
ريزپردازنده   جزوه درس 

:               مرجع 
AVRميكروكنترلرهاي                         

:             تأليف
                                         مهندس جابر الوندي 

:تهيه كننده



هر  .  را انتخاب مي كنيم  Port c وصل كنيم پسPc.0 را به  LEDچون ميخواهيم
 به مفهوم   out به مفهوم ورودي و    Inبيت دو بخش تنظيم دارد بخش اول مي تواند  
 يا 0، )مقاومت باالكش  (p، )امپدانس باال(خروجي تنظيم گردد و در بخش دوم مي توان     

ما اولين بيت را در حالت خروجي با حالت اوليه    . را تنظيم نمود )  حالت اوليه خروجي  (1
.  قرار داده ايمpصفر انتخاب كرديم و بيت هفتم را تنها براي آموزش در حالت       

ظيمات ديگر  حال تنظيمات الزم و مورد نياز در كد ويزارد صورت گرفته است و به تن       
 Generate ,save and exitاز منوي فايل كد ويزارد گزينه     . زبانه ها نيازي نداريم  

ذخيره كردن  را انتخاب كنيد پنجره اي باز مي شود كه از شما درخواست ميكند مسير        
 ذخيره c.*نام سورس برنامه را با پسوند    پروژه در پوشه مناسب را تعيين كنيد سپس      

خيره كنيد و سپس از شما   prj.*كنيد، مجددا از شما ميخواهد تا پروژه را با پسوند 
توجه كنيد قرار دادن نام .  ذخيره كنيد cwp.*ميخواهد تنظيمات كد ويزارد را با پسوند  

.هيداختياري است ولي بايد مسير ذخيره اين سه فايل را در يك پوشه قرار د         * به جاي 
ي قرار مي گيرد    بعد از ذخيره سه فايل پروژه شما ايجاد ميشود و در سورس فايل، كدهاي       

. ديم كه خنثي هستند و فقط كدهايي فعال مي شوند كه در كد ويزارد تنظيم كر           



 با رجيسترهاي تنظيم شده در اختيار كاربر قرار      cدر  واقع كد ويزارد يك بدنه از زبان
شايد  .  اماده ميشود7-3مي دهد بعد از ايجاد پروژه محيط برنامه نويسي به صورت شكل        

 پنجرههمان طور كه در شكل ميبينيد محيط اين نرم افزار بسيار ساده است فقط           
message     ن   شايد مجهول باشد،در صورت بروز خطا يا هشدار در موقع كامپايل در اي

. ميشودپنجره خطا يا هشدار تعيين مي شود كه با دابل كليك خط مورد نظر مشخص       



الي زير    بعد از تكميل كردن كد هاي ديگر توسط كاربر ممكن است با خطاهاي احتم      
: مواجه شود 

(1} no final :     اين خطا نشان ميدهد كه پايان تابع يا دستورات استفاده شده در
بايد }  به ازاي هر آكوالد باز شده cدر زبان  .  تعيين نكرديم{ برنامه نويسي را با عالمت   

.يك آكوالد بسته وجود داشته باشد  
2 (Mising اين خطا از رشته استفاده شده در يك فرم دستوري است كه از            : ” "

.عالمت دابل كوتيشن استفاده نشده است     
3 (Mising . بدين معناست كه در پايان دستور مورد نظر سميكالون نگذاشته ايم        :  ;
4(Declaration syntax error :  اين خطا نشان دهنده خطاي گرامري است احتمال

. دستوري را صحيح تايپ نكرده ايم 
5(:Invalid expession       اين خطا نشان ميدهد يك دستور نوشته شده نا متعبر

. است
6(:Unreferenced global variable data       اين هشدار نشان مي دهد كه ما از يك 

.متغيير كلي كه در برنامه تعريف كرديم اصال استفاده نكرديم      



تنها نياز است   . ساير خطاها را شما در تجربياتي كه كسب مي كنيد متوجه مي شويد            
م نمي كند و  بدانيد كه هميشه در يك خطاي احتمالي رخ داده، نرم افزار يك خطا اعال      

 رخ ممكن است خطاهاي متعددي گرفته شود و همچنين هميشه خطي كه خطا در آن          
. داده است را نرم افزار تعيين نمي كند چون خيلي مبهم است      

.يد آشنا شويد حال مي خواهيم با قسمت ديگري از نرم افزار كه شما به ان احتياج دار     
از منوي  Project گزينه   configure. را انتخاب كنيد

 ميبينيد در 8-3همان طور كه در شكل     Files. مسير و نام پروژه مشخص شده است     
همچنين سورس فايل اضافه شده با نام      Test.c. مشخص گرديده است    

 يا حذف كنيد شما در اين قسمت ميتوانيد به پروژه خود سورس فايل ديگري را اضافه و     
.در مو قعي كه برنامه از فايل الحاقي توسط كاربر بهره ميگرد       

زبانه پر  Compiler 9-3 است با انتخاب ان پنجره تنظيمات كامپايلر مطابق شكل  
اهميت بعدي 

در اين زبانه  .نمايان ميشود    Code generation. از اهميت بيشتري بر خوردار است   
لبه ي 

. بنا براين به توضيح اين قسمت مي پردازيم      





گزينه ي   chip نوع ميكروكنترلر استفاده شده و گزينه ي          Clock فركانس كاري را تعيين ميكند             .
و همچنين ويژگي هاي        گزينه هاي ديگر به ترتيب مدل حافظه و سطح بهينه سازي و نوع برنامه                

.  را تنظيم ميكنند         sscsnf,scsnf,sprintf,printf دستورات    
داخلي است كه در آن اندازه كل حافظه               SRAMو همچنين   بخش بعدي مربوط به اندازه حافظه          .

