« تِ ًام خذا »
تا عرض سالم خذهت ّوِ ي دٍستاى عسيس
 استفادُ از  L298در رتات هسیرياب سادُ  ، ULN2003 ،يک ترفٌذ در هسیرياتی...
ّوًَطَر کِ در جلسِ ي پیص گفتین  ،ايي جلسِ اتتذا سعی هی کٌین از  L298در راُ اًذازي هَتَر رتات استفادُ
کٌین .
ًحَُ ي استفادُ از  L298در يک رتات هسیرياب سادُ
ّوًَطَر کِ در جلسات پیص تَضیح دادُ ضذ  ،يک آي سی  L298قاتلیت راُ اًذازي  2هَتَر تِ صَرت ّوسهاى را
دارد  .الثتِ  L298يک درايَر هَتَر ًسثتاً حرفِ ايست ٍ در ايي رتات ها ضرٍرتی در استفادُ از ايي آي سی ًیست ٍ ،
ايي هطالة تیطتر جٌثِ ي آهَزضی دارد  ،يعٌی ّذف ها ايٌِ کِ دٍستاى کارترد عولی ايي آي سی را در رتات تثیٌٌذ .
در ايي آي سی تراي ّر هَتَر ٍ 2رٍدي ٍ  2خرٍجی ٍجَد دارد  2 .پايِ ي خرٍجی را کِ هستقیواً تِ پايِ ّاي هَتَر
هتصل هی کٌین
اها  2پايِ ي ٍرٍدي ّر هَتَر ...
در ايٌجا ّن يکی از  2پايِ ي ٍرٍدي را هستقیواً تِ  -هتصل کردُ ٍ پايِ ي ديگر را تِ خرٍجی

هتٌاظر هَتَر

ٍصل هی کٌین .
تراي هَتَر ديگر ّن دقیقاً ّویي رًٍذ را تکرار هی کٌین  ،يعٌی اتتذا خرٍجی ّا را تِ هَتَر هتصل کردُ ٍ سپس
ٍرٍدي ّا را يکی تِ – ٍ ديگري تِ خرٍجی  ANDهتٌاظر ٍصل هی کٌین .
آي سی ULN2003
ايي آي سی ًیس عولکردي ضثیِ تافر  54247دارد  ،تا ايي تفاٍت کِ اصطالحاً ( )Open collectorاست  ،يعٌی در
ّیچ ضرايطی آي سی خرٍجی ً +وی دّذ يا صفر يا هٌفی در خرٍجی دارين  .درست هثل يک تراًسيستَر  npnکِ رٍي
کلکتَر يا صفر دارين ( – )gndتراًسيستَر رٍضي – ٍ يا ٍل دارين – تراًسيستَر خاهَش . -
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در ايي آي سی پايِ  8تايذ تِ – يا ّواى  GNDهتصل ضَد ٍ پايِ ي ً 9یس تِ ٍلتاش هَرد ًظر ها تراي خرٍجی ّا .
پايِ ّاي سوت چپ ٍ ،رٍدي ّا  ٍ ،پايِ ّاي سوت راست خرٍجی ّاي آي سی ّستٌذ .
يک ترفٌذ در هسیرياتی
در هساتقات هسیرياب  ،گاّاً در هسیر هساتقِ خط ّايی تِ صَرت عوَد تِ خط اصلی  ٍ ،يا دايرُ ي سیاُ رًگ در
تعضی قسوتْاي هسیر قرار هی دٌّذ ٍ رتات تايذ تتَاًذ تذٍى تَجِ تِ آًْا  ،هسیر اصلی را دًثال کٌذ .
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 جلسه بیستم 
تراي حل اي هطکل  ،يک سٌسَر دقیقاً در ٍسط سٌسَرّاي  2طرف تِ گًَِ اي تعثیِ هی کٌٌذ کِ ٍقتی رتات دقیقاً
رٍي خط قرار دارد  ،ايي سٌسَر خط را تثیٌذ  .حال هذار را تِ گًَِ اي طراحی هی کٌٌذ کِ ٍقتی سٌسَر ٍسط رٍي خط
است  ،تذٍى تَجِ تِ تقیِ ي سٌسَرّا  ،رتات تِ سوت جلَ حرکت کٌذ  .الثتِ پیادُ سازي ايي رٍش رٍي رتات ها کار
خیلی سادُ اي ًیست ٍ ايي رٍش تراي رتات ّاي هسیر ياب حرفِ اي هیکرٍکٌترلر دار (داراي ترًاهِ ًَيسی) است .
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 ، LM317کٌتزل کٌٌذُ ٍلتاص یا جزیاى ...

