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مُضُع مقالً AVR :

در چىذ دقیقً

چکیده :

آموزش میکروکنترلر  AVRدر چند دقیقه از وقت
گرانبهای شمــــــا

nrec.ir

کمیتً مٍىذسی رباتیک

در این مقاله سعي شده براي اولین بار شما را با میكروكنترلر پر قدرت  AVRرا در چند دقیقه آشنا كنیم
توضیح براي زیر  15سال  :میكروكنترلر  AVRكیس یك كامپیوتر ضعیف است كه در یك IC
كوچك فشرده شده و انواع كاربردي و کوچک آن را در همه جا مي توان با قیمتي احتماال بین 700
تومان تا  4هزار تومان تهیه كرد  .همان طور كه در این مقاله آموزش داده مي شود شما مي توانید
براي این  ICیك برنامه بنویسید و سپس این  ICرا به قطعات دیگر مثل موتور ها  ،المپ ها ،
سنسورها  ،كي بردها و غیره متصل كنید تا یك سیستم الكترونیكي یا یك ربات را تشكیل دهند .

عکس یک میکرو کنترلر معروف روی برد هزار سوراخ

توجه  :قبل از استفاده از هر پایه با دستور  configمشخص كنید كه مي خواهید آن پایه ورودي
باشد یا خروجي (واضح است كه عملكرد پایه ها در حالت ورودي و خروجي با هم متفاوت است  .پایه
هایی که به دکمه ها و کیبرد ها وصل می شوند باید ورودی و آن ها که به چراغ ها  ،موتور ها و ...
وصل می شوند باید خروجی باشند).

 = input/outputنام پایه Config

براي پیدا كردن نام پایه ها كافي است در قسمت عكس گوگل

 google image /عبارات

 pinoutو اسم  avrمورد نظر رو سرچ كنید و یا به قسمت  pinoutدر  datasheetسایت سازنده
میكروكنترلر بروید ( .سازنده )ATMEL : AVR

براي مثال  pinoutروبرو براي  avrمدل  mega8است  .شما فقط مي توانید براي پایه هایي كه با P
(مخفف  )Portشروع مي شوند برنامه بنویسید .

←

به مبتدي ها توصیه مي شود كه از ریست یا

 PC6استفاده نكنند .

ساخت مدار چراغ چشمك زن
براي ساختن یك مدار با میكرو كنترلر ابتدا باید برنامه اي كه وظیفه میكروكنترلر را مشخص
مي كند بنویسید (در اینجا وظیفه ي كنترلر  0و  5ولت كردن پایه ي متصل به المپ است ) .سپس با

استفاده از نرم افزار م ترجم برنامه را به زبان كنترلر ترجمه كنید(براي این مثال از مترجم Bascom
استفاده كردیم)بعد باید فایل ترجمه شده را در داخل حافظه ي  AVRذخیره كنیم ( .براي این كار باید یك
پرگرمر بسازید و یا داشته باشید براي ساخت این مثال ها توصیه مي شود یك
بسازي یا بخرید كه بسیار ساده و ارزان است)
د

پرگرمر STK200

مدار چراغ چشمك زن

←

براي جلوگیری از جریان کشی بهتر است كه یك مقاومت  470اهم با دیود نوري و برای کاهش
فشار به میکروکنترلر یك مقاومت  470اهم با باتري سري كنید .

كد برنامه اي كه براي چشمك زدن المپ الزم است :

ایه دستُر مشخص مي كىذ كً  PC0یك خرَجي است

Config Portc.0=Output

دستُرات بیه  Loop َ Doپشت سر ٌم تكرار مي شُوذ.
ایه دستُر پایً ي  PC0را ( 1معذل َ 5لت در اكلترَویك) مي كىذ .
ایه دستُر بً مذت  0.3ثاویً مكث مي كىذ
ایه دستُر پایً ي  PC0را ( 0معذل َ 0لت در اكلترَویك) مي كىذ .
ایه دستُر مجذدا بً مذت  0.3ثاویً مكث مي كىذ
ایه دستُر رَوذ بروامً را بً خط  Doبرمي گرداوذ

مدار تایمر چراغ

الزم به توضیح است که به دلیل
مصرف باالی رله چند پایه از میکرو
کنترلر را با هم به آن وصل کردیم  .در
صورتی که از رله ای کم مصرف استفاده
کنید شاید نیاز به این کار نباشد .
دو پایه ي رله را به جاي كلید  220ولت
المپ راهرو وصل كنید زماني كه مدار در
حالت تایمر است این دو پایه به هم وصل
مي شوند

Do
Portc.0=1
Waitms 300
Portc.0=0
Waitms 300
Loop

كد برنامه اي كه براي تایمر چراغ الزم است
Config Portd=Output
Config Portc.0=Input
Portc.0=1
این دستور بیانگر این موضوع است كه وقتي این پایه ول است (وقتی کلید فشرده نیست این پایه به

هیچ چیز وصل نیست یا ول است) ولتاژ مثبت داخل آن باشد * .
Do
Portd=&B00000000

این دستور رله را اگر روشن باشد خاموش مي كنند تا المپ خاموش شود ** .
While Pinc.0=1
تا زماني كه این پایه  1است برنامه در این خط گیر مي كند .
Wend
Portd=&B00001111
این دستور رله و المپ را روشن مي كنند .
Wait 30
وقتي كه رله روشن شد به مدت  30ثانیه صبر مي كند .
Loop

←*

زماني كه یك پایه از نوع ورودي است و به آن مقدار یك مي دهیم میكرو كنترلر یك جریان

بسیار ضعیف براي  5ولت نگه داشتن آن به آن پایه مي دهد (كمتر از  0.1میلي آمپر) و وقتي كه این
پایه به چیزي وصل مي شود این جریان قابل صرف نظر است .

