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 وظایف دانشجو :

رد کند و صحت عملک یسیکد نوآزمایش را  یهابخشقبل از حضور در کالس توسط برنامه کدویژن تمامی  -1

 نشان دهد . proteusتوسط برنامه  یسازهیشببرنامه را با 

 هاآندیتاشیت میکرو و قطعات مربوط به هر آزمایش را همراه خود داشته باشد تا در صورت لزوم به  -2

 مراجعه کند .

د را بررسی نمای هاآنکار  در گزارشکند و  یبردارادداشتیرا  ردیگیفرامنکاتی را که در طول بستن مدار  -3

. 

 .درا کامل بررسی کنی موردبحثبه بخش  گزارش کار با توجه به دیتاشیت میکرو ریجسترهای مربوطدر  -4

 

 

 ( I/O یهاپورت)کار بر روی  آزمایش اول

 این پورت روشن شود  A.0با فشار کلید متصل به پین  کهیطوربهرا خروجی کرده  Dالف ( پورت 

 

روشن و هرتز  1های متصل به خروجی با فرکانس  ledب( برنامه قبل را طوری تغییر دهید که با فشردن کلید 

 خاموش شوند

 و سپسهای متصل به خروجی به ترتیب تا  روشن  ledج( برنامه قبل را طوری تغییر دهید که با فشردن کلید 

 خاموش شوند.

 



 

Page 3 of 21 

 

 و استپرموتور( 7seg)کار با  آزمایش دوم

 عدد 2روی یک چراغ راهنمایی را کنترل کند . زمان سبز بودن و قرمز بودن نیز بنویسید که  یابرنامهالف ( 

 سگمنت نمایش داده شود . سون 

 

 ید .را بنویس موردنظرزیر برنامه  افزارسختطبق  گردراستو  گردچپ صورتبهبرای کنترل یک موتور  ب(
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 (یکاراکتر LCD یاندازراه)اصول کار و  آزمایش سوم

 

 نمایش دهد Dمتصل به پورت  lcdروی  زنچشمک صورتبهبنویسید که نام خود را  یابرنامهالف ( 

 حرکت کند . وبرگشترفت صورتبه lcdدرون  شدهنوشتهب( برنامه قبل را طوری تغییر دهید که متن 

 

 

 

 

نمایش   LCDعبارت سالم را طراحی کرده و این لغت فارسی را روی  یکاراکترها LCD CHAR افزارنرمج( توسط 

  دهید .
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 (به دیجیتال آنالوگبرای یادگیری مبدل  دماسنجپروژه )  آزمایش چهارم

 
 LCDدمای محیط را خوانده و روی  ADC.0کار انداختن  و به PORTA.0( به LM35یك عدد سنسور دما ) بااتصال

 نشان دهید.

 راهنمایی :

در خروجی ولتاژ  mv 01، گرادیسانتاست به ازای هر درجه  شدهنوشتهمشخصات این سنسور  یبرگهکه در  طورهمان

را خوانده  جادشدهیامقدار ولتاژ  تواندیممیکرو  PORTAموجود در  ADCعدد  8آن به یکی از  بااتصالکه  کندیم ایجاد

 است. شدهاستفادهبرای خواندن ولتاژ خروجی سنسور  ADC.0آورید.در این آزمایش از  به دستمحیط را  یو دما

بیتی به  8را در مد  ADCو  میکنیم( انتخاب v65.2 را داخلی ) ADCبرای کاهش حجم محاسبات مقدار ولتاژ مرجع 

 خواهیم داشت : ADC، پس به ازای هر واحد  میبریمکار 

65.2v/(2^8) = 0.01v = 10mv 

مقدار  دیتوانیمیك واحد افزایش خواهد یافت و  ADCبه ازای هر درجه افزایش دمای سنسور مقدار  جهیدرنت

 نشان دهید. LCDروی  ماًیمستقرا  ADCاز  شدهخوانده
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 یکم و وقفه خارجی( )پروژه فرکانس متر برای بررسی کار با تایمرآزمایش پنجم  

 

متصل به  lcdشکل موج ورودی را روی   اییهزاوبنویسید که فرکانس و دوره تناوب یا فرکانس  یابرنامهالف( 

 استفاده شود( از تایمر یکم و وقفه صفرم )نمایش دهد  Cپورت 

 

ولت را نیز بتواند  5از  تربزرگ یهادامنهمختلف و  یهاموجقبل را طوری تغییر دهید که شکل  افزارسختب( 