رگَالتَرّایی کِ ها تا تِ حال تا آى ّا آضٌا ضذُ این ّوگی ٍلتاص
خزٍجی ثاتتی داضتٌذ ،هثالً  5005خزٍجی ثاتت ٍ 5لت تِ ها
هیدّذ ٍ  5007خزٍجی ثاتت ٍ 7لت .
اها تا رگَالتَر  ٍ LM317تِ کوک یک هقاٍهت ثاتت ٍ یک
پتاًسیَهتز  ،هی تَاًین سطح ٍلتاص خزٍجی را تِ دلخَاُ خَد
تٌظین کٌین  .درست هثل رگَالتَرّای تاال سطح ٍلتاص خزٍجی ایي
رگَالتَر ًیش اس ٍلتاص ٍرٍدی حذاقل حذٍد یک ٍلت کوتز است .
تزتیة پایِ ّای  LM317در ضکل سیز ًطاى دادُ ضذُ است .
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ّواىطَر کِ در ضکل هیتیٌیذ  ،تزای پاییي آٍردى دهای آی سی در هذارّایی کِ ًیاس تِ جزیاى دّی تاال دارًذ  ،عالٍُ
تز ّیت سیٌک (صفحِ فلشی سفیذ) خَد آی سی  ،اس یک ّیت سیٌک کوکی تشرگتز ًیش استفادُ هیضَد ّ .یت سیٌک
یک قطعِ فلشی است کِ گزها را تِ خَتی اًتقال هیدّذ ٍ ًوی گذارد دهای آی سی تیص اس حذ تاال رٍد  .ایي قطعِ
تِ صَرت آهادُ در اًذاسُّای هختلف هَجَد است .
تَصیِ  :تزای اًتقال تْتز حزارت  ،تیي ّیت سیٌک آی سی ٍ ّیت سیٌک کوکی اس ٍرق یا خویز سیلیکَى استفادُ
ضَد .
تزای استفادُ اس ایي آی سی در حالت کٌتزل کٌٌذُی ٍلتاص  ،تایذ هذار سیز را تثٌذین :

در هذار تاال  R1= 450Ω ،است ٍ  ، R2یک پتاًسیَهتز یا هَلتیتزى . 10KΩ
حاال تا تغییز هقاٍهت پتاًسیَهتز  ،سطح ٍلتاص خزٍجی تغییز هی کٌذ ٍ هیتَاًین آى را تٌظین کٌین .
تزای هحاسثِ ی سطح ٍلتاص خزٍجی  ،فزهَل سیز ٍجَد دارد :
V = 1.25 ( 1+ ( R2 ÷R1 ) ) + I adj× R2
در فزهَل تاال  I adj = 100 µAکِ تسیار ًاچیش ٍ قاتل چطن پَضی است  .تٌاتزایي :
) ) V = 1.25 ( 1+ ( R2 ÷R1
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طثیعتاً ًیاسی ًیست ضوا ّزدفعِ تزای هحاسثِی ٍلتاص خزٍجی اس ایي فزهَل استفادُ کٌیذ  ،ضوا هیتَاًیذ تا
چزخاًذى پیچ پتاًسیَهتز ٍ ،لتاص خزٍجی را در سطح ٍلتاص هَرد ًظز تٌظین کٌیذ  .حذاقل ٍلتاص خزٍجی در ایي آی سی
ٍ 1.25لت هی تَاًذ تاضذ  ٍ ،حذاکثز ٍلتاص خزٍجی ًیش ٍ 35 ،لت است .
ّوچٌیي ایي آی سی هیتَاًذ تا یک هذار کَچک دیگز  ،تِ عٌَاى کٌتزل کٌٌذُی هیشاى جزیاى خزٍجی استفادُ ضَد .
تِ هذار دقت کٌیذ :
تِ ٍسیلِ ی راتطِ  Iout=Vin÷R1هیتَاى هیشاى جزیاى
خزٍجی را حساب کزد  .الثتِ ایي هذار کارتزد تسیار کوی
دارد  ٍ ،تزای کٌتزل جزیاى در هذارّای سادُ  ،هعوَالً اس
هقاٍهتّای هعوَلی استفادُ هیکٌین .
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از ای ي جلسِ ها ٍارد هبحث هیکرٍکٌترلر هی ضَین  .ایي هبحث ًسبت بِ هباحث لبلی ً ،یازهٌذ تَجِ ٍ دلت
بیطتري است ٍ دٍستاى بایذ زهاى بیطتري براي آهَزش ایي هبحث صرف کٌٌذ کِ هربَط بِ برًاهِ ًَیسی تحت
زباى  Cهی باضذ ٍ ها سؼی هی کٌین دٍستاى رٍ در حذ کوی با همذهات برًاهِ ًَیسی در ایي زباى ًیس آضٌا کٌین .
هیکرٍکٌترلر بِ هؼٌی «ریس کٌترل کٌٌذُ" است  .ایي لغؼِ در ٍالغ یک کٌترل کٌٌذُ ي هرکسي ٍ یک هرکس تصوین
گیري ٍ ّذایت براي هذارّاي هاست (هغسِ رب ات)  .ایي لغؼِ یک آي سی است کِ هی تَاًذ تَسظ کاربر برًاهِ
ریسي ضَد  .برًاهِ ریسي آى ًیس تَسظ زباى ّاي هختلف برًاهِ ًَیسی هاًٌذ  ، Cاسوبلی ٍ  basicاًجام هی ضَد .
فمظ کافیست توام ٍرٍدي ٍ خرٍجی ّاي هذار یا ربات خَد را در اختیار هیکرٍ کٌترلر لرار دّین ٍ سپس الگَریتن
هَرد ًظر خَد را تحت یکی از ایي زباى ّاي برًاهِ ًَیسی پیادُ سازي کردُ ٍ هیکرٍکٌترلر را برًاهِ ریسي کٌین  ،حاال
ایي لغؼِ بِ راحتی ربات یا هذار ها را بِ عَر کاهل کٌترل هی کٌذ .