. اشاره گر پشته تعيين ميگردد        SRAM         ميزان فضاي استفاده شده توسط 
به طور مثال گزينه ي       .در بخش ديگر تنظيمات مربوط به كامپايلر صورت ميگيرد                

د  حداكثر متغيير بيتي استفاده شده در برنامه را مشخص مي كند ، حال ك                   Bit variables size
برنامه را كامل مي كنيم و همان طور كه قبات ذكر كرديم ،                   LED را هر يك ثانيه يكبار توسط              

كد ويزارد در اختيار ما قرار داده                وقفه سرريز تايمر خاموش و روشن كنيم براي اين منظور از كد هايي كه                          
.  و كد هايي كه نياز نداريم و توضيح هستند را پاك مي كنيم                    .است استفاده مي كنيم      

 كد هاي اضافي را پاك مي كنيم                10-3در پنجره شكل  
و در تابع وقفه سرريز تايمر ;PORTC.0=!(PORTC.0) را اضافه کرديم تا ھر باری که وقفه

. چشمک بزند LED معکوس می شود و PC.٠ .سرريز تايمر اتفاق می افتد
الزم جھت اشکال زدايی و  بعد از کامل کردن کد برنامه بايد برنامه را کامپايل کنيم تا کد ھای

make گزينه ی Project  ھمچنين کد برنامه ريزی تراشه ايجاد شود ،برای اين منظور از منوی
. را کليک کنيد تا برنامه شما توسط نرم افزار کامپايل شود 



ره باز ميشود و در بعد از کامپايل کردن در صورت نداشتن خطا ، اطالعات مربوط در يک پنج
در اين اطالعات تعداد خط کامپايل شده و ھمچنين ھشدار ھای .اختيار کاربر قرار می گيرد 

ده شده از حافظه احتمالی مشخص می گردد و در قسمت پايينی اين پنجره ميزان فضای استفا
.   ميکروکنترلر تعيين می گردد FLASH و EEPROM  ھای



AVR  ميکروکنترلرھای ريزی برنامه

AVR studio نرم افزار برنامه را کامل می کنيم و البته در صورت نياز از اشکال زدايی توسط 
tools گزينه ی  از منوی .کمک گرفته و سپس اقدام به برنامه ريزی تراشه ی نماييم 

. را کليک کنيد Chip programmer
يا hex.* يا bin.* که ھمنام و ھم مسير با پروژه ايجاد شده اند  *.rom می توانيم يکی از فايلھای 

. انتخاب کنيم Load flash  و گزينه ی ١١-٣ پنجره شکل File  را از منوی



. نوع ميکروکنترلر و کالک کاری آن تعيين شده است  chip  در قسمت ١١-٣در پنجره شکل 
. است که برای قفل کردن حافظه برنامه است  Chip programming option بخش بعدی
انتخاب گزينه ی   programming disabled خواندن از حافظه ثابت ميکروکنترلر ، با

Programming and verification disabled  غير ممکن ميگرددو با انتخاب گزينه ی
غير ممکن ميگردددر صورتی  )اموالتور(عالوه بر خواندن ،بازرسی توسط شبيه ساز سخت افزار 

اما .را انتخاب کنيد  lock bits گزينه ی،program بايد از منوی .که تمايل به قفل تراشه داريد 
و شما با .د سود جو است توجه کنيد قفل کردن تراشه فقط برای جلوگيری کپی غير مجاز توسط افرا

وکنترلر خود استفاده  پاک کردن تراشه قفل ان را نيز پاک ميکنيد و ميتوانيد مجددا از ميکر
توجه کنيد اگر از .کنيد  all programاستفاده ميکنيد بايد فيوز بيت ھای الزم را در قسمت

راست اين پنجره تنظيم کنيد در مورد فيوز بيت ھای ميکروکنترلر ATmega16 در فصل اول
اگر نمی خواھيد تنظيمات خاصی انجام دھيد می تانيد از    را .به طور کامل توضيح داده شده است 

.انتخاب کنيد  flash  فقط گزينهprogram  منوی



ھمچنين شما بايد نوع پروگرامر خود را قبل از آنکه  Chip programmer را انتخاب کنيد ،
گزينه ی  Programmer را انتخاب کنيد ، Setting  برای اين منظور از منوی .تعيين نماييد

. نمايان شود١٢-٣تا پنجره شکل 



SKT200+/300(ISP) پروگرامر

نوع پروگرامر AVR programmer type  از کادر کشويی قسمت١٢-٣در پنجره باز شده شکل 
را Kanda system stk200+/300 انتخاب کنيد سخت افزار اين پروگرامر به صورت شکل 

. است ١٣-٣



سخت افزار اين نوع پروگرامر که از طريق پورت LPT عمل برنامه ريزی تراشه را انجام 
ازيد و يک کابل پروگرامر    می دھد بسيار ساده است شما ميتوانيد با ھزينه ای بسيار کم آن را بس

اما با استفاده از چسب.قرار دھيد  DB25 74را در يک پکHC244 ايجاد کنيد سعی کنيد بافر
توجه .اتصال پيدا نکند  LPT  حرارتی پايه ھای ان را عايق بندی کنيد تا به ديگر پايه ھای پورت

يه مناسبی بايد در ولتی برای بافر از مدار ميکروکنترلر شما تامين ميگردد بنابراين تغذ۵کنيد تغذيه 
.نظر بگيريد 

را به زمين تغذيه وصل کنيد اين ھمچنين سعی کنيد از کابل کوتاه و شيلدار استفاده کنيد و شيلد کابل 
.عمل در کاھش نويز در موقع پروگرام کردن موثر است 

سرآمد يا الحاقی فايل کردن ايجاد
 که اين برنامه ھا و يا ساير گاھی اوقات طوالنی و يا تکراری ھستند و شما شايد تمايل داشته باشيد

.برنامه ھای تکراری را به فايل سرامد تبديل کنيد 
که بر حسب درجه باشند نه راديان استفاده ميکنيم و انھا  Arcsin و Sin  ما در اين قسمت دو تابع

.را در يک فايل الحاقی قرار می دھيم 
برای شروع ابتدا از منوی  File نرم افزار گزينه ی  New نمايان١۴-٣ را کليک کنيد تا شکل 

.شود



source را انتخاب و  Ok را تاييد می کنيم تا پنجره سورس فايل شکل  گزينه ی ١۴-٣در شکل 
 کنيم سپس اين سورس نمايان شود در اين فايل اسامی توابع فايل سر امد جديد را معرفی می١۵-٣

