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  مقدمه

  

  یک برد آموزشی طراحی شده است. Atmega32در این پروژه با استفاده از میکرو کنترلر 

می باشد.در  4در4و یک کیپد  LCD N96این برد که داراي اندازه ي کوچکی می باشد داراي یک 

  آورده شده است. Atmega32فصل اول اطالعات کلی از میکروکنترلرها ودیتاشیت میکروکنترلر 

را بیان می کند.فصل  LCDرا معرفی می کند و اطالعاتی در مورد پایه هاي این  LCD N96فصل دوم 

نیز نحوه ي اتصال کیپد در مدارات را سوم توضیح اجمالی از رگوالتور هاي ولتاژ می باشد.در فصل چهارم 

  در بر دارد.

را به همراه تابع کتابخانه اي و  LCD N96فصل پنجم شرح کارهاي انجام شده و نحوه راه  اندازي 

  در بر می گیرد.برنامه اصلی 
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  میکروکنترلر ها :فصل اول

  مقدمه )1-1

منطق صفر و یک، اختراع میکروپروسسورها و طراحی الکترونیک دیجیتال کار خود را با به وجود آوردن 

از شرکت زایلوگ، شروع   Z80از شرکت اینتل و 8086کامپیوترها آغاز کرد.میکروپروسسورهایی نظیر 

  .کار بودند

از شرکت اینتل، تحولی عظیم در این صنعت رخ داد و  8051با ورود خانواده میکروکنترلر 

نبودند و عملیات محاسبه و منطق تنها بخشی از این تراشه بود.امکاناتی میکروکنترلرها تنها یک پردازشگر 

ها، تایمرها و ارتباطات به این تراشه افزوده شد و این تراشه مانند یک کامپیوتر کوچک به بازار نظیر حافظه

سري جدیدتري از میکروکنترلرها   Atmelو  MicroChipهایی نظیرعرضه شد.طولی نکشید که شرکت

  .ضه کردندرا عر

از پرکاربردترین نوع میکروکنترلرهاي موجود   Atmelساخت شرکت  AVRبیتی 8میکروکنترلرهاي 

  .باشند و دلیل آن وجود امکانات متمایز از سایر میکروکنترلرها استدر دنیا می

   AVRتاریخچه میکروکنترلرهاي )1-2

و این شرکت اولین  ساخته شدIntelتوسط شرکت نام آشناي 1971اولین میکروکنترلر در سال 

  .روانه بازار کرد 8080بانام  1980میکروکنترلر کاربردي خود را در سال 

کلمه میکروکنترلر از دو عبارت میکرو و کنترل تشکیل شده است که اولی واحدي یونانی به معناي یک 

  .میلیونم ودومی به معناي تحت نظارت داشتن کاري است

تر کردن وسایل کاربردي، طراحان الکترونیک با توجه به حرکت جوامع بشري به سوي هر چه کوچک

به تبعیت از این قانون، سعی در کوچک کردن مدار کنترلی یک پروسه وکاهش هزینه هاي مربوط نمودند 

هاي ورودي ، پورتCPUکه این امر موجب پیدایش میکروکنترلرها به عنوان وسیله اي که داراي حافظه، 

  .و خروجی و ...در یک چیپ گردید

  :ها عبارتند ازترین آنهاي مختلفی از میکروکنترلرها هستیم که مهمما امروزه شاهد معماري

1-AVR 

2-PIC   

3-8051  
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خانواده مذبور عالوه بر تکنولوژي ساختشان، در برنامه نویسی مورد نیاز و  3اما تفاوت میکروکنترلرهاي 

  .باشدکردن آنها نیز مینحوه پروگرام 

   AVRمیکروکنترلرهاي)1-3
 

AVR  بیتی از نوع 8ها میکروکنترلرهاییCmos   با توان مصرفی پایین هستند که بر اساس ساختار

  .اندساخته شده  Harvardبا معماري  RISCپیشرفته

 RISC مخفف(Reduced Instruction Set Computer)  هاي به معنی مجموعه دستورالعمل

شود که در آن حافظه ذخیره برنامه و حافظه ذخیره به نوعی معماري گفته میHarvardکاهش یافته و

  .باشندداده، از هم جدا می

شوند و به این ترتیب به ازاي هر دستورات تنها در یک پالس ساعت اجرا می  AVRدر میکروکنترلرهاي