تصَیر باال تصَیر یک هیکرٍکٌترلر  ATmega16Lاست  .ایي هیکرٍ کٌترلر یک آي سی  00پایِ از خاًَادُ
هیکرٍکٌترلرّاي  ٍ AVRساخ ت ضرکت اَت وِل (  )Atmelاست ٍ بِ دلیل ٍیژگی ّاي خاظ ٍ لیوت هٌاسبص (حذٍد اً
 0000تَهاى)  ،بِ ػٌَاى یکی از پرکاربردتریي ٍ هؼرٍف تریي اًَاع هیکرٍکٌترلرّاي آهَزضی در جْاى ضٌاختِ ضذُ
است  .بِ ّویي دلیل ها ًیس آهَزش کار با ّویي هیکرٍکٌترلر را خَاّین داد  .البتِ ایي بِ ایي هفَْم ًیست کِ ها
اگر هیکرٍکٌترلر  ATmega16Lرا آهَزش ببیٌین فمظ هی تَا ًین فمظ با ّویي هیکرٍکٌترلر کار کٌین  ،بلکِ کار
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کردى با سایر هیکرٍکٌترلرّاي خاًَادُ  AVRرا ًیس فرا هی گیرین ٍ فمظ کافیست چٌذ ًکتِ ي کَچک در هَرد
هیکرٍکٌترلر ّاي دیگر ایي خاًَادُ یاد بگیرین تا بتَاًین با آى ّا ًیس کار کٌین .
جالبِ بذًٍیذ کِ اٍلیي هیکرٍکٌترلرّا در دِّ ي  00هیالدي ساختِ ضذ  ،کِ ٌَّز ّن کار با آى هیکرٍکٌترلرّا در
بسیاري از داًطگاُ ّا ٍ هراکس هختلف آهَزضی  ،آهَزش دادُ هی ضَد .
هیکرٍکٌترلر یک ریس پردازًذُ (  )Processorاست کِ هی تَاًذ ٍرٍدي ٍ خرٍجی ّاي هتؼذد داضتِ باضذ  .یؼٌی
تؼذ ادي ٍرٍدي از هحیظ دریافت کٌذ ٍ عبك برًاهِ ریسي ّایی کِ رٍي آى اًجام ضذُ  ،خرٍجی ّایی هتٌاسب با آى ّا
صادر کٌذ  .ها براي برًاهِ ریسي ایي لغؼِ  ،از زباى  Cکِ یکی از کاهلتریي زباى ّاي برًاهِ ًَیسی رٍز دًیاست ،
استفادُ هی کٌین .