← **

زماني كه یك پایه در حالت خروجي قرار دارد توصیه مي شود بیش از  20میلي آمپر از

آن جریان نگیرید و اگر از قطعه اي استفاده كردید كه احتمال داشت جریان بیشتري بكشد بهتر است این
جریان را تقویت كنید و یا این كه از دو پایه استفاده كنید.

←

همچنین این میكرو كنترلر قابلیت اندازه گیري ولتاژ اعمال شده به پایه هاي  PCبا دقت  0.02ولت

و اتصال به سیستم هاي مختلف انتقال اطالعات و تایمر و چند نوع وقفه است كه براي آگاهي از شیوه
استفاده باید به پوشه  Sampleدر نرم افزار  Bascomرفته و فایلي با اسم مورد نظ ر (مثال براي
فهمیدن چگونگي استفاده از تایمر فایل تایمر ) را باز كنید  .سپس به توضیحاتي كه این نرم افزار در
هر خط داده توجه كنید و در صورتي كه این توضیحات كافي نبودند مي توانید از  helpنرم افزار یا
كتب فارسي آن كمك بگیرید .

←

در صورتي كه مدار هاي فوق را ببند ید به خوبي كار خواهند كرد و شما یاد گرفتید كه زبان

برنامه نویسي بیسیك در میكروكنترلر چه طور استفاده مي شود  .البته نرم افزار  Bascomدستوراتي
براي ساده تر شدن كار با میكروكنترلر نیز دارد كه در این مورد كتاب هاي زیادي چاپ شده ولي خوب
است بدانید كه روشن شدن م ونیتور  ،وصل شدن به جوی استیك  ،پخش صدا و … همه و همه فقط با
 0و  1شدن پایه هاي میكروكنترلر ها اتفاق مي افتند .

الكترونیك حرفه اي :
درست است كه در باال مثال هایي ساده از مدار هایي كاربردي زده شد ولي هدف فقط معرفي
میكروكنترلر و طریقه استفاده از آن است  .حال مثال باال را به صورت صنعتي از اول طراحي مي كنیم
و ایرادهاي آن را یكي یكي حل مي كنیم تا تفاوت یك طراح حرفه اي با یك طراح عادي مشخص شود .
 - 1بزرگترین مشكل این مدار ولتاژ برگشتي رله است كه میكرو كنترلر را ریست مي كند .
راه حل صنعتي براي جلو گیري از این موضوع استفاده از دیود موازي با سیم پیچ رله است .
راه حل صنعتی تر استفاده از خازن موازي (حدود  47میكرو) با سیم پیچ  ،این موضوع باعث به
حداقل رسیدن نویز رله هنگام رها كردن سوئیچ و البته افزایش ضربه رله به تغذیه هنگام فعال
باید یک خازن قبل از مقاومت ورودی
شدن مي شود كه براي كاهش نویز هنگام فعال شدن
ترانزیستور گذاشته شود .اگر شدت تغییرات اعمالی در یک لحظه را کاهش دهیم (ترانزیستور به
آرامی روشن شود ) و همچنین می توان برای افزایش سرعت واکنش رله  ،رله اي حساس تر
ب اندازه مقاومت رله ) سري كنید تا
انتخاب (براي برق  12ولت رله 6ولت) و آن را با یك مقاومت ( ه

میزان خاصیت سلفی بودن مدار نسبت به مقاومتی بودن آن کاهش یابد و ولتاژی که در لحظه
تحریک روی رله اعمال می شود بیشتر شود .

- 2مداري محا فظ براي خروجي رله
براي افزایش عمر رله باید یك خازن بدون قطب حداقل  400ولت با ظرفیت پایین با خروجي رله
موازي كنیم  .این كار باعث مي شود امواج فركانس باال به جاي رله از خازن رد شوند.
 - 3مداري براي محدودیت جریان كشي از میكرو كنترلر
در صورتي كه بخواهید از قابلیت هاي دیگر میكرو كنترلر هم استفاده كنید (مثل قسمت آنالوگ )
جریان كشي لحظه اي باعث ایجا د نویز داخلي در ولتاژ تغذیه میكرو و در نتیجه كاهش دقت مي
شود لذا باید حتما رله را توسط یك تقویت کننده مثل ترانزیستور قطع و وصل كنید .
 - 4جلوگیري از به هدر رفتن جریان
براي كاهش میزان مصرف مدار باید از یك
استفاده كنید .

رگالتور  5ولت كاهش ولتاژ باتري با تلفات كمتر

اگر منبع تغذیه واقعا یک باتری باشد و مصرف جریان اهمیت داشته باشد باید به جای رگالتور
عادی از رگالتور های سویچینگ استفاده کنید .
 - 5كاهش خطر
مقاومت فیوز
براي افزایش امنیت میكروكنترلر در مقابل استفاده ي نادرست قبل از رگالتور یك
كوچك (به عنوان فیوز و محدود كننده كننده جریان میكرو كنترلر قبل از قسمت تغذیه میكروكنترلر
قرار دهید.
 - 6امنیت نرم افزاري
براي افزایش امنیت اجراي نرم افزار سیستم محافظ اجراي برنامه
میكروكنترلر فعال كنید .

( )watch dogرا در

و بسیاری از نکات کوچک و بزرگی که تفاوت بین یک متخصص حرفه ای الکت رونیک با یک
مبتدی را نشان می دهد .
موفق باشید !