.ذخيره می کنيم  *.h  و پسوند sin  فايل را در مسير پروژه به نام

حال مجددا از منوی فايل نرم افزار گزينه ی  New نمايان شود ١۴-٣ را کليک ميکنيم تا شکل 
و مجددا گزينه ی  Sourceرا انتخاب کرده و در اين سورس فايل توابع معرفی شده را به طور 
. ذخيره ميکنيم *.c  و پسوند Sin  کامل مينويسيم و سپس اين سورس فايل را در مسير پروژه با نام



.مرحله بعدی اضافه کردن فايل جديد به برنامه است
تا پنجره شکل . را انتخاب ميکنيم  Configure   گزينه ی Project  برای اين منظور از منوی

Sin.c را به پروژه  در اين قسمت از گزينه ی .  باز شود ١٧-٣ Add استفاده ميکنيم و فايل 
.را کليک ميکنيم  ok  اضافه کرده و گزينه ی 

ت با استفاده از دستور حال فايل الحاقی ما ايجاد گرديده است و برای استفاده از ان کافی اس
. در ابتدای برنامه اصلی معرفی شود  #include “sin.h”



INC ،در مسير بايد فايل الحاقی را در پوشه .به روشی مشابه می توان فايل کتابخانه ای ايجاد کرد 
 نصب نرم افزار و فايل c.* را از منوی  File توسط گزينه ی  Convert to library به فايل

.کتابخانه ای تبديل کنيد 



AVR Studio کار با نر افزار اشکال زدايی
اولين سوالی که پيش می آيد اين .در بسياری از طراحی ھا ما نياز داريم برنامه را اشکال زدايی کنيم 

ی دارد به اشکال زدايی است که ما برنامه را کامپايل کرده ايم و خطايی ھم ندارد پس چه لزوم
دارد ؟؟؟

بنابراين توسط اين نرم افزار   . زيرا ممکن است عملکرد برنامه ان طوری که  انتظار داريم نباشد 
که ارتباط خوبی با نرم code vision AVRدارد ميتوانيم برنامه را خط به خط آناليز کنيم

حين اجرای  برنامه مشاھده و مقدار دھی تايمر، وقفه وساير بخش ھای گوناگون ميکروکنترلر را در 
.کنيم

:برای کار با اين نرم افزار مراحل زير را انجام ميدھيم 
نرم افزار  AVR Studio را نصب کنيد و در محيط نرم افزار Code visionAVR از منوی 

. باز شود ١٩-٣را انتخاب کنيد تا پنجره  debugger گزينه ی Setting 



Avrدر پوشه  AVR studio را کليک کرده و از مسير نصب نرم افزارBrowseدکمه 
studio4 فايل اجرايی AVRstudio.exe را انتخاب کنيد و ھمچنين در قسمت Debugger 

. را کليک کرده و پيغام داده شده را تاييد کنيد Ok اين نرم افزار را انتخاب کنيد و دکمه ۴نسخه 
Debugger گزينه Toolsحال بعد از کامپايل کردن برنامه پروزه مورد نظر خود را از منوی 

 ٢٠-٣شويد و به طور اتوماتيک پنجره شکل  AVR studioرا انتخاب کنيد تا وارد محيط نرم افزار 
.باز می شود 

 

  مشاھده می کنيد فايل ھای که قبال مورد آناليز قرار گرفته اند ليست٢٠-٣ھمان طور که در شکل 
abs.* يا coff.* را کليک کنيد و از مسير پروژه خود فايل openشما بايد دکمه . شده اند

. باز می شود٢١-٣را انتخاب کنيد پنجره ای مطابق شکل coff.*اگر نوع فايل.  را انتخاب کنيد



 را انتخاب كنيد وAVR simulatorبايد گزينه    Debug platformدر قسمت   
 را Finish ميكروكنترلر استفاده شده را تعيين كنيد و دكمه      deviceدر قسمت    

. كليك نماييد تا برنامه بار گذاري شود  



 بخش Workspace آماده شد شما مي توانيد در بخش     22-3وقتي محيط شكل
 و ساير بخش هاي سخت افزاري    CPUهاي مورد نظر مانند رجيسترها و عملكرد   

ي پر اهميت  ميكرو كنترولر را در حين اجرا مشاهده كنيد و همچنين  يكي از بخش ها       
براي افزودن .  انتخاب مي گردد  View است كه از منوي     Watchاين نرم افزار پنجره  

 كافي ست متغير را انتخاب و بر روي آن كليك راست كنيم و           Watchمتغير به پنجره 
 مقدار، آدرس و محل   watchدر پنجره .  را انتخاب كنيمadd to watchگزينه   

.ذخيره سازي متغير مشخص مي شود   



همچنين توجه كنيد   .  بهره ببريدF11براي اجراي برنامه مي توانيد از كليد تابعي
 به نرم افزار AVR Studioبراي تغيير برنامه شما بايد بدون بستن نرم افزار   

CodeVisionAVR  برگرديد و پس از تغييرات احتمالي مجددا برنامه را كامپايل 
وقتي به محيط اشكال زدايي بر مي    .  برگرديدAVR Studioكنيد و به محيط  

. باز مي شود 23-3گرديد پنجره شكل  
 تغييري ايجاد كرديد و مي  Objectدر اين پنجره از شما مي پرسد كه آيا در فايل    

 را كليك مي كنيد تا تغييرات    Yesخواهيد بارگذاري مجدد انجام دهيد؟ شما گزينه      
. بارگذاري گردد CodeVisionAVRانجام شده در نرم افزار  

توجه
 داراي محدوديت هايي نظير شبيه سازي مبدل آنالوگ به      AVR Studioنرم افزار 

همچنين توجه  . مي باشد  ...  وLCDديجيتال، مقايسه كننده آنالوگ داخلي، توابع   
ال زدايي  داشته باشيد كه در صورت وجود تاخير زماني، پيش از رفتن به محيط اشك      

ناديده بگيريد تا شبيه سازي را سريع تر انجام دهيد و به شما       // آن ها را با عالمت 
زيرا .  نيز شبيه سازي كنيد    Proteusپيشنهاد مي كنيم پروژه خود را با نرم افزار      

 مانع از تست عملكرد برنامه    AVR Studioمحدوديت هاي موجود در نرم افزار 
. استفاده شده است  LCDهايي مي شود كه در آن ها از نمايشگر       