تَضیحات ابتذایی در هَرد لسوت ّاي ًرم افساري
بِ برًاهِ اي کِ تَسظ کاربر ًَضتِ هی ضَد  Source ،گفتِ هی ضَد  .ایي برًاهِ بایذ تَسظ یک ًرم افسار  ،بِ
زباى لابل فْن براي هیکرٍکٌترلر تبذیل ضَد  .بِ ایي ًرم افسار کاهپایلر هی گَیٌذ  .بِ ایي برًاهِ ي کاهپایل ضذُ
ًیس  ،یک  Objectهی گَیٌذ  .حاال بایذ ایي  Objectتَسظ ًرم افسار دیگري بِ چیپ ( )Chipیا ّواى آي سی هٌتمل
ضَد  .بِ ایي ػول  ،یؼٌی اًتمال برًاهِ ي کاهپایل ضذُ بِ  Chipیا  ( Deviceلغؼِ )  ،پرٍگرام کردى هی گَیٌذ ٍ
بِ ًرم افساري کِ ایي کار را اًجام هی دّذ پرٍگراهر (  )Programmerهی گَیٌذ  .هحیغی کِ ها در آى برًاهِ ي هَرد
ًظر خَد را هی ًَیسین (تایپ هی کٌین) ً Editorام دارد  .ایي ًرم افسار بِ ها عی برًاهِ ًَیسی بسیار کوک هی
کٌذ  ،هثالً کلوات رزرٍ ضذُ ٍ غیر لابل تؼَیض را با رًگْا ٍ فًَت ّاي گًَاگَى براي ها برجستِ هی کٌذ .
ایي  3برًاهِ  ،یؼٌی کاهپایلر  ،پرٍگراهر ٍ ادیتَر  ،در لالب یک ًرم افسار بِ ًام "  "Code Visionتَسظ ضرکت
 HPبِ بازار ػرضِ ضذُ است  ،البتِ کذٍی ژى تٌْا یک ًرم افسار است ٍ چٌذیي ًرم افس ار دیگ ر ّن با ّویي هطخصات
ٍجَد دارد  .کاربر با ًصب ایي ًرم افسار بر رٍي کاهپیَتر ضخصی خَد  ،در حمیمت ّر  3برًاهِ را  ،بِ ػالٍُ چٌذیي
لابلیت ٍ برًاهِ ي جاًبی دیگر را کِ در جلسات آیٌذُ با آى ّا آضٌا خَاّیذ ضذ  ،بر رٍي دستگاُ خَد ًصب کردُ
است  .در ٍالغ  Code visionیک بستِي ًرم افساري کاهل ٍ جاهغ براي خاًَادُ ي  AVRاست کِ توام ًیازّاي ًرم
افساري ها را براي کار کردى با هیکرٍکٌترلرّاي ایي خاًَادُ برعرف هی کٌذ .

تَضیحات همذهاتی در هَرد لسوت ّاي سخت افساري
هیکرٍکٌترلر  ATmega16Lداراي  0پَرت ( )Portیا درگاُ است ّ .ر پَرت داراي  0پایِ است کِ هی تَاًٌذ بِ
ػٌَاى ٍرٍدي یا خرٍجی استفادُ ضًَذ  .در حمیمت ایي هیکرٍکٌترلر داراي  33پایِ براي دریافت اعالػات ٍ یا صذٍر
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دستَرات هختلف براي کٌترل سایر لغؼات است  0 .پایِ ي دیگر ًیس ٍظایف هختلفی بر ػْذُ دارًذ کِ در جلسات
آیٌذُ در هَرد آى ّا ًیس تَضیح دادُ خَاّذ ضذ .
در بؼضی از هیکرٍکٌترلرّا براي اًتمال برًاهِ بِ چیپ (پرٍگرام کردى چیپ)  ،از یک هذار جاًبی بِ ًام " Micro
 "controller programmerاستفادُ هی کٌٌذ ٍ چیپ را در آى هذار لرار دادُ ٍ چیپ بایذ فمظ رٍي آى هذار پرٍگرام
ضَد  ATmega16L .ایي لابلیت را دارد کِ بذٍى ّیچگًَِ هذار خارجی ٍ فمظ بِ ٍسیلِ چٌذ رضتِ سین هؼوَلی  ،بر
رٍي خَد ربات یا هذار اصلی پرٍگرام ضَد  .ایي لابلیت بِ اختصار  ISPیا ( ً )In System programingام دارد  .ایي
لابلیت یکی از بسرگتریي هسیت ّاي ایي ًَع هیکرٍکٌترلر بِ ضوار هی رٍد  .زیرا دیگر ًیازي بِ صرف ّسیٌِ ي اضافی
براي خریذ یا تْیِ ایي هذار ًیست  .ػالٍُ بر ایي دیگر ًیازي ًیست چیپ ّر بار براي پرٍگرام ضذى از رٍي ربات جذا
ضَد .
در هَرد هیکرٍکٌترلر هغالب بسیار گستردُ ٍ زیادي ٍجَد دارد  ،تا جایی کِ بِ ػٌَاى یکی از درس ّاي تخصصی رضتِ
ّ اي برق ٍ کاهپیَتر بِ داًطجَیاى همغغ کارضٌاسی ارائِ هی ضَد  .بذیْی است ها ًوی تَاًین در ایٌجا تواهی
هغالب هَجَد در هَرد هیکرٍکٌترلر ّا را آهَزش دّین .
ضشٍع تحثّای تخػػی ًشمافضاسی دس هیکشٍکٌتشلش ،ASCII Code ،اغل ضشب ٍ...

