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هَضَع  :پزٍگزاهز
اتتذا تايذ يک ًكتِ رٍ اس هطالة خلسِ ي پیص گَضشد کٌن  ،تزاي تستي هذار ّ ٍ Resetوچٌیي کزيستال خارخی ،در
ّ ATMEGA16Lیچ الشاهی ٍخَد ًذارد ٍ صزفاً تزاي دقت تیطتز هیتاضذ.
در ضوي ياد آٍري هی کٌن کِ هیكزٍکٌتزلزّاي  ATMEGA16 ٍ ATMEGA16Lتفاٍت خاصی در تزتیة پايِّا ٍ
کارايی تا يكذيگز ًذارًذ .هْوتزيي تفاٍت ايي  2آي سی در فزکاًس کاري ايي  2آي سی است کِ ATMEGA16L
ًویتَاًذ تا فزکاًس تیص اس  8هگاّزتش کار کٌذ .
خَبّ ،واًطَر کِ قَل دادُ تَدين ،قزارُ ايي خلسِ يک پزٍگزاهز تساسين کِ تتَاًین تِ ٍسیلِي آى ،تزًاهِّايی کِ
در کاهپیَتز هیًَيسین را تِ هیكزٍکٌتزلز هٌتقل کٌین .
تزاي پزٍگزام کزدى هیكزٍکٌتزلزّاي خاًَادُي  AVRرٍشّا ٍ پزٍتكلّاي هتعذدي ٍخَد دارد .يكی اس هعزٍفتزيي ٍ
پزکارتزدتزيي پزٍتكلّاي هَخَدً STK200\300 ،ام دارد کِ ها در ايي خلسِ سعی هیکٌین ًحَُ ي استفادُ اس ايي
پزٍتكل را آهَسش دّین .
ّواًطَر کِ گفتِ ضذ ،هیكزٍکٌتزلزّاي خاًَادُي  AVRايي قاتلیت را دارًذ کِ هیتَاى آىّا را هستقیواً تِ
ٍسیلِي يک کاتل  5رضتِ تِ کاهپیَتز هتصل ًوَدُ ٍ پزٍگزام کزد ٍ ،در ًتیدًِ ،یاسي تِ يک دستگاُ هدشا تزاي
پزٍگزام کزدى ًذارًذ .ايي رٍش پزٍگزام کزدى ً STK200\300ام دارد .ايي رٍش ،تِ خاطز عذم ًیاس تِ ّزگًَِ هذار
خاًثی ٍ سَْلت کار تا آى ،اس هحثَتیت سيادي در تیي کارتزاى هثتذي تزخَردار است .
اٍلیي ًكتِ ايي است کِ اگز کاهپیَتز ضوا پَرت (LPTهَاسي) ًذاضتِ تاضذ ،ضوا ًوی تَاًیذ تِ ايي رٍش (يعٌی
فقط تا يک کاتل  5رضتِي سادُ) هیكزٍکٌتزلز خَد را پزٍگزام کٌیذ ٍ تايذ اس هذارّاي پزٍگزاهز  USBاستفادُ کٌیذ.
تا استفادُ اس پزٍگزاهزّاي  ،USBضوا هی تَاًیذ تا استفادُ اس درگاُ ّ USBن هیكزٍکٌتزلز خَد را پزٍگزام کٌیذ.
ساختي ايي پزٍگزاهزّا کار سادُ اي ًیست ،اها اًَاع هختلف آى ّا در تاسار هَخَد است کِ تیي  20تا ّ 200شار
تَهاى ّن قیوت دارًذ .
تزاي ديذى پَرت يا درگاُ ( LPTهَاسي)  ،تِ پطت کیس کاهپیَتز خَد ًگاُ کٌیذ.
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ايي درگاُ ،درگاُ ارتثاط هَاسي( )Parallelيا ً LPTام دارد ٍ يكی اس رايح تزيي کارتزدّاي آى تزاي ارتثاط تا پزيٌتز است.
الثتِ اکثز پزيٌتزّاي اهزٍسي اس طزيق درگاُ  USBتا کاهپیَتز ارتثاط تزقزار هیکٌٌذ.
درگاُ  LPTداراي  25پايِ است کِ تِ ضكل سيز ضوارُ گذاري هی ضًَذ.