4فصل 

4 * 4نمايشگر ها و صفحه كليد  



(Segment Display 7) نمايشگر سون سگمنت       4-1
اد و ارقام  يكي از نمايشگرهاي پر استفاده در ميكروكنترولر سون سگمنت ها در ابع            

تشكيل شده است به همين      ) LED(اين نوع نمايشگر از هفت بخش    . گوناگون مي باشند    
اين نمايشگرها به جهت نوردهي و اندازه فيزيكي آن ها        . دليل به آن سون سگمنت گويند     

براي اتصال سون سگمنت به ميكروكنترولر نياز به        .  ازجعيت دارندLCDنسبت به   
 را به كد سون سگمنت      BCD است كه كد باينري يا    7448 يا 7447الماني مانند  

درون  تبديل كند ولي براي كاهش سخت افزار جانبي مي توان كد سون سگمنت را          
.برنامه ايجاد كرد



 يك فرم پايه هاي سون سگمنت تك رقمي يا چند رقمي ترتيبي نيست و بايد با               : نكته
 اهم، ترتيب پايه ها را    330 ولت همراه با يك مقاومت   5 ولت يا   2آزمايش اوليه با تغذيه  

.  پيدا كنيمp و g تا aمتناسب با   

 را بررسي    Down و Up برنامه اي بنويسيد كه وضعيت دو كليد فشاري     1-4مثال 
ش دهد؟نمايد مقدار عددي نمايشگر تك رقمي نوع كاتد مشترك را افزايش يا كاه      







روش مالتي پلكسري
مساله به وجود    اگر نياز باشد از نمايشگرهاي سون سگمنت چند رقمي استفاده كنيم اين            

براي اين منظور از روش     . مي آيد كه با محدوديت پورت ميكرو مواجه مي شويم      
)Refresh (   اين عمل بر پايه خطاي چشم انسان صور    . يا تازه سازي استفاده مي شود

 را LED بار در ثانيه روشن و خاموش كنيم چشم انسان        50 را LEDاگر يك  . مي گيرد  
بنابراين اگر پايه هاي كاتد مشترك سون سگمنت را در اختيار       . مدام روشن مي بيند    

ترك ارسال   ميكرو قرار دهيم و كدها را به گونه خروجي يك ديكدر، به پايه هاي مش       
يم كنيم، مي     كنيم و مانند يك مالتي پلكسر داده هاي نمايشي را با زماني مشخص تسه            

روش بدين    . متوانيم ادعا كنيم كه همه داده هاي نمايشي را توانسته ايم نمايش دهي         
نت را ارسال   صورت است كه هر بار يكي از سگمنت ها را انتخاب كرده و ديتاي آن سگم          
م كه بيشينه     مي كنيم و اين عمل را براي سگمنت هاي بعدي به گونه اي تكرار مي كني         

البته بايد به نوع فعال .  ميلي ثانيه باشد 20تاخير تا ارسال مجدد ديتاي سگمنت اول  
پايه مشترك   . شدن پايه مشترك و سخت افزار استفاده شده، توجه الزم را داشته باشيم        

 منطقي فعال مي   0 منطقي و نوع كاتد با با سطح   1سون سگمنت هاي نوع آند با سطح     
.گردند



نحوه اتصال به ميكروكنترولر   
 به يك پورت دلخواه متصل مي گردد و پايه      p و g تا aپايه هاي :  نوع آند مشترك-1

 به چهار پايه از پورت دلخواه متصل     3-4هاي مشترك به وسيله ترانزيستور مانند شكل      
.مي گردد 

 اهم به يك پورت   150 با مقاومت هاي  p و g تا aپايه هاي  :  نوع كاتد مشترك  -2
ت دلخواه ديگر دلخواه متصل شده و پايه هاي مشترك، مستقيما به چهار پايه از يك پور      

 ميلي آمپر 34 اهم، بيشينه از هر پايه پورت    150زيرا با مقاومت   . متصل مي گردد 
.كشيده خواهد شد  

2-4مثال 
 بخوانيد و آن عدد را بر روي B بيتي از يك دسته كليد متصل به پورت    8يك عدد 

 نمايش  نمايشگر سون سگمنت از نوع آند مشترك چهار رقمي به روش مالتي پلكسري             
دهيد؟







 متني LCD نمايشگر4-2
اين  .  استفاده مي شود  LCDامروزه در بيشتر پروژه هاي ميكروكنترولري از نمايشگر        

ا دارد و از نمايشگر توانايي نمايش همه حروف موجود بر روي صفحه كليد كامپيوتر ر    
مي توان  مزيت هاي آن نسبت به سون سگمنت اين است كه ارقام و حروف بيشتري را             

د يعني اگر   نمايش داد و نيازي به تازه سازي اطالعات جهت نمايش اطالعات نمي باش     
 ارسال كنيم، آن كاراكتر نمايش داده مي شود و نيازي نيست        LCDكاراكترهاي را به   

.كه دوباره همان كاراكتر را ارسال كنيم تا از بين نرود       
LCD  40*2 ، 20*4 ، 20*2 ، 16*2 ، 16*1:  ها در ابعاد مختلفي مي باشند مانند 

.اشد  كه عدد سمت چپ نمايانگر شمار ستون ها و سمت راستي شمار سطر ها مي ب              
ن  داراي دستوراتي مي باشند كه كاربر مي تواند بر پايه نياز خود از آ       LCDنمايشگرهاي  
توجه كنيد  .  آورده شده است LCD فهرستي از دستورات     4-4در جدول . ها بهره ببرد

.  ها در ابعاد گوناگون يكسان است     LCDكه دستورات براي همگي    







lcd.hتوابع كتابخانه

Void _lcd_ready(void);
lcdبررسي پرچم مشغول     

Void _lcd_write_data(unsigned char data);
lcdبراي ارسال فرمان به   

Void lcd_write_byte(unsigned char addr,unsigned char data);
lcd داخلي  RAMبراي نوشتن يك بايت كاراكتر دلخواه يا نمايشي در 

Unsigned char lcd_read_byte(unsigned char addr);
lcd داخلي  RAMبراي خواندن يك بايت كاراكتر دلخواه يا نمايشي در 