ّواًغَس کِ هی داًیذ ،کَچک تشیي ٍاحذ رخیشُ ساصی اعالػات دس حافظِ Bit ،است
ّش  8تیت سا یک  Byteهی گَیٌذ .دس حقیقت یک تایت اعالػات 8 ،تا  0 ،یا  1است کِ دس هجوَع  256حالت
هختلف سا پذیذ هی آٍسًذ.
تَضیح تیطتش :
یک تیت ،فقظ  2حالت داسد 0 ،یا ٍ .1قتی  2تیت دس کٌاس ّن قشاس هی گیشًذّ ،ش کذام  2حالت سا پذیذ هی اٍسًذ ٍ دس
هجوَع عثق اغل ضشب  4 ،حالت تِ ٍجَد هی آیذ  .یؼٌی:

1ٍ1

1ٍ0

0ٍ1

0ٍ0

تِ هثال صیش تَجِ کٌیذ.
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دس ضکل تاال ،تشای سفتي اص  Aتِ  3 ،Bهسیش ٍجَد داسد؛  5هسیش ّن تشای سفتي اص  Bتِ ٍ Cجَد داسد .عثق اغل ضشب،
تشای سفتي اص  Aتِ  Cهجوَػاً  3*5=15حالت ٍجَد داسد .
دس ایٌجا ،دس حقیقت تؼذاد کل حالت ّا  ،تشاتش است تا حاغل ضشب حالت ّای ّش تیت ( 2حالت) هی تاضذ  .تِ ػٌَاى
هثال تشای هحاسثِ تؼذاد حالت ّای  3تیت اعالػات ،داسین. 2*2*2=2^3=8 :
عثق ّویي ساتغِ ،یک تایت  2^8=256 ،حالت هختلف هی تَاًذ تاضذ .
ّش  1024تایت سا  1کیلَتایت هی گَیٌذ ٍ ّش  1024کیلَ تایت  ،یک هگاتایت است ّ .ش  1024هگا تایت ّن یک
گیگاتایت ٍ ّش  1024گیگا تایت ّن یک تشاتایت ًام داسد)2^10=1024 ( .
حافظِ ّای کاهپیَتشّای خاًگی اهشٍصی  ،هی تَاًذ تا چٌذ غذ گیگاتایت ّن تاضذ .
کذ  ASCIIچیست
هَسسِ ی استاًذاسد آهشیکا ،استاًذاسدی تشای رخیشُ ساصی اعالػات هؼشفی کشد .ایي استاًذاسد  256کاساکتش (یک
کاساکتش ػثاستست اص یک ػذد ،سقن یا یک ػالهت هثل  )- ٍ +سا کذ گزاسی کشد ٍ تِ ّش کذام یک ػذد  8سقوی دس
هثٌای (2یؼٌی یک تایت) ًسثت داد .ایي کاسکتشّا ضاهل ّوِ ی حشٍف الفثای التیي ،اػذاد  0تا  ،9ػالهت ّای
هختلف هثل ًواد جوغ( ٍ )+تفشیق(ّ ... ٍ )-ستٌذ .
دس حقیقت عثق ایي استاًذاسد ،تشای رخیشُ ساصی ّش کاساکتش ،یک تایت اص حافظِ تِ آى اختػاظ هی یاتذ .هثالً تشای
رخیشُ ساصی کلوِ ی" "ALIتِ  3تایت حافظِ ًیاص داسین  .جذٍل کذّای  ASCIIسا هی تَ اًیذ دس کتاب ّای تشًاهِ
ًَیسی یا تا جستجَ دس ایٌتشًت تِ ساحتی تثیٌیذ .
اًَاع صتاى ّای تشًاهِ ًَیسی

