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بِ ًام خذا
از ایي 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  .اها بِ ّر حال در جلسات آیٌذُ سؼی هی کٌین ضوا رٍ تا
حذ هٌاسبی با ایي لغؼِ ي با ارزش آضٌا کٌین .

آهَزضْاي ربات یک عبمِ بٌذي ضذُ تَسظ کویتِ هٌْذسی رباتیک  ( nrec.ir /عرح ساهاًذّی آهَزش رباتیک در
ایٌترًت ) برگرفتِ از سایت رضذ هخصَظ ردُ سٌی  13تا  32سال
گردآٍري ٍ ٍیرایص اٍلیِ  :خاًن فرًاز ػغاءالْی
ٍیرایص ػلوی ٍ گرافیکی ًْایی  :زّرُ دارابیاى

ف ـــرٍضگاُ ػرضِ لغؼات الکترًٍیک  ،هکاًیک ٍ رباتیک
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کویتِ هٌْذسی رباتیک 3|nrec.ir