  .محاسبه کند

 کنید . یاندازراهرا   SMT160ج( با تغییر برنامه قبل سنسور دمای 

 ( آیدیم به دست TEMP=(DUTY CYCLE-0.32)/0.0047)دمای این سنسور از رابطه 
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 (پد یک)بررسی اصول کار با آزمایش ششم  

 

 را روی نمایشگر نشان دهد  وزناضافهدریافت کرده و میزان  4*4پد یکبنویسید که قد و وزن را توسط  یابرنامه
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 (RTC)بررسی نحوه استفاده از  آزمایش هفتم

 

 بنویسید .  RTC DS1307 تراشهبرنامه تاریخ و ساعت را توسط 
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 های گرافیکی ( LCD یاندازراه)بررسی نحوه  آزمایش هشتم

 

 کاربردهبهال سی دی های گرافیکی  یاندازراهبرای  ks0108که میدانیم چیپست های  طورهمان

نوع السیدی  ینترمرسومپیکسل را دارد. که  46*46قابلیت پشتیبانی  ks0108. هر چیپست شودیم

. نمایشگرهایی با ابعاد کندیماستفاده  ks0108که از دو چیپست  باشدیم 64*128های موجود 

این نمایشگرها استفاده  یاندازراهروش برای  ینترساده. کنندیماستفاده  t6936cنیز از چیپ  تربزرگ

 . باشدیمموجود برای این نمایشگرها  یهاکتابخانهاز 

 نمایشگر گرافیکی نمایش دهید بنویسید تا یک تصویر دلخواه و نام خود را روی یک  یابرنامه
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 برای ارتباط بین میکرو و کامپیوتر( USART)بررسی پروتکل  نهم  آزمایش

 

و لذا برای برقراری  . شودیمحمایت  یوترهاکامپاست که توسط انواع  ییهاپروتکلیکی از usartارتباط سریال 

یری ارتباط سریال برای انتقال داده در مس. شودیماستفاده  غالباًارتباط بین میکروکنترلر و کامپیوتر از این روش  

 شودیمزیادی را برای انتقال داده الزم دارد و همین باعث  هاییمس. پورت موازی  شودیمطوالنی به کار گرفته 

 صورتبهاز ارتباط سریال هم   avrبعضی از انواع میکرو کنترلر های  ت پیدا کند .که ارتباط سریال بیشتر اهمی

متفاوت است از  باهمRS232و  TTLچون سطح ولتاژ منطق .  کنندیمسنکرون و هم آسنکرون حمایت 

  . گرددیمبرای تبدیل این سطوح به هم استفاده  MAX233یا  MAX232 یهاتراشه

 RS232 :               ″ 0 ″= to 25 v        ″ 1 ″= -3 to -25 vدر منطق 

یك عبارت را به کامپیوتر  MAX232. توسط تراشه  بیرونی نیازی ندارد یهاخازنبه   MAX233  تراشه 

 منتقل کنید .
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 (PWM)نحوه ساخت موج  دهم  آزمایش

را کم یا زیاد کرد . میزان عدد متناظر   DCبنویسید که با تغییر یک مقاومت متغیر بتوان سرعت یک موتور  یابرنامه

 نمایش داده شود .   LCDبا سرعت نیز بر روی 

مربوط به تایمر صفرم  OCR0خوانده سپس متناظر با آن ریجستر   ADCراهنمایی : مقدار ولتاژ آنالوگ را توسط 

 ا مقداردهی کنید .ر  Fast PWMدر مد 
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 ضمیمه

 

 : AVR یزیربرنامهبرای   ISPرابط 

زیر انجام  هاییهپا یلهوسبه یزیربرنامهتراشه از مدار مجود ندارد و  درآوردندر این روش نیازی به 

 .پذیردیم

MOSI  را برای نوشته شدن در  هایتب: سیگنال داده کهavr   کندیمارسال . 

MISO  :  از  شدهخوانده هاییتبسیگنال داده کهavr    کندیمرا دریافت  . 

SCK  برای نوشته شدن در حافظه را به داخل یک شیفت رجیستر داخلی  موردنظر هاییتب: کالکی که

برای خواندن را از یک شیفت رجیستر داخل دیگر به بیرون شیفت  موردنظر هاییتبو  دهدیمشیفت 

 GNDاستفاده کرد که پایه ریست به  یزیربرنامهبرای  توانیمتنها زمانی  یهپاسه. از این  دهدیم

. ترتیب قرار گرفتن   باشندیممیکرو   i/o هاییهپاجزو  هایهپاصورت این  یرازاینغوصل شده باشد در 

 زیر است  صورتبه  MEGA 16در  هایهپااین 
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  :   programmerنحوه ساخت 
 . باشدیمزیر  صورتبهاست که   stk200/300مدار ساده  یکروهاماین  یزیربرنامهمدار برای  ینترساده

 

 

 البته مدار باال دو ایراد دارد.