صتاى هاضیي :
پاییي تشیي سغح صتاى تشًاهِ ًَیسی صتاى هاضیي است  .دس ایي صتاى ضوا تایذ تِ جای گزاضتي ػالهت  +تشای جوغ
کشدى هقذاس  2ػذد  ،تایذ اص کذ  00استفادُ کٌیذ .ایي صتاى ،صتاى قاتل فْن تشای کاهپیَتش است ،تِ ّویي خاعش تِ
آى صتاى هاضیي هی گَیٌذ .تشًاهِ ّای ها دس ّش صتاى تشًاهِ ًَیسی دیگشی ،حتی اسوثلی ،تایذ تَسظ کاهپایلش
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هخػَظ آى صتاى ،تِ صتاى قاتل فْن تشای کاهپیَتش یؼٌی صتاى هاضیي تشجوِ ضَد .
صتاى اسوثلی:
ایي صتاى کوی پیطشفتِ تش اص صتاى هاضیي است ٍ کاسکشدى تا آى خیلی ساحت تش اص صتاى هاضیي است .تِ ػٌَاى هثال
تشای جوغ کشدى  2هقذاس تا یکذیگش هی تَاى اص دستَس ADDاستفادُ کشد .دس ایي صتاى سیستن کذ گزاسی ّ ASCIIن
تؼشیف ضذُ است ٍ کاستش تِ ػٌَاى هثال فقظ کافیست کلوِ ی  ALIسا تایپ کٌذ ،کاهپایلش دس ایٌجا کذّای هشتَط
تِ ایي کلوِ سا اص جذٍل استخشاج کشدُ ٍ جایگضیي هی کٌذ.
تؼذ اص ایي ّا ًَتت تِ صتاى ّای تشًاهِ ًَیسی سغح تاال هی سسذ .ایي صتاى ّا سؼی کشدُ اًذ تا حذ اهکاى تِ صتاى
گفتاس اًساى ًضدیک ضًَذ .صتاى  Cیکی اص صتاى ّای سغح تاال هی تاضذ.
یک تشًاهِ ،ضاهل چٌذیي دستَس هختلف ّستص کِ ها آًْا سا پطت سشّن تا تشتیة هطخػی هی ًَیسین .دس صتاى
 Cدستَسات تایذ حتواً داخل تَاتغ تاضٌذ .یک تاتغ ػثاستست اص چٌذ دستَس کِ دس داخل یک آکَالد ({}) ًَضتِ هی
ضًَذ ٍ ًام هطخػی ّن تشای اى ّا گزاضتِ هی ضَدّ .وچٌیي تَاتغ هی تَاًٌذ اعالػاتی سا تِ ػٌَاى ٍسٍدی ٍ
خشٍجی اص تشًاهِ دسیافت ٍ تِ آى تاصگشداًٌذ.
دس صتاى ٍ Cجَد تاتؼی تا ًام  mainالضاهیست .یؼٌی ها تایذ حتواً تاتؼی تا ًام  mainدس تشًاهِ ی خَد داضتِ
تاضین ٍ اجشای تشًاهِ ّن اص تاتغ  mainضشٍع هی ضَد.
دس  ، Codevisionتؼذ اص اًجام تٌظیوات اٍلیِ ،خَد تشًاهِ تشای ضوا قالثی سا آهادُ هی کٌذ کِ دس آى تٌظیوات
اٍلیِ ی پَست ّا ٍ ّ ....وچٌیي تؼضی تؼاسیف اٍلیِ هثل تاتغ  mainاًجام ضذُ است .فقظ کافیست ضوا
دستَسات خَد سا دس داخل آى فضای هطخع ضذُ ( دس داخل تاتغ  )mainتایپ کٌیذ.
دس جلسِ آیٌذُ تشای آضٌایی تا ًحَُ ی تشًاهِ ًَیسی دس فضای  Codevisionتؼذ اص تؼشیف هتغیشّا ،تشًاهِ ی یک
ستات هسیش یاب تسیاس سادُ سا تا ّن خَاّین ًَضت.
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رجیغتز چیغت ؟ رجیغتزيّاي  ، PORTx, PINx , DDRxقغوتی اس تزًاهِي يک رتات هغیزياب تغیار
عادُ ٍ ...

رجیغتزّا تَػی حافظِ ّغتٌذ کِ تِ عَر
هغتقین تا تخؾؼ پزداسػگز هیکزٍکٌتزلز
در ارتثاط ّغتٌذّ .ز رجیغتز يک تايت يا 8
تیت اعت .يکی اس ٍيضگیّاي رجیغتزّا
ايي اعت کِ تِ خاعز ارتثاط ًشديک تا
پزداسًذُ ،عزػت تغیار تاالتزي ًغثت تِ
عايز خاًِّاي حافظِ دارًذ...

قزار تَد ايي جلغِ تزًاهِ ي يک هغیزياب تغیار عادُ ي  2عٌغَرُ را تا ّن تٌَيغین .اها اتتذا تايذ چٌذتا ًکتِ
ديگِ ّن ياد تگیزين .
ّوًَغَر کِ گفتِ ؽذ  AT Mega16داراي پايِ ّاي هتؼذدي تزاي تثادل اعالػات تا هذار اعتّ .ز 8پايِ ي هجاٍر
کِ ايي ٍظیفِ را دارًذ يک پَرت ًاهیذُ هی ؽًَذ (تِ ؽکل ًگاُ کٌیذ)  AT Mega16 .داراي  4پَرت تا ًام ّاي A
 D ٍ C ،B ،هی تاؽذ .پايِ ّاي ّز پَرت تِ ايي ؽکل ًوايؼ دادُ هی ؽَد :

12 | EasyToLearn.ir

ؽوارُ ي پايِ ً .ام پَرت
هثالً اٍلیي پايِ ي پَرت  Dتِ ايي صَرت ًؾاى دادُ هی ؽَدD.0 :
ٍ پايِ ي عَم پَرت  Cتِ صَرت C.2 :
حال تِ تزتیة پايِ ّاي  ATMEGA16Lدقت کٌیذ:

