل مناسب باعث افزایش دقت و سرعت و در نتیجه
افزایش و بهبود کیفیت در تولید شود.
بنابراین در پروسههای صنعتی بزرگ وجود یک سیستم مدیریتی و قابل برنامه ریزی و همچنین استفاده
از سیستمهای کنترلی با قدرت پردازش باال الزم و حیاتی است  .که در صنعت این قطعات را
میکروکنترلرها یا خودکارسازها عنوان میشود.
در این پروژه تا حد زیادی سعی بر این شد که به معرفی وشناخت میکروکنترلر و اهمیت آن ها
درصنعت و بخصوص پرداخته شود .قبل از شروع گزارش در ابتدا بر خود الزم میدانم از تمامی
اساتید ی که در طراحی وساخت این پروژه در طول مدت یک ترم بنده را یاری نمودند مخصوصا دکتر
مصطفی یارقلی استاد پروژه بنده ودکتر سیروس طوفان مدیر گروه برق که باوجود کارها ومشغولیات
زیاد بنده را راهنمایی کردند نهایت تقدیر و تشکر را دارم
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فصل اول
میکروکنترلر چیست؟
 )9 -9معرفی میکروکنترلرها :
پیشرفت روز افزون تکنولوژی باعث ورود دستگاه های جدید به بازار شده است که زندگی را
در لحظه دچار تحول میکنند بخش عمده ای ازاین پیشرفت ها مرهون وجود میکرو کنترلها
ومیکروپروسسورهاست .میکرو کنترلرها قطعات الکترونیک قابل برنامه ریزی هستند .
درحالت کلی این تراشه ها دارای پردازشگر مرکزی حافظه داخلی وامکانات ارتباطی برای
کنترل وسایل خارجی هستند پس استفاده از آنها باعث افزایش کارایی وکاهش حجم مدارهای
الکترونیکی خواهدشد از سوی دیگر ارتقا وبه روز رسانی سیستمهای مبتنی بر میکرو کنترلر
ها بسیارراحت است ونیازی به تعویض قطعه اصلی نیست پس یعنی میکرو کنترلر نیست
وتنها کافی است بار دیگر برنامه ریزی شود میکرو کنترلرها قطعات ارزانی هستند که به وفور
در دسترس میباشند وکار با آنها بسیار آسان است.درکل به آی سی هایی که قابل برنامه ریزی
می باشد و عملکرد آنها از قبل تعیین شده میکروکنترلرگویند میکرو کنترل ها دارای ورودی -
خروجی و قدرت پردازش می باشد .
 )2 -9بخشهای مختلف میکروکنترلر :
میکروکنترلر ها از بخشهای زیر تشکیل شده اند
Cpu

واحد پردازش

Alu

واحد محاسبات

I /O

ورودی ها و خروجی ها
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Ram

حافظه اصلی میکرو

Rom

حافظه ای که برنامه روی آن ذخیره می گردد

Timer

برای کنترل زمان ها

)3-1ساختمان دخلی میکروکنترلر:
کامپیوتری که االن بر روی اون دارین کار انجام میدین دارای یک پردازنده مرکزیه به نام  cpuکه از
کنار هم قرار گرفتن چندین میلیون ترانزیستور تشکیل شده و بر روی اطالعات پردازش انجام می دهد .
میکرو کنترلر هم عینا دارای یک پردازنده مرکزی به نام  cpuاست که دقیقا کار  cpuکامپیوتر رو
انجام میده با این تفاوت که قدرت و سرعت پردازشش از  cpuکمتره که به اون میکروپرسسور
می گویند در بخش بعدی فرق میکرو پرسسور و میکروکنترلر را بررسی میکنیم .میکروکنترلر عالوه
بر  cpuدارای حافظه است که ما برنامه ای که بهش می دهیم در اون قرار می گیرد و در کنار حافظه
در میکروکنترلرهای امروزی تایمرها برای تنظیم زمان کانتر ها برای شمردن کانال های آنالوگ به
دیجیتال پورت های برای گرفتن و دادن اطالعات و امکاناتی دیگر که بعدا مفصل راجع به هر کدام
توضیح داده می شود تشکیل شده و همه این ها در یک چیپ قرار گرفته که تنکنولوژی جدید آن در یک
تراشه به اندازه یک سکه قرار دارد.

