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«تِ ًام خذا»
ایي جلسِ ّواىطَس کِ قَل دادُ تَدین  ،قشاسُ کوی دس هَسد  Codevisionتَضیحاتی تذین .
آضٌایی تا ، Codevisionسشتشگ ّای  ، Chip ٍ Portآضٌایی تا . . .ٍ Output value ٍ Pullup
دس اتتذا دٍست اى عضیض تشای ایٌکِ تتًَي هطلة سا تا ها دًثال کٌٌذ  ،الصم است کِ ایي ًشم افضاس سا تْیِ کشدُ ٍ سٍی
کاهپیَتش ضخػی خَد ًػة کٌٌذ  .دس ایٌتشًت ًسخِ ّای  Crackضذُی ایي ًشم افضاس  ،تشای داًلَد ٍجَد داسد .
چگًَِ یک پشٍطُ جذیذ تعشیف کٌین؟

تشای ًَضتي یک پشٍطُ ی جذیذ  ،تایذ ایتذا اص هٌَی  ، Fileگضیٌِ ی  Newسا اًتخاب کٌیذ  .یک پٌجشُ ی کَچک دس
ٍسط غفحِ تاص هی ضَد کِ دس آى تایذ گضیٌِ ی  Projectسا اًتخاب کشدُ ٍ تاییذ کٌیذ  .تالفاغلِ پٌجشُ ی دیگشی تاص
هی ضَد کِ اص ضوا سَال هی کٌذ آیا توایل داسیذ تشای اًجام پشٍطُ ی خَد اص  CodeWizardاستفادُ کٌیذ؟
ّواًطَس کِ گفتِ ضذ  CodeWizard ،یکی اص ًشم افضاسّای جاًثی  CodeVisionاست کِ تِ ٍسیلِ ی یک ٍاسط
گشافیکی  ،دس ًَضتي تشًاهِ ی اغلی ٍ اًجام تٌظیوات اٍلیِ پَست ّا ٍ  ، . . . .کوک تسیاس صیادی تِ ها هی کٌذ .
پس گضیٌِ ی  Yesسا اًتخاب هی کٌین ٍ  CodeWizardتاص هی ضَد .
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چگًَِ اص  CodeWizardاستفادُ کٌین ؟
ضکل صیش ً ،وای کلی اص  CodeWizardاست :
ّواًطَس کِ هی تیٌیذ  ،لثِ ّای هتعذدی تشای اًجام تٌظیوات
هختلف هیکشٍکٌتشلش دس آى ٍجَد داسد .

سشتشگ Chip :
اٍلیي سشتشگی کِ ها تا آى کاس داسین سشت شگ  Chipاست  .دس ایي قسوت ها تایذ ًَع هیکشٍکٌتشلش خَدهاى سا اًتخاب
کٌین ّ .واًطَس کِ دس ضکل تاال هی تیٌیذ  ،هیکشٍ کٌتشلش  ATmega11Lسا اًتخاب کشدُ این .
قسوت  Clockهشتَط تِ تٌظین فشکاًس کاسی آی سی است کِ ها فعالً ٍاسد ایي هثحث ًویضَین ٍ آى سا تا
ّواى هقذاس پیص فشؼ هی پزیشین  .تا قسوت ّای دیگش ایي سشت شگ ّن ها کاسی ًذاسین ٍ آى ّا سا تِ ّواى
غَست پیص فشؼ هی پزیشین .
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سشتشگPort :
ایي سشت شگ هشتَط تِ تٌظیوات ٍسٍدی خشٍجی پایِ ّاست .
ّواًطَس کِ هی تیٌیذ ّش پایِ اص ّش پَست سا دس ایي قسوت هی
تَاى تِ ساحتی تِ غَست ٍ( Inسٍدی) ٍ یا ( Outخشٍجی) تٌظین
کشد  .فقط کافیست سشتشگ هشتَط تِ پَست هَسد ًظش سا اًتخاب
کٌیذ  ،حاال تشای تغییش ٍضعیت ّش پایِ تایذ سٍی آى کلیک کٌیذ
.

 Output valueیا هقذاس اٍلیِ
ٍقتی پایِ ای سا تِ غَست خشٍجی تٌظین هی کٌین  ،هی تَاى تا تٌظین سجیستشی  PORTxتعییي کشد کِ سطح ٍلتاط
خشٍجی ایي پایِ تِ غَست پیص فشؼ  0تاضذ یا  . 1یعٌی دس صهاًی کِ ٌَّص تشًاهِ ها تشای پایِ ّا تعییي ٍضعیت
ًکشدُ است  ،هی تَاى تِ ایي طشیق سطح ٍلتاط اٍلیِ ی پایِ سا تعییي ًوَد .
 CodeWizardدس ایي جا ّن کاس ها سا ساحت تش کشدُ است  ،دس ستَى هقاتل یعٌی ستَى " Pullup/Output
 "valueتشای پایِ ّایی کِ تِ غَست خشٍجی تعشیف ضذُ اًذ  ،هی تَاى تا یک کلیک ٍضعیت خشٍجی پایِ سا
هطخع کشد  .هثالً اآلى پایِ ی ضواسُ ی  2اص پَست  Aتِ غَست خشٍجی تعشیف ضذُ ٍ دس ستَى هقاتل ًیض هقذاس
پیص فشؼ خشٍجی  0تعییي ضذُ است .
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Pullup