د، در نتیجه برنامه از لحاظ سرعت پردازش و مصرف تواند یک مگا دستور را در ثانیه اجرا کنیک مگاهرتز می

  .شودتوان بهینه می

رجیستر همه منظوره و مجموعه دستورات قدرتمندي هستند که تمام  32این میکروکنترلرها داراي 

اند، بنابراین دسترسی به دو رجیستر در بخش پردازش) متصل شده   ALU(رجیستر مستقیما به 32این 

 شود سرعت این میکروها نسبت به میکروکنترلرهايمکان پذیر بوده که باعث مییک سیکل ساعت هم ا

CISC  برابر افزایش یابد 10تا.  

   AVRانواع میکروکنترلرهاي) 1-3-1

شوند که در اینجا به شرح کارکرد بیتی ساخته می 16بیتی و  8با دو معماري   AVRمیکروکنترلرهاي

  .پردازیمبیتی می 8مدل 

  :شوندبه سه دسته تقسیم می  AVRبیتی 8میکروکنترلرهاي 

Tiny AVR.1  

Mega AVR.2  

Xmega AVR.3  

هایی با ها غالبا تراشه Tiny AVR.شودها مربوط میتفاوت بین این سه نوع به امکانات موجود در آن

پیچیدگی باشند و به عبارتی از لحاظ می Mega AVRتعداد پین و مجموعه دستورات کمتري نسبت به

ها در بین این دو   Mega AVRها حداکثر امکانات را داشته و  Xmega AVRحداقل امکانات را دارند و

  .نوع قرار گرفته اند

  ATMEGA 32امکانات کلی) 1-3-2

  هرجیستر همه منظور • 32   
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  Flash,EEprom,Sram:داراي سه نوع حافظه شامل•   

   In System Programing)( مدار بدون احتیاج به پروگرامرتوانایی برنامه ریزي تراشه در داخل •   

 ) .حفاظت از کدهاي برنامه در مقابل خواندن (با قفل فیوزبیت هاي آن•   

 .داخلی و خارجی  RCقابلیت تنظیم نوسانگر براي کار توسط کریستال خارجی و داخلی و نوسانگر•   

  ...براي انجام عمل دیباگ، تست و اسکن وسایل جانبی تراشه و  JTAGمجهز به پروتکل•   

 .بیتی 16بیتی و  8شمارنده و تایمر •   

 •  RTC با نوسانگر جداگانه. 

 .بیتی 16و  8با استفاده از تایمرها به صورت  PWMهايکانال•   

   •ADC  بیتی 10هاي. 

 .با قابلیت برنامه ریزي  USARTارتباط سریال•   

  .(WTD)با قابلیت برنامه ریزي با نوسانگر مجزا watch dogیمرتا•   

 .مقایسه کننده آنالوگ با امکان تعریف وقفه براي آن•   

 .منابع وقفه داخلی و خارجی•   

 .شوندها در یک سیکل ساعت اجرا میدستور که اکثر آن 130داراي حدود •   

   ATMEGA 32تشریح پایه هاي) 1-3-3

  

براي یک یا چند خصوصیت دیگر نیز O\Iپایه هاي آن ها عالوه بر استفاده به عنوان AVRراشه هايترد

  :پردازیمگیرند که در زیر به تشریح آن ها میمورد استفاده قرار می
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   :OC1Aپایه•   

   .PWM1و نیز خروجی موج 1کانتر  –خروجی مد مقایسه تایمر

   :OC1Bپایه•   

   .PWM2و نیز خروجی موج 1کانتر  –خروجی مد مقایسه تایمر

   :SCKپایه•   

  .شوداستفاده می  SPIدر ارتباط  Slaveو  Masterبه عنوان کالك ورودي و خروجی

  :MISOپایه•   

  .شوداستفاده می  Slaveو خروجی داده میکرو  Masterبه عنوان ورودي داده میکرو

   :MOSIپایه•   

  .شوداستفاده می  Slaveو ورودي داده میکرو  Masterبه عنوان خروجی داده میکرو

   :AIN0پایه•   

  .شودبه عنوان ورودي پایه مثبت مقایسه کننده آنالوگ استفاده می

   :AIN1پایه•   

  .شودمیبه عنوان ورودي پایه منفی مقایسه کننده آنالوگ استفاده 

 ATMEGA 32دیتاشیت   1 شکل
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   :OC0پایه•   

  .گیردکانتر صفر مورد استفاده قرار می –در خروجی مد مقایسه اي تایمر

   :T0پایه•   

  .شوددر ورودي کالك براي کانتر صفر استفاده می

   :T1پایه•   

  .شوددر ورودي کالك براي کانتر یک استفاده می

   :TOSC1پایه•   

  .شودهرتز وصل می 32768کریستال به این پایه   RTCدر زمان استفاده از

   :TOSC2پایه•   

  .شودهرتز وصل می 32768به این پایه کریستال   RTCدر زمان استفاده از

   :TDIپایه•   

  .باشدمیJTAGورودي داده سریال در ارتباط

  :TDOپایه•   

  .باشدمیJTAGخروجی داده سریال در ارتباط

   :TMSپایه•   

  .شوداستفاده می  JTAGبه عنوان ارتباط

   :TCKپایه•   

  .شوداستفاده می  JTAGبه عنوان ارتباط

   :SDAپایه•   

  .شوداستفاده می  (I2C)به عنوان خط داده در ارتباط دو سیمه

   :SCLپایه•   

  .شوداستفاده می  (I2C)به عنوان خط کالك در ارتباط دو سیمه

   :OC2پایه•   

  .شوداستفاده می  PWM2و به عنوان خروجی موج 2کانتر  –اي تایمر¬مد مقایسه

   :ICPپایه•   

  .شوداستفاده می 1کانتر  –تایمر  Captureبه عنوان ورودي

   :RXDپایه•   

  .استفاده می شود  USARTبه عنوان ارسال کننده داده در ارتباط سریال
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   :TXDپایه•   

  .استفاده می شود  USARTبه عنوان دریافت کننده داده در ارتباط سریال

   :AVCCو  AREFپایه•   

  .پایه هاي تعیین کننده ولتاژ مرجع براي مبدل آنالوگ به دیجیتال می باشند

   :SSپایه•   

  .کندتبدیل می  SLAVEمیکروکنترلررا به میکروي  SPIبا فعال شدن در ارتباط

   :XCKپایه•   

  .شودمد آسنکرون استفاده میدر زمان   UARTبه عنوان کالك خروجی در ارتباط

   :Resetپایه•   

  .رودبه عنوان پایه اي براي ریست کردن میکرو به کار می

   :Xtal2وXtal1پایه هاي•   

  .هایی جهت اتصال کریستال خارجی به میکرو می باشندپایه

   :ADC7تا  ADC0پایه هاي•   

  .پایه هاي ورودي مبدل آنالوگ به دیجیتال می باشند

   :INT3تا  INT0یه هايپا•   

  .باشندپایه هاي ورودي وقفه خارجی می

  تشریح پورت ها و پین هاي میکروکنترلر) 1-3-4

وجود دارد که هر کدام خود   Dو A  ،B ،Cچهار پورت به نام هاي  ATMEGA 32در میکروکنترلر

باشد که در زبان می  DDRو PORT ،PINهايرجیستر به نام 3باشند.هر پورت داراي پین می 8داراي 

غیر قابل استفاده   DDRدسترسی نداریم (منظور از نداشتن دسترسی به رجیستر  DDRبیسیک به رجیستر

به جاي مقدا دهی  کامپایلردر  (config portx)بودن آن نیست بلکه منظور وجود دستورات پیکربندي

 رجیستر خروجی و  PORTهماند کباقی می  PINو  PORTمستقیم رجیسترهاست.)بنابراین رجیسترهاي

PIN باشد یعنی اگر پورت را به عنوان ورودي استفاده کنید باید ازرجیستر ورودي میPIN   و اگر از آن به

  .استفاده کنید  PORTعنوان خروجی استفاده شود باید از رجیستر

			و تنظیمات کامپایلر I/O دستورات مربوط به پیکربندي وسایل 	

        میکروکنترلر به کامپایلرمعرفی ) 1-3-5

$regfile = "MxDef.Dat"  

 :داریم Atmega32 شود.مثال براينوشته می x که نام میکروي مورد استفاده به جاي     



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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