Void lcd_gotoxy(unsigned char x,unsigned char y);
lcdنمايش كاراكتر )  y و براي تعيين سطر xستون (براي تعيين موقعيت  

Void lcd_clear(void);
lcdپاك كردن همه صفحه نمايش 

Void lcd_putchar(char c);
lcdبراي ارسال يك كاراكتر به 



Void lcd_puts(char *str);
lcd ميكروكنترلر به    RAMبراي نمايش يك رشته كاراكتري ذخيره شده در        

Void lcd_putsf(char flash *str);
lcd ميكروكنترلر به    flashبراي نمايش يك رشته كاراكتري ذخيره شده در        

Unsigned char lcd_init(unsigned char lcd_columns);
 در آغاز برنامه فراخواني مي شود lcdبراي مقدار دهي اوليه و تعيين شمار ستون هاي        

3-4مثال 
lcd“نخست بر روي سطر يكم رشته ثابت           test”    را نمايش داده و سپس بر روي سطر 

*   را نمايش دهيد و به پايان سطر يك رفته و كاراكتر        ”Atmega16“دوم رشته ثابت    
را نمايش دهيد و فرمان چشمك زدن مكان نما را ارسال نماييد؟     





 متنيLCDايجاد كردن كاراكتر دلخواه در

 كاراكتر دلخواه   8 وجود دارد كه مي توان    CGRAM متني حافظه اي به نام  LCDدر 
 ايجاد شده 5*7 يا 5*8 از ماتريس هاي كوچك  LCDنمايشگرهاي  .در آن ايجاد كرد

ريس را به دست    اند، بنابراين براي نمايش كاراكتر دلخواه بايد كد مربوط به سطر مات   
را به “  شـ”براي نمونه حرف . ، آن كاراكتر را ايجاد كنيم   CGRAMبياوريم و در حافظه    

.  برنامه قرار دهيم گونه زير ايجاد مي كنيم و كد هر سطر را به دست مي آوريم و در آرايه              
. روش ايجاد كد به گونه دستي را نشان مي دهد      5-4شكل  



را نشان    نمونه اي از يك برنامه كامپيوتري جهت ايجاد كدهاي كاراكتر دلخواه     6-4شكل
ش با كليك چپ بر روي هر خانه از ماتريس مي توان آن را روشن و يا خامو      . مي دهد

 كدها به سه زبان گوناگون       GENERATEكرد و در پايان با كليك بر روي گزينه     
آرايه را كپي مي     همراه با برنامه ايجاد مي گردد كه از شما تنها كدهاي ايجاد شده در     

.كنيد



4-4مثال 

از سخت    .  ايجاد كرده و آن را نمايش دهيدLCDرا در حافظه گرافيكي     “  شنبه ” واژه 
. بهره ببريد 4-4افزار شكل   





4*4 اسكن صفحه كليد  4-3
 جهت تنظيم كردن،    بر برخي از پروژه ها نياز است تا ميكرو اطالعاتي را به وسيله كاربر        

.   خط ورودي  و خروجي است32 پايه، داراي 40براي نمونه يك ميكرو  . دريافت كند 
ولي مي    .   كليد فشاري، به نيمي از ورودي و خروجي ها نياز داريم  16بنابراين براي اتصال  

 پايه، بتواند كليدها را 8 كليد فشاري را جوري به ميكرو وصل كرد كه با      16توان 
به صفحه كليدي كه    . براي اين منظور از روش ماتريسي استفاده مي شود         . تشخيص دهد 

حه كليد هگزاد  از به هم پيوستن كليدهاي فشاري به گونه ماتريسي به وجود مي آيد، صف         
نمونه آماده اين صفحه كليدها در بازارهاي الكترونيكي با روكش هاي         . گفته مي شود   

 بسازيد يا اين    7-4متفاوت وجود دارد كه مي توانيد يا خود اين ماتريس را بر پايه شكل       
.كه از گونه آماده آن بهره مند شويد    



متعلق به كدام  براي اين كه ميكرو بفهمد كدام كليد فشرده شده است بايد بداند كليد         
روش ماتريسي به اين ترتيب است كه ستون ها را با مقاومت                . سطر و كدام ستون است    

كليد (پس در حالت عادي .  ولت وصل مي كنيم   5هاي باالكش داخلي يا بيروني به 
هر چهار ستون در وضعيت  يك منطقي هستند و جهت اسكن صفحه              ) فشرده نشده

 ديتا بفرستيم و ستون ها را براي صفر      lowكليد بايد به سطر ها به گونه ديكدر اكتيو      
اين  . پس در اين حالت سطرها خروجي و ستون ها ورودي هستند      . شدن بررسي نماييم     

ي و سطرها را    روش به گونه وارون نيز قابل اجرا است يعني مي توان ستون ها را خروج          
. ورودي در نظر گرفت 

 را R1 فرض بگيريد 7-4در شكل  . ارسال كد سطرها با سرعت بااليي انجام مي گيرد        
 فشرده مي شود و  SW1 كرده ايم و در اين حالت كليد    1صفر كرده و مابقي سطرها را     

برنامه ما جوري نوشته مي شود كه در اين حالت كد كليد        .  مي كند  0 را C1ستون   
. ميكرو برگرداند  Flashفشرده شده شماره يك را از حافظه      

 يا كد مربوطه را بر  از كد به دست آمده مي توان براي تنظيمات ويژه در برنامه بهره برد و    
.نمايش داد...  يا سون سگمنت و     LCDروي نمايشگرها   



 ميلي ثانيه سود مي بريم و    50همچنين براي لرزش گيري، از يك تاخير زماني به مدت
بار فشردگي نيز   كليد فشرده را تست مي كنيم كه اين كليد رها شده باشد و به معني دو            

البته به روش هاي سخت افزاري نيز مانند قرار دادن خازن و يا اشميت        . محسوب نشود 
كم ترين سخت       تريگر مي توان لرزش كليدها را مهار نمود ولي بهترين روش آن است كه                  

.افزار را به كار ببريم   

 را اسكن كرده و كد مربوط به هر      4*4 برنامه اي بنويسيد كه صفحه كليد    5-4مثال 
در اين برنامه ستون ها را ورودي و سطرها را        .  نمايش دهدLCDكليد را بر روي 