دقت کٌیذ کِ ؽوارُ گذاري پايِ ّا در پَرت ّا اس  0ؽزٍع هی ؽَد .
ّوچٌیي گفتِ ؽذ ،پايِ ّاي هیکزٍکٌتزلز هی تَاًٌذ تِ صَرت ٍرٍدي يا خزٍجی تٌظین ؽًَذ ،هثالً در يک رتات
هغیزياب هیتَاى چٌذ پايِ را تٌظین کزد کِ ٍرٍدي تاؽٌذ ٍ اعالػات عٌغَرّا را دريافت کٌٌذ ،يا اًْا را تٌظین کزد
تا خزٍجی تاؽٌذ ٍ هَتَرّا را ّذايت کٌٌذ .ايي تٌظین تِ صَرت ًزم افشاري ٍ تا تٌظین رجیغتز  DDRxاًجام هی
گیزد .اها اتتذا تايذ رجیغتز را تؼزيف کٌین .

13 | EasyToLearn.ir

رجیغتز چیغت ؟
رجیغتزّا ًَػی حافظِ ّغتٌذ کِ تِ عَر هغتقین تا تخؼ پزداسؽگز هیکزٍکٌتزلز در ارتثاط ّغتٌذّ .ز رجیغتز يک
تايت يا  8تیت اعت .يکی اس ٍيضگی ّاي رجیغتزّا ايي اعت کِ تِ خاعز ارتثاط ًشديک تا پزداسًذُ ،عزػت تغیار
تاالتزي ًغثت تِ عايز خاًِ ّاي حافظِ دارًذ.
رجیغتز : DDRx
رجیغتز (  DDRx (Data Directionتزاي تٌظین ٍرٍدي يا خزٍجی تَدى پايِ ّاي هیکزٍکٌتزلز اعت .تزاي تٌظین
پايِ ّا در تزًاهِ ،تايذ تِ جاي  xتايذ آدرط پايِ ي هَرد ًظز(هثل  )B.3را تٌَيغین .اگز تخَاّین آى پايِ خزٍجی
تاؽذ تايذ تیت رجیغتز هزتَط تِ آى را  1کٌین ٍ ،اگز تخَاّین آى پايِ ٍرٍدي تاؽذ ،تايذ تیت رجیغتز هزتَط تِ آى را
 0کٌین .تِ ػٌَاى هثال اگز تخَاّین پايِ 17يؼٌی  D.3خزٍجی تاؽذ تايذ ايي جولِ را تٌَيغین;DDRD.3=1 :
ٍ اگز تخَاّین ايي پايِ ٍرٍدي تاؽذ;DDRD.3=0 :
رجیغتز : PORTx
در صَرتی کِ پايِ ّا تِ صَرت خزٍجی تٌظین ؽذُ تاؽٌذّ ،ز چِ در ايي رجیغتز ًَؽتِ ؽَد عغح هٌغقی پايِ
هتٌاظز را تؼییي هی کٌذ ،هثالً اگز تٌَيغین  PORTB.3=1پايِ  B.3يؼٌی پايِ ي  1 ،4هٌغقی خَاّذ ؽذ (يؼٌی
ٍلتاص ٍ 5لت تز رٍي ايي پايِ قزار هی گیزد)  ٍ .اگز تٌَيغین  ،PORTC.1=0پايِ ي  C.1يؼٌی پايِ ي  0 ،23هٌغقی
خَاّذ ؽذ (يؼٌی ٍلتاص ايي پايِ  0هی ؽَد.).
رجیغتز : PINx
در صَرتی کِ پايِ ّا تِ صَرت ٍرٍدي تٌظین ؽذُ تاؽٌذ ،هحتَيات ايي رجیغتز حاٍي اعالػات دريافتی اس پايِ ّاي
هیکزٍکٌتزلز اعت .هثالً اگز  PINB.1=0تاؽذ ،يؼٌی تز رٍي پايِ ؽوارُ ي  2يا ّواى  B.1؛  0هٌغقی اػوال ؽذُ
اعت(هثالً اگز تِ عٌغَري ٍصل ؽذُ اعت ،خزٍجی عٌغَر  0هٌغقی تَدُ اعت) .در حقیقت ايي رجیغتز تزاي
خَاًذى ٍضؼیت پايِ ّاي ٍرٍدي هَرد اعتفادُ قزار هی گیزد.
ًکتِ ي تغیار هْن  :دقت کٌیذ کِ در ستاى  ،Cتايذ در اًتْاي ّز خظ اس تزًاهِ يک ػالهت ";" گذاؽتِ ؽَد .تِ ايي
ػالهت در ستاى اًگلیغی عِوی کالِي هی گَيٌذ .
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ًکتِ ي هْن :
در حقیقت تزاي ّز پَرت  3رجیغتز (حافظِ  1تايتی) در داخل هیکزٍکٌتزلز ٍجَد دارد کِ تِ هجوَع ايي  12رجیغتز،
رجیغتزّاي ( I/O (Input/Outputهی گَيٌذ.