تزاي ساختي ايي پزٍگزاهز سادُ ،ضوا احتیاج تِ ًین هتز کاتل فِلَت  5رضتِ ٍ يک عذد سَکت ًَزي  LPTداريذ .الثتِ
الشاهی در استفادُ اس ايي ًَع کاتل ًیست ٍ هیتَاى اس ّز کاتل  5رضتِي ديگزي تزاي ايي هٌظَر اسفادُ کزد.
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سَکت ًَزي LPT

کاتل فلت ًیش در ضكل سيز ًطاى دادُ ضذُ است.

ضوا تايذ ايي  5رضتِ را تِ پايِّاي ضوارُ ي  24ٍ10ٍ9ٍ7ٍ6اس ايي سَکت لحین کٌیذ.
حاال هیتَاًیذ تِ ٍسیلِي ايي  5سین هیكزٍکٌتزلز خَد را پزٍگزام کٌیذ .کافیست ايي سین ّا را تِ تزتیة سيز تِ
پايِّاي هیكزٍکٌتزلز ٍصل کٌیذ.
سیوی کِ تِ پايِ ي ضوارُ ي  6سَکت هتصل ضذُ است ،تايذ تِ پايِي  SCKدر هیكزٍکٌتزلز ضوا ٍصل ضَد .در
 SCK, ATmega16پايِي ضوارُ ي  8است .
پايِي ضوارُي  7سَکت ،تايذ تِ پايِي  MOSIدر هیكزٍکٌتزلز ٍصل ضَد .در  MOSI ,ATmega16پايِي ضوارُ ي
 6است.
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پايِي ضوارُ ي  9سَکت ،تايذ تِ پايِي  Resetدر هیكزٍکٌتزلز ٍصل ضَد .در  Reset ATmega16پايِي ضوارُي 9
است.
پايِي ضوارُي  10سَکت ،تايذ تِ پايِي  MISOدر هیكزٍکٌتزلز ٍصل ضَد .در MISO,ATmega16پايِي ضوارُ ي
 7است .
ٍ در ًْايت ،پايِّاي ضوارُ ي 18تا ً 25یش ،تايذ تِ  GNDيا ّواى سهیي در هیكزٍکٌتزلز ٍصل ضَد .پايِي  31 ٍ 11در
 - ، ATmega16Lياّواى  GNDاست .تْتز است تزاي اتصال ايي پايِ تِ هیكزٍکٌتزلز  ،اس يک هقاٍهت  1کیلَ
اّن استفادُ کٌیذ.
در ضوي دقت کٌیذ  ،کِ اگز طَل سین تیص اس ًین هتز تاضذ  ،هوكي است در پزٍگزام کزدى دچار هطكل ضَيذ  ،تِ
ّویي خاطز تْتز است تا خاي هوكي طَل سین را کَتاُ اًتخاب کٌیذ .

آهَسض ْاي رتاتیک طثقِ تٌذي ضذُ تَسط کویتِ هٌْذسی رتاتیک  ( nrec.ir /طزح ساهاًذّی آهَسش رتاتیک در
ايٌتزًت ) تزگزفتِ اس سايت رضذ هخصَظ ردُ سٌی  13تا  25سال
گزدآٍري ٍ ٍيزايص اٍلیِ ٍ -يزايص علوی ٍ گزافیكی ًْايی  :سّزُ داراتیاى

فـــزٍضگاُ عزضِ قطعات الكتزًٍیک  ،هكاًیک ٍ رتاتیک
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