ایي قاتلیت سخت افضاسیست ٍ دس خاًَادُ ی ً AVRیض ٍجَد داسد  Pullup .کشدى تِ ایي هعٌاست کِ پایِ ای سا تا
یک هقاٍهت تاال (هثالً  10کیلَ اّن) تِ ٍ +غل کٌین  .اگش ّن پایِ سا تا ایي هقاٍهت تِ ٍ GNDغل کٌین  ،هی
گَیین پایِ سا  Pulldownکشدُ این  .هقاٍهت تضسگ تاعث هی ضَد کِ جشیاى عثَسی تِ حذاقل کاّص یاتذ ٍ ،لی تِ
ٍسیلِ ٍلتاطی کِ تش سٍی پایِ قشاس هی گیشد  ،هی تَاى ٍسٍدی هَسد ًظش سا دس ٌّگاهی کِ ٌَّص ٍسٍدی اص خاسج دسیافت
ًکشدُ تِ غَست پیص فشؼ  0یا  1کشد .
ٍقتی پایِ ای سا تِ غَست ٍسٍدی تعشیف هی کٌین  ،تا تٌظین سجیستشی  PORTxهی تَاى تعییي کشد کِ پایِ ٍسٍدی
تِ غَست پیص فشؼ  Pullupتاضذ یا ًثاضذ  .دقت کٌیذ کِ دس ایٌجا ًوی تَاى تٌظین کشد کِ هقذاس ٍسٍدی پیص
فشؼ  0تاضذ  ،چَى خاًَادُ ی  AVRقاتلیت ً Pulldownذاسًذ ٍفقط هی تَاى آًشا تِ غَست  Pullupتٌظین ًوَد ،
ٍ دس ًتیجِ پایِ ای کِ  Pullupضذُ است دس ٌّگاهی کِ ٌَّص اص خاسج هقذاسی سا دسیافت ًکشدُ است  ،تِ غَست
پیص فشؼ  1هٌطقی ضَد .
حاال تعذ اص اًجام تٌظیوات اٍلیِ پَست ّا ٍ خَد آی سی  ،تایذ اص  Codewizardتخَاّین تا یک تشًاهِ ًیوِ آهادُ
تا تَجِ تِ تٌظیواتی کِ اًجام دادُ این دس اختیاس ها تگز اسد .
تشای ایي کاس اص هٌَی  Fileگضیٌِ ی "  "Generate, Save and Exitسا اًتخاب کٌیذ  .حاال تایذ جایی کِ هی خَاّیذ
تشًاهِ ی ضوا  Saveضَد سا هطخع کٌیذ  Codevision .دس ایٌجا  3فایل تشای تشًاهِ ی ضوا هی ساصد کِ تایذ آى
ّا سا ًام گذاسی کٌیذ  .تْتش است ًام ایي  3فایل ٍ هحل رخیشُ ساصی آى ّا یکی تاضذ .
تعذ اص ساختِ ضذى ایي  3فایل تَسط  Codevisionتشًاهِ آهادُ است  ،حاال ضوا تایذ دستَسات خَد سا دس هحل
تعییي ضذُ تٌَیسیذ .
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تعذ اص ًَضتي تشًاهِ تایذ آى سا کاهپایل کشدُ ٍ ٍ سپس فایل  Hexآى سا تساصیذ ٍ تعذ اص آى  ،فایل  Hexسا دس
هیکشٍ کٌتشلش  Loadکٌیذ  .حاال هیکشٍ کٌتشلش ضوا پشٍگشام ضذُ ٍ آهادُ استفادُ است  .دس جلسِ آیٌذُ تا سًٍذ اجشای
ایي هشاحل دس  Codevisionآضٌا خَّیذ ضذ .
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آهَصضْای ستات یک طثقِ تٌذی ضذُ تَسط کویتِ هٌْذسی ستاتیک  ( nrec.ir /طشح ساهاًذّی آهَصش ستاتیک دس
ایٌتشًت ) تشگشفتِ اص سایت سضذ هخػَظ سدُ سٌی  13تا  22سال
گشدآٍسی ٍ ٍیشایص اٍلیِ  :خاًن فشًاص عطاءالْی
ٍیشایص علوی ٍ گشافیکی ًْایی  :صّشُ داساتیاى

ف ـــشٍضگاُ عشضِ قطعات الکتشًٍیک  ،هکاًیک ٍ ستاتیک

RoboChip.ir
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