)4-1كاربرد میكروكنترلرها:
با توجه به آنچه كه گفته شد میكروكنترلرها براي كاربردهایي كه در آنها مشكل قیمت و حجم سیستم
وجود دارد  ,مناسب است زیرا اضافه كردن حافظه  ,پورت  I/Oتایمرها و مدار واسط الزم به
میكرپرسسور سبب افزایش قیمت وحجم سیستم مي گردد .اما در میكروكنترلر این مشكل وجود ندارد.
میكروكنترلرها به طور گستردهاي در تولید سیستمهاي تك منظوره به كار مي روند .منظور از سیستم تك
منظوره سیستمي است كه از میكروكنترلر یا میكرپروسسور فقط براي یك كار استفاده مي كند.مانند
پردازنده درون یك موس كه تنها به منظور یافتن مكان اشاره گر موس و ارسال آن به  PCبرنامه ریزي
شده است .این سیستم ها در مقابل سیستمهاي چند منظوره قرار مي گیرند .كه نمونه بارز آن یك PC
است كه مي تواند براي كاربردهاي متعدد و گوناگوني همچون واژه پردازي  ,بازي هاي ویدئویي ,
سرویس شبكه و  ...مورد استفاده قرار گیرد .این توانایي  PCدر اجراي كارهاي گوناگون به دلیل وجود
سیستم عاملي است كه نرم افزار كاربردي را در  RAMبار مي كند تا  PCبتواند آن را اجرا كند .اما
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در یك سیستم تك منظوره تنها یك نرم افزار كاربردي موجود است كه معموال در ROMنوشته مي شود.
چند نمونه از وسایلي كه در ساخت آنها از میكروكنترلرها استفاده شده است  ,عبارت اند از  :كنترل از
راه دور تلویزیون  ,تلفن  ,دوربین فیلمبرداري  ,فاكس  ,چاپگر  ,دستگاه فتوكپي ,سیستم هاي حفاظتي ,
دزد گیر و سیستم هاي كنترل صنعتي و....
به طور كلي مي توان كاربرد میكروكنترلرها را در طراحي مدارهاي كنترل و اتوما سیون خالصه كرد.

)5-1تفاوت میکروپروسسور و

میکروکنترلر:

میکروپرسسور همانطور که گفته شد یک پردازنده است و برای کار باید به آن چیپ های حافظه و چیز
های دیگری را به اون اضافه کرد این امکان به درد این می خورد که بر حسب کارمان حافظه مناسب و
دیگر قطعات را مانند تایمرها و غیره به صورت بیشتری استفاده کنیم ولی مدار خیلی پیچیده می شود و
از لحاظ هزینه هم هزینه بیشتر می شود به همین دلیل امروزه از میکروپرسسورها کمتر استفاده میشود
اما این روزها میکرو کنترلر های جدید با حافظه های زیاد تعداد تایمر زیاد پورت های زیاد و تنوع
بسیار زیاد آنها بر حسب این امکانات دست ما را باز گذاشته است تا دیگر میکروپرسسورها را فراموش
کنیم.
آیا میکروکنترلر چیز جدیدی را با خود آورده است ؟
جواب منفی است تمام کارهایی که ما با میکروکنترلر میتوانیم انجام بدهیم با قطعات دیگر هم میتوانیم
انجام بدهیم چون ما قبال هم تایمر داشتیم هم کانتر هم حافظه هم پردازنده و . ...در واقع میکروکنترلر
قطعه ای است با تمام این امکانات که به صورت یک آی سی آماده شده است و هزینه پیچیدگی و حجم را
به نحوه قابل مالحضه ای کاهش میدهد.

)6-1عیب میکروکنترلر:
میکروکنترلر با این همه مزایا که گفتیم دارای یک عیب کوچیک است .و آن سرعت پایین ! است آیا
سرعتی معادل یک ملیونیوم ثانیه سرعت کمی است ؟ سرعت کمی نیست ولی یک مثال شاید بحث را
بهتر باز کند
یک گیت منطقی رو در نظر بگیرین که با توجه به ورودی خروجیش را تنظیم می کنه سرعت عمل این
گیت منطقی  85به توان منفی  3ثانیه است یعنی نانو ثانیه ولی اگر ما بخواهیم این گیت رو با
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میکروکنترلر کار کنیم سرعتی معادل میکرو ثانیه داریم پس از لحاظ سرعت برای کاربردهای خیلی
محدودی میکروکنترلر مناسب نیست.
خب حاال این میکروکنترلر را با این همه کاربرد کی ساخته؟
حدود  4دهه پیش در سال  8378میالدی شرکت اینتل اولین میکروکنترلر را ساخت و اولین
میکروکنترلر را با نام  1515در اوایل سال  8315روانه بازار کرد .همین شرکت اینتلی که االن در
ساخت  cpuیکه تاز دنیاست .اما بعدا این امتیاز رو به شرکت های دیگری واگذار کرد و شرکت های
زیادی در حال حاضر میکروکنترلر های مختلف تولید میکنند .
تمام میکروکنترلرها جزء این  5قسمت هستنند:
1558 )8
Pic )2
Avr )3
6188 )4
Z8 )5
البته مدل های  6188ساخت شرکت موتورال و  z8ساخت شرکت زایلوگ حداقل در ایران خیلی کم
استفاده می شوند و رقابت اصلی بین سه نوع دیگر است.
تا به امروز هر میکروکنترلری که ساخته شده زیر مجموعه یکی از این 5نوع است .البته کارخانه های
خیلی زیادی با مارک های مختلف میکرو کنترلر تولید میکنند ولی همه اونها زیر مجموعه یکی از این 5
قسمت هستنند .شما برای هر کدام از این 5نوع میکروکنترلر میتوانید میکروکنترلر های مختلفی از
شرکت های مختلفی را پیدا کنید(.البته در بازار ایرن کمی با مشکل).
اما خوشبختانه همه میکروکنترلر هایی که جزء هر کدام از  5نوع باال باشند از یک برنامه پیروی
می کنند .بدین معنا که اگر شما کار با یکی از مدل های آن میکرو را یاد گرفته باشید مثل اینکه کار با
تمام میکروکنترلرهای آن نوع را یاد گرفته اید.مثال شما اگر با یکی از مدل های میکروکنترلر  avrمثال
 atmega8را یاد گرفته باشید دیگر با صد ها مدل دیگر میکروکنترلر  avrمشکلی ندارید وتقریبا بدون
هیچ مشکلی میتوانید با دیگر مدل های این میکرو کار کنید.
اما یک مشکل که در میکروکنترلر ها وجود دارد این است که این 5نوع از لحاظ برنامه نویسی به هیچ
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شکل 3-3
در شکل زیر شما می توانید همه اتصاالت مدا را در محیط پروتئوس مشاهده می کنید وچون آی سی
 ISDدر این محیط وجود ندارد از یک بلوک به صورت فرضی استفاده است و در این محیط قابل اجرا
نیست و فقط قطعات مورد نیاز در ان قرار داده شده که همه اینها در دیتا شیت آی سی آورده شده است .

شکل 3-4

42

نتیجه گیری
برای انجام یک پروژه طراحی وساخت شما باید بسیار با حوصله و با صبر اول در مورد قطعات تحقیق
کرده ودر مورد کارآیی آنها و اینکه ایا این قطعات در بازار موجود است یا نه و سپس باید دیتاشیت آنها
را به دقت مطالعه کرده ونحوه راه اندازی وکار کرد آن را به خوبی یاد بگیرید وسپس برای اجرای آنها
از برد برد نو وبرای اتصاالت از مقاومت صفر اهم استفاده کنید و تالش کنید که در کارهای حساس از
ورود نویز جلوگیری کنید وانجام این پروژه دید شما را در مورد آینده رشته شما عوض خواهد کرد پس
اگر امکانات انجام این پروژه ها را دارید سعی کنید پروژه طراحی و ساخت انتخاب کنید.
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