 . میدهیمزیر تغییر  صورتبهمدار را  زهاینومدار باال مقداری نویز پذیر است . برای حذف این  -1

 

 



 

Page 14 of 21 

 

 را  و پورت شودیماتصال کوتاه شوند از پورت پرینتر کامپیوتر جریان کشیده  شوندیمکه به میکرو وصل  هایییهپااگر  -2 

 . کنیمیمواسط استفاده  عنوانبه. برای رفع این مشکل نیز  از یک بافر  سوزاندیم

 

  از مدار زیر استفاده کنیم .در این مدار منبع  توانیمیمکنیم  یزیربرنامهاگر بخواهیم تراشه را در خارج از مدار نیز

 . شودیم ینتأم  programmerکالک و تغذیه تراشه توسط مدار 
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 . شودیمزیر  صورتبه شدهساختهمدار  یتدرنها
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 : در برنامه کدویژن یزیربرنامهنحوه 
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 میکروکنترلر : یاندازراهمناسب برای منبع تغذیه 

 منبع خطی :-1

 

تا  کنیمیماستفاده  5085از یك رگالتور برای تغذیه ساده آن  ینبنابرا کندیمولت کار  5با ولتاژ  میکروکنترلر

مدار  –یك دیود قرار داده تا اگر + و  5085در ورودی  اگر ولتاژ ورودی تغییراتی  داشت ولتاژ مدار ما ثابت بماند .

خازن  –ولتاژ ورودی مدار را از بین ببرند بین + و  یهانوسانبرای اینکه  معموالًزدیم مدار ما نسوزد . جاجابهرا 

  زیاد یك خازن کوچك مانند یهافرکانسوابسته به فرکانس است برای  هاخازن.چون مقدار  دهندیمقرار 

nf 188   پایین یك خازن بزرگ مانند   یهافرکانسو برایuf  228 دهندیمر قرار مدادر . 
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 منبع سویچینگ -2

 

 
 

. همچنین در منبع  کندیمراندمان منبع سویچینگ بسیار باالتر بوده و جریان بیشتری در خروجی تولید 

ور منبع رگالت آنکهحالن نیست  ، سویچینگ مشکل تولید حرارت وجود ندارد بنابراین نیازی به هیتسینگ در آ

 .خطی نیاز به هیتسینگ دارد 

 

 حذف نویز در مدارات میکروکنترلری یهاروش

  ها یس یآروی پایه تغذیه تمام  استریپلفاراد نانو  011 قرار دادن خازن  .0

  تغذیه میکرو دیكزنولت در  01  فاراد کرویم 6611خازن  كدادن ی قرار  .6

  ن به زمینن در تمامی نقاط مدار و وصل کردن اگالیوپ از استفاده .3

 اپتوکوپلر او میکرو ب هارلهقسمت  رایزوله کردن د  .4

 میکرو طرف 6ترانس تغذیه جدا برای  6قرار دادن  ..

  میکرو  ckopt کردن فیوز بیت فعال .2

 خارجیل استفاده از کریستا  .7

   ولت میکرو 4بیت ریست  فعال کردن فیوز .8

 و کاهش سطح بورد  PCB طراحی فشرده .9

 DC TO DC  استفاده از منابع تغذیه و  AC  حذف ترانس تغذیه .18

  یمدار چاپطراحی دوالیه بورد  .11

 دیجیتال یهایخروججهت ایزوله کلیه ورودی   Opto Cupler استفاده از .12

 در باکس فلزی متصل به ارت  هارلهمجموعه  قرار دادن .13

 باکس فلزی و ارت کردن آن در داخلکنترل بورد  قرار دادن .14
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 دد.گر+ وصل 5این پایه را با جامپر به  یزیربرنامهبعد از  حتماً و دباش زادآریست میکرو نباید  یهیپا .15

 هاآن صفر بهخروجی تعریف کن و مقدار  عنوانبهرا  SPI یهاهیپابدون استفاده میکرو)حتی  یهاهیپا .11

 ختصاص دهید.ا

 .مجهز کن RC به یك اسنابر حتماًاگر عنصر سوئیچ مثل رله در نزدیك میکرو هست   .15

 

 

 

 

 

 

 که مطالعه کار روزانه افراد آن باشد کندیمجامعه وقتی فرزانگی پیدا 
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