تغیار خَب ،حاال ًَتت ًَؽتي تزًاهِ ي  1رتات هغیزياب عادُ اعت کِ فقظ  2تا عٌغَر دارُ !
ًزم افشاري کوکی تِ ًام  Wizard Codeدر داخل ّواى ٍ Codevisionجَد دارد کِ کار ها را تزاي اًجام تٌظیوات
اٍلیِ هاًٌذ تٌظین ٍرٍدي يا خزٍجی تَدى پايِ ّا آعاى هی کٌذ .يؼٌی ديگِ ًیاسي ًیغت تزاي ّز پايِ تک تک تا
رجیغتزي  DDRعزٍ کلِ تشًین ٍ ،تِ راحتی تا چٌذ تا تیک عادُ ّوِ ي پايِ ّا رٍ تٌظین هی کٌین .الثتِ Code
ّ wizardوًَغَر کِ اس اعوؼ ّن هؼلَهِ تغیاري اهکاًات جادٍيی ديگزي ّن دارُ کِ در جلغات آيٌذُ تِ تذريج
تا آى ّا آؽٌا خَاّین ؽذ Code Wizard .در حقیقت تزاي عادُ تز کزدى ٍ عزيغ تز کزدى تزًاهِ ًَيغی در فضاي
 Codevisionعزاحی ؽذُ اعت ٍ کارػ ايي اعت کِ قغوت ّاي سيادي اس تزًاهِ را تِ صَرت خَد کار ٍ عثق
خَاعتِ ّاي ها تزاي ها هی ًَيغذ.
پظ تا ايي حغاب ًیاسي ًیغت تٌظیوات رجیغتزي  DDRxرٍ ها در تزًاهِ خَدهَى اًجام تذين ٍ ايي کار رٍ تِ
ٍ wizard Codeاگذار هی کٌین .تا  Code wizardدر جلغِ ي آيٌذُ آؽٌا خَاّین ؽذ.
پظ در ايي جلغِ فزض هی کٌین تٌظیوات اٍلیِ هثل رجیغتزي  ... ٍ DDRxاًجام ؽذُ اعت .پايِ ّاي B.1 ٍ B.0
را تِ صَرت ٍرٍدي (تزاي دريافت اعالػات عٌغَرّا)  ٍ ،پايِ ّاي B.5 ٍ B.4 ،B.3 ،B.2را تِ صَرت خزٍجی (تزاي
کٌتزل حزکت هَتَرّا) تٌظین کزدُ هی کٌین.
 B.3 ٍ B2تزاي کٌتزل هَتَر عوت راعت ٍ  B.0تزاي عٌغَر عوت راعت .
 B.5 ٍ B.4تزاي کٌتزل هَتَر عوت چپ ٍ  B.1تزاي عٌغَر عوت چپ .
حال هاًٌذ رتات قثلی ،يک پايِ اس ّز هَتَر را  0هی کٌین؛ ٍ رٍؽي ٍ خاهَػ کزدى ّز هَتَر را ،تا اػوال  0يا 1
هٌغقی تز رٍي پايِ ي ديگز کٌتزل هی کٌین .
پايِ ديگز را ّن تِ صَرت ّواٌّگ تا عٌغَر هتٌاظز آى عوت  1 ٍ 0هی کٌین ،يؼٌی اگز خزٍجی عٌغَر  0تَد ،پايِ
هَتَر را  0هی کٌین ٍ اگز  1تَد  ،پايِ را  1کزدُ ٍ هَتَر را فؼال هی کٌین( .تِ ؽزعی کِ اس هذار گیزًذُ ي ؽوارُ 2
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اعتفادُ ؽَد
در ستاى  Cػالهت " "-يک ػولگز اعت کِ ػولًَذ عوت راعت خَد را خَاًذُ ٍ در ػولًَذ عوت چپ خَد هی ريشد.
هثالً ٍقتی هی ًَيغین :
;PORTB.3=PINB.0
اتتذا هقذاري  B.0خَاًذُ هی ؽَد ٍ عپظ تز رٍي  B.3ريختِ هی ؽَد .يؼتی هثالً اگز رٍي  1 ، B.0هٌغقی اػوال
ؽذُ تاؽذ ،پايِ ً B.3یش  1هٌغقی هی ؽَد.
حال تا تَضیحات دادُ ؽذُ تِ تزًاهِ رتات هغیز ياب عادُ دقت کٌیذ :
;PORTB.2=0
;PORTB.4=0
;PORTB.3=PINB.0
;PORTB.5=PINB.1
ّواًغَر کِ هی تیٌیذ ايي تزًاهِ تغیار عادُ ٍ کَتاُ اعت .
در جلغات آيٌذُ عؼی هی کٌین ؽوا رٍ تا  Code wizardتیؾتز آؽٌا کٌین .
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