.خروجي در نظر بگيريد







5فصل  

وقفه ها     
Interrupts) (



(Interrupt) وقفه ها5-1
دهاي لحظه اي وقفه سخت افزاري از ميكرو است كه ميكرو را براي پاسخ گويي به رويدا           

. مجهز مي كند  
و وقفه به معني تاخير زماني نيست بلكه به معني قطع موقت برنامه جاري        : تعريف وقفه

.سرويس دادن به زيرروال وقفه است      

CPUروش هاي بررسي يك رويداد از جانب 
مانند تست پرچم سرريز تايمر يا       ( براي تشخيص رويداد هاي داخلي    CPUبه گونه كلي    

مانند تشخيص لبه پايين رونده يك پالس و يا وصل شدن       (و رويدادهاي خارجي  ) كانتر
:مي تواند از دو روش زير بهره ببرد     ) يك كليد  

در اين روش كاربر به وسيله برنامه نويسي با فواصل          : polling روش سركشي يا       -1
براي .  دهدزماني مشخص و دايما رويداد مورد نظر را بررسي مي كند تا به آن پاسخ         

اگر شما هر يك دقيقه   . نمونه شما در حال درس خواندن و منتظر يك شخص هستيد     
 است يا خير؟ به  يك بار برويد و از پنجره بيرون را نگاه كنيد كه ببينيد آن شخص آمده    

. اين روش سركسي گوييم         



فعال شدن يك   براي نمونه اگر در برنامه نويسي ما براي بررسي فشردن يك كليد و يا           
به روش  پرچم خاص هر چند لحظه يك بار بخواهيم بررسي را انجام دهيم در واقع         

polling   عيب اين روش تلف كردن وقت        .  رفتار كرده ايمCPUاست .

(Interrupt) روش وقفه    -2
خود ادامه  در نمونه اي كه گفتيم يك راه ساده تر آن است كه شما به درس خواندن                

زدند بدهيد و منتظر زنگ زدن شخص مورد نظر بمانيد و هر موقع زنگ منزل را    
 بدون در   CPUدر اين روش     . اين روش را وقفه گوييم      . برويد و به آن پاسخ دهيد

د مورد نظر، نظر گرفتن رويداد، سرگرم انجام رويدادها مي شود و با رخ دادن رويدا         
 كند و زيرروال    انجام كار جاري برنامه را متوقف كرده و به بردار وقفه مربوط پرش مي    

 را اجرا مي كند و پس از اجراي اين زير روال به خطي از برنامه     ISRسرويس وقفه   
در بسياري از كاربردها ما از    . كه آن را قطع كرده بود بر مي گردد و ادامه مي دهد   

مانند وقفه سرريز تايمر يا كانتر، وقفه        . وقفه هاي داخلي و بيروني بهره مي بريم      
 وقفه ارتباط  مقايسه گر آنالوگ، وقفه مبدل آنالوگ به ديجيتال، وقفه تبادل سريال،    

spi و وقفه هاي بيروني و ...











                           INT1-7 بيت
(External Interrupt Request 1 Enable)

 فعال با يک کردن اين بيت وقفه خارجی يک فعال می گردد و اگر وقفه کلی نيز•
اگر اين بيت . باشد می تواند وقفه خارجی يک در صورت رخ دادن اجرا گردد

 قطع شده و به عنوان I/O به عنوان PD3يک شود عملکرد عادی 
INT1عمل می کند.

GIFR Register) flag (General Interruptرجيستر •

7           6             5             4             3         2              1            0                                                    Bit
GIFR          

R                                        R          R            R         R R/W               R/W        R/W       Read/write      
                          0           0            0             0           0             0            0             0           Intial value  

     -     -     ---INTF
2

INTF
0

INTF
1



 و وقفه كلي فعال باشند، در صورت تحريك شدن وقفه خارجي         2اگر وقفه خارجي   
، اين پرچم فعال مي گردد و در خواست اجراي زير    INT2طريق پايه بيروني  دو از

د از اجراي آن ، روال وقفه را  مي دهد و برنامه به تابع وقفه دو پرش خواهد كرد و بع   
.به طور اتوماتيك اين پرچم پاك مي گردد   

  INTF2 -5 بيت
External Interrupt Flag Register)  (

INTF0-6بيت 
External Interrupt Flag 0)(

 خارجي  اگر وقفه خارجي صفر و وقفه كلي فعال باشند، در صورت تحريك شدن وقفه          •
 ، اين پرچم فعال مي گردد و در خواست اجراي زير   INT0صفر از طريق پايه بيروني   

د از اجراي آن روال وقفه را مي دهد و برنامه به تابع وقفه صفر پرش خواهد كرد و بع        
.، به طور اتوماتيك اين پرچم پاك مي گردد  



INTF1 -7 بيت
External Interrupt Flag 1)(

 خارجي  اگر وقفه خارجي يك و وقفه كلي فعال باشند ، در صورت تحريك شدن وقفه            •
، اين پرچم فعال مي گردد و در خواست اجراي زير     INT1يك از طريق پايه بيروني    

 از اجراي آن ،  روال وقفه را مي دهد و برنامه به تابع وقفه يك پرش خواهد كرد و بعد    
. به طور اتوماتيك اين پرچم پاك مي گردد   

MCUCRرجيستر 
MCU Control Register)(

4                3             2             1           0                                     5           6             7          Bit 
MCUCR  

R/W                               R/W     R/W        R/W        R/W     R/W        R/W       R/W   Read/Write           
0             0           0            0     0              0     0            0  Intial value 

ISC0
0

ISC0
1

ISC1
0

ISC1
1

Sm0 Sm1Se   Sm2



ISC11 , ISC10-3 , 2 ھای بيت
) Interrupt Sense Control 1 Bit 1 and Bit 0 (

. ودتوسط اين دو بيت مي توان نحوه تحريك شدن وقفه خارجي يك را تعيين نم       •
و يا لبه باال تحريك ميتواند در سطح صفر يا هر تغيير منطقي يا لبه ي پايين رونده     

. رونده صورت گيرد  

DescriptionISC10ISC11

The low level of INT 1 generates an interrupt 
request.                  

0        0        

Any logical change on INT1 generates an interrupt 
request.        

