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هذارّاي جاًبی بزاي راُاًذاسي ، ATMEGA16اسیالتَر ،هذار ...ٍ Reset
ايي جلسِ ّواًطَر کِ قبالً گفتِ بَدين ،سؼی هی کٌین کوی اس هقذهات سخت افشاري ٍ هذارّاي راُ اًذاسي
هیكزٍکٌتزلزّاي  AVRصحبت کٌین تا دٍستاى بتَاًٌذ بِ تذريج کار ػولی با  Atmega16را ضزٍع کٌٌذ.
در ضكل سيز ضواي کلی  ATMEGA16آٍردُ ضذُ است

پايِي  : vcc – 10تغذيِي آي سی است ٍ بايذ بِ ٍ 5لت هتصل گزدد ٍ .لتاص تغذيِ بزاي هیكزٍکٌتزلزّاي
 ،Atmega16بیي ٍ 4.5_5.5لت بايذ باضذ ٍ ،بزاي  ، Atmega16Lبیي ٍ 2.7_5.5لت است .
پايِّاي  : 31 ٍ 11ايي  2پايِ ّ GNDستٌذ ٍ بايذ بِ قطب – هٌبغ تغذيِ هتصل ضًَذ .
پايِ ي  : 30ايي پايِ  ،تغذيِي هبذل آًالَگ بِ ديجیتال است (  ٍ )ADCاگز بخَاّین اس ايي اهكاى هیكزٍکٌتزلزّاي
 AVRاستفادُ کٌین ،بايذ ايي پايِ را بِ ّواى ٍ5لت هٌبغ تغذيِ هتصل کٌین .
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پايِي  :32ايي پايِ ًیش هزبَط بِ ّواى اهكاى تبذيل آًالَگ بِ ديجیتال است ،در هَرد آى در جلسات آيٌذُ تَضیح
خَاّین دادٍ .قتی اس ايي اهكاى استفادُ ًوی کٌینً ،یاسي ًیست ايي پايِ بِ جايی هتصل باضذ.
هذار Reset
ايي پايِ بزاي  Resetکزدى آي سی بِ کار هی رٍد  Reset .ضذى هیكزٍکٌتزلز هثل  Resetکزدى کاهپیَتز است ٍ
باػث هیضَد کِ آي سی ّوِي بزًاهِّاي خَد را دٍبارُ اس اٍل اجزا کٌذ.
ايي پايِ بايذ در حالت ػادي  1هٌطقی باضذ ٍ ّزگاُ بخَاّین آيسی را  Resetکٌین ،بايذ آًزا  0هٌطقی کٌین
(حذاقل  16هیلی ثاًیِ) ٍ سپس  1هٌطقی کٌین  .بزاي ايي پايِ ،هیتَاى هذار سيز را بست:

در ايي هذار ،پايِي  Resetبِ ٍسیلِ ي يک هقاٍهت  10کیلَاّوی بِ ٍ VCCصل ضذُ استّ ٍ ،ز گاُ کلیذ را فطار
دّین ،پايِ هستقیواً بِ ٍ GNDصل هیضَد ٍ آي سی  Resetهیضَد.
اسیالتَر خارجی:
هیكزٍکٌتزلز ّن هثل کاهپیَتز ضوا يک فزکاًسِ کاري دارد ،هثالً ٍقتی هیگَيیذ  CPUکاهپیَتز ضوا  2.5گیگا ّزتش
است ،در حقیقت ضوا فزکاًس کاري پزداسًذُ ي کاهپیَتز خَد را گفتِايذ .بزاي تَلیذ ايي فزکاًس ،ها ًیاس بِ يک
ًَساى ساس يا اسیالتَر دارين .ايي قطؼِ در اصطالح تجاري بِ کزيستال هؼزٍف است.
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يكی اس هشيتّاي  Atmega16ايي است کِ يک ًَساى ساس در داخل خَد هیكزٍکٌتزلز تؼبیِ ضذُ است ٍ ًیاسي
ًیست ضوا اس ايي کزيستالّا استفادُ کٌیذ  .اها در  Atmega16ايي ًَساى ساس دقت خَبی ًذارد ٍ بزاي کارّايی کِ
ًیاس بِ دقت باال دارًذ (بؼذاً در ايي هَرد تَضیح خَاّین داد)  ،بايذ اس کزيستال يا ًَساى ساس خارجی استفادُ کزد .اها
فؼالً بزاي کار ها ًیاسي بِ کزيستال خارجی ًیست  .پايِّاي  13 ٍ 12بزاي ايي هٌظَر در ًظز گزفتِ ضذُاًذ .بزاي
اتصال کزيستال بِ آي سی بايذ هذار سيز را کِ ضاهل  2ػذد خاسى ػذسی  30پیكَفاراد است بِ ايي  2پايِ هتصل
کٌیذ.

دقت کٌیذ کِ پايِ ّاي کزيستال تفاٍتی با ّن ًذارًذ ٍ در ًتیجِ فزقی ًوی کٌذ اس کذام طزف در هذار قزار گیزد( .هثل
 LEDهثبت ٍ هٌفی ًذارد)
بزاي هیكزٍکٌتزلزّاي  ، Atmega16Lحذاکثز اس اسیالتَرّاي  8هگا ّزتش هیتَاى استفادُ ًوَد  ،اها بزاي
 Atmega16هیتَاى اس  12يا  16هگاّزتش ّن استفادُ ًوَد .
يكی ديگز اس ٍيضگیّاي هیكزٍکٌتزلزّاي  AVRايي است کِ بزاي پزٍگزام کزدى آىّا ًیاسي بِ دستگاُ پزٍگزاهز
ًیست ٍ ،فقط با يک کابل سادُي  5رضتِ هیتَاى آى ّا را بِ سادگی تَسط کاهپیَتز پزٍگزام کزد  .البتِ پزٍگزاهز
ّاي حزفِ اي هیكزٍکٌتزلزّاي  avrقابلیت ّايی دارًذ کِ در رٍش پزٍگزام کزدى ػادي اس آى ّا هحزٍم خَاّین بَد .
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آهَسض ْاي رباتیک طبقِ بٌذي ضذُ تَسط کویتِ هٌْذسی رباتیک  ( nrec.ir /طزح ساهاًذّی آهَسش رباتیک در
ايٌتزًت ) بزگزفتِ اس سايت رضذ هخصَظ ردُ سٌی  13تا  25سال
گزدآٍري ٍ ٍيزايص اٍلیِ ٍ -يزايص ػلوی ٍ گزافیكی ًْايی  :سّزُ دارابیاى

فـــزٍضگاُ ػزضِ قطؼات الكتزًٍیک  ،هكاًیک ٍ رباتیک

RoboChip.ir
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