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«تِ ًام خذا»
تا ػزض عالم خذهت ّوِ ي دٍعتاى ػشيش
خَب ،تز هی گزدين عز هثحث هیکزٍکٌتزلزّا....

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 :
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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 .

کویتِ هٌْذعی رتاتیک 2 |nrec.ir

 جلسه بیست و چهارم 
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(جلغِ ي ))15
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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آهَسؽْاي رتاتیک عثقِ تٌذي ؽذُ تَعظ کویتِ هٌْذعی رتاتیک  ( nrec.ir /عزح عاهاًذّی آهَسػ رتاتیک در
ايٌتزًت ) تزگزفتِ اس عايت رؽذ هخصَؿ ردُ عٌی  13تا  25عال
گزدآٍري ٍ ٍيزايؼ اٍلیِ  :خاًن فزًاس ػغاءالْی
ٍيزايؼ ػلوی ٍ گزافیکی ًْايی  :سّزُ داراتیاى

فـــزٍؽگاُ ػزضِ قغؼات الکتزًٍیک  ،هکاًیک ٍ رتاتیک

RoboChip.ir
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