1        0        

The falling edge of INT1 generates an interrupt 
request.              

0        1        

The rising edge of INT1 generates an interrupt 
request.               

1        1        

  تعيين نحوه تحريك شدن وقفه خارجي يك              2-5جدول 



ISC01,ISC00-1,0 ھای بيت
Interrupt Sense Control 0 Bit 1 and Bit 0) (

.  نمودتوسط اين دو بيت مي توان نحوه ي تحريك شدن وقفه خارجي صفر را تعيين            •
 و يا لبه باال   تحريك مي تواند در سطح صفر يا هر تغيير منطقي يا لبه ي پايين رونده        

.رونده صورت گيرد  

DescriptionISC00ISC01

The low level of INT0 generates an interrupt 
request.           

0           0        

Any logical change on INT0 generates an interrupt 
request 

1           0        

The falling edge of INT0 generates an interrupt 
request.      

0           1        

The rising edge of INT0 generates an interrupt 
request.       

1           1        

 تعيين نحوه تحريك شدن وقفه خارجي صفر         3-5جدول 



 MCUCSR رجيستر
MCU Control and Status Register)(

Bit                          7                6                 5                 4                   3                 2     1                 0                       

MCUCSR

                        R/W            R/W            R/W          R/W                R/W              R                      R/W               R/W Read/write        
                                see Bit Description                                                       0                             0                  0        Intial value  

PORFEXTR
F

BORFWDR
F

JTRF-ISC2JTD

)  (ISC2-6 Interrupt Sense Control 2بيت 

 باشد در لبه   اگر اين بيت صفر باشد وقفه خارجي دو در لبه ي پايين رونده و اگر يك        •
.باال رونده پالس تحريك كننده اجرا خواهد شد 











6فصل  

تايمر يا کانتر•
•(Timer/Counter)



 کانتر يا تايمر 6-1

 واحد تايمر يا كانتر مي باشد كه اين امكان در همه          CPUيكي از امكانات جانبي   •
ابتدا مي خواهيم شما را با مفهوم تايمر يا كانتر     . وجود داردAVRميكرو كنترلرهاي     

. آشنا كنيم 
         

 

 پرچم سرريز
  Tovn

     

ر

شمارنده باينری آسنکرون          
               صعودی شمار 

 بيتی ١۶ يا ٨                     

 بيتی ١۶ يا ٨رجيستر تايمر يا کانتر     

مقسم فرکانس
      و
MUX     Tn

پالس ساعت

 بلوک دياگرام تايمر يا کانتر در حالت کلی ١-۶شکل 



تايمر

باشد در واقع تايمرها همان شمارنده هاي باينري    تايمر به معني زمان سنج مي    
8مارنده  آسنكرون هستند كه در مدارهاي منطقي با آنها آشنا شديد وقتي به يك ش     

شروع به   FFHتا  00Hبيتي پالس ساعت اعمال مي كرديم شمارنده از مقدار        
 اعمالي، مقدار شمارنده به صفر بر مي گشت      256شمارش مي كند و در پالس ساعت       

در تايمر دروني ميكروكنترلر نيز به همين صورت        . جا سرريز اتفاق مي افتد  و در اين 
اعمال پالس ساعت، مقدار اوليه و تشخيص سرريز توسط       است با اين تفاوت كه اجازه  

پس ما به شمارنده باينري كه پالس ساعت خود را از كالك       .نرم افزار تعيين مي گردد   
.تر اشتباه نشودسيستم داخلي تامين مي كند اصطالح تايمر را بكار مي گيريم تا با كان            

زمان كار يك     از كاربرد تايمرها مي توان به اندازه گيري زمان جهت ساعت ديجيتال،       
... موتور و دستگاه، زمان رفت و برگشت سيگنال، اندازه گيري زمان وظيفه ، كنترل            

.اشاره نمود 



كانتر
كانتر نيز مانند تايمر يك شمارنده باينري  . كانتر به معني شمارش كننده مي باشد        

مارنده صعودي شمار آسنكرون مي باشد و فرق آن با تايمر در اين است كه اين ش                 
در لبه )  انديس كانتر است Tn)nبراي شمارش، پالس ساعت خود را از پايه بيروني    
در كانتر نيز اجازه اعمال پالس   .باال رونده يا پايين رونده مي تواند دريافت كند    

از كاربرد   . ساعت، مقدار اوليه و تشخيص سرريز توسط نرم افزار تعيين مي گردد              
 دور موتور   RPMاندازه گيري   : كانترها مي توان به شمارش رخدادهاي بيروني مانند       

...، شمارش تعداد بسته هاي يك خط توليد يا شمارش شيشه هاي نوشابه و           
.اشاره كرد  

انواع مدهاي تايمر يا كانتر
از آنجايي كه    .در حالت كلي مي توان عملكرد تايمرها را در چهار مد دسته بندي كرد         

 ميكنيم و    هر چهار مد در تمامي تايمرها مشترك است ابتدا مدهاي تايمر را بررسي       
اما قبل از توضيح مدها با  .سپس رجيسترهاي مربوط به هر تايمر را توضيح ميدهيم      

:سه اصطالح زير آشنا شويد    



BOTTOM :        0رسيدن مقدار رجيستر تايمر بهxOO) 80يا )  بيتيx0000 
توجه داشته باشيد كه      . مي ناميمBottmرا مقدار حداقل تايمر يا ) بيتي16(

. تواند تعيين شود  الزاما صفر نيست و مي   Bottmمقدار  

MAX :        0رسيدن مقدار رجيستر تايمر بهxFF)  8بيتي (  0ياxFFFF) 16را )  بيتي
. ناميم مي MAX) مقدار ماكزيمم تايمر   (مقدار حداكثر تايمر يا 

TOP :          اين اصطالح را در مد نرمال به كار نمي گيريم زيراTOP برابر MAX  است 
موقعي كه مقدار رجيستر تايمر به بزرگ ترين        . و در مدهاي ديگر كاربرد دارد 

در مد TOP اتفاق افتاده است يعني مقدار   TOPمرحله شمارش مي رسد      
CTC  در رجيستر OCRn    ذخيره شده است و مقدار TOP  در مد Fast 

PWM  و Phase Correct PWM بيتي مقدار ثابت 8 براي تايمرهاي
0xFF    0بيتي مي تواند اعداد ثابت    16 مي باشد و در تايمرx00FF  ، 

0x01FF0 وx03FF        را داشته باشد و يا اين كه متغير باشد و مقدار آن را 
. تعيين مي كند ICR1 و OCR1Aرجيستر  



) Normal Mode(مد نرمال  .1

بيتي    8 برابر است و اين مقدار براي تايمر  MAX با مقدار TOPدر اين حالت مقدار  
0xFF 0 بيتي 16 و براي تايمرxFFFF مي باشد در اين مد تايمر از مقدار 

Bottom     شروع به شمارش مي كند و تا MAXپس از رسيدن به مقدار     .  ادامه ميابد
)  انديس تايمر TOVn) nنهايي با اعمال كالك بعدي سر ريز اتفاق مي افتد و پرچم   

اشته يك مي شود و پس از پاك كردن پرچم شمارش مجددا تكرار مي گردد توجه د            
 را مي توان به عنوان مقدار دهي اوليه تايمر در نظر گرفت و           Bottomباشيد كه مقدار    

از اين مد كه در ادامه مثال هايي ارائه    . را تعيين نمود  Bottomپس از هر بار   مقدار    
. كنيم خواهد شد براي زمان سنجي دقيق استفاده مي    

 
   CTC (Clear Timer on Compare Match Mode)مد مقايسه اي . 2

دائما توسط سخت     )   انديس تايمرTCNTn) nدر اين حالت محتواي رجيستر تايمر     
 مقايسه مي شود و هر     )انديس تايمر OCRn) nافزار با رجيستر مقايسه اي تايمر    

.  شود موقع اين برابري رخ دهد محتواي رجيستر تايمر، صفر مي   



ضمنا در موقع برابري به .  تعيين مي كند  OCRn را محتوايTOPدر اين مد مقدار  
هد و مي  شرطي كه وقفه مقايسه و وقفه همگاني فعال  باشند وقفه مقايسه رخ ميد                

راي مرحله بعدي تعيين نمود و اگر خروجي مقايسه اي فعال و    را TOPتوان مقدار 
 در حالت خروجي    Ocn تنظيم شده باشد و پايه خروجي يعني         toggleدر حالت  

.دهد معكوس شود  تنظيم گردد خروجي مي تواند در هر بار كه مقايسه رخ مي          

1 2    3  4     Period

Ocn
(Toggle)

TCNTn

(COMn1:0=1)

Ocn
Interrupt 
Flag Set

Ocn
Interrupt 
Flag Set

CTC      پالس توليدی در مد ٢-۶شکل 



 شمارش تايمر را به       Atmelبراي درك بيشتر و چگونگي توليد شكل موج شركت
 پيداست مقدار  2-6 همان طور كه در شكل      .صورت موج دندانه اره اي نمايش داده است 

 را تشكيل    TOP كه همان   OCRnحداكثر شمارش تغيير كرده است يعني محتواي        
لس توليدي مي دهد در هر وقفه مقايسه بارگذاري مجدد شده است و اگر دقت كنيد پا       

 در هر مقايسه معكوس شده است و زمان تناوب آن نيز تغيير            OCnبر روي پايه بيروني  
 Duty ثابت باشد  TOP مقدار  (Period)اگر در يك زمان تناوب      . كرده است 
Cycle  رابطه فركانس پالس خروجي در اين مد به صورت زير    .  خواهد بود50% برابر

: است

foc1A= 

=foCn

Fclk _ I/O              

2N(1+OCRnA)             

Fosc
2N(1+OCR1A)  

=

Fclk_I/O            
2N(1+OCRn)

 =  
Fosc

2N(1+OCRn)        

. انتخاب شود1024و يا 256،64، 8،1 مي تواند يكي از اعداد ثابت   Nعدد 



        (Fast PWM Mode)مد مدوالسيون عرض پالس سريع.3

 شروع به افزايش  Bottom از مقدار اوليه   TCNTnدر اين حالت محتواي رجيستر تايمر       
 برابر شود پايه بيروني  OCRnمي كند و هر موقع كه رجيستر تايمر با محتواي رجيستر           

Ocn)      8در تايمرهاي  .معكوس مي شود    ) در صورت فعال بودن و تنظيم به صورت خرجي 
 ادامه   TOPبيتي شمارش تا     16 ادامه مي يابد و در تايمر   MAXبيتي شمارش تا مقدار    

كمتر شده   OCRn از مقدار رجيستر    TCNTnپس از سرريز تايمر، محتواي     . پيدا مي كند 
بيتي   MAX) 8 تا  Bottom مجددا معكوس مي شود و شمارش دوباره از        OCnو خروجي  

 8شكل موج توليدي در تايمرهاي     .  ادامه مي يابد )بيتي16 (TOP تا  Bottomو از  )
 داراي زمان تناوب ثابت است و اين به دليل CTCبر خالف مد  Fast PWMبيتي در مد  

را مي توان  Duty Cycle ادامه مي يابد اما MAXِآن است كه بعد از مقايسه ، شمارش تا        
نمود يعني زماني كه وقفه سرريز تايمر، بعد از رسيدن به              تعيين OCRnتوسط محتواي   

MAX يا )TOP (مقدار  رخ ميدهدOCRn براي دوره بعدي تنظيم     را
. مي كنيم  



1  2  3  4 5 6   7 period

Ocn

Ocn

OcRn Update 
and Tovn
Flag Set 

OCRn Interrupt 
Flag Set

TCNTn

(COMn1:0=2)

(COMn1:0=3)

) بيتي  8براي تايمر هاي       (Fast PWM پالس توليدي در مد     3-6شكل 



دقت كنيد كه ثابت است و فقط زمان وظيفه         (period) به زمان تناوب   3-6در شكل   
ِ(Duty Cycle)   كه نحوه تغيير خروجي نيز توسط     ضمن آن   تغيير كرده است

از كاربرد مهم اين نوع پالس    . رجيسترها كه در ادامه توضيح مي دهيم قابل تنظيم است     
، شبيه  Switching و منابع تغذيه  DCمي توان به استفاده در كنترل دور موتور      

 اشاره كرد زيرا با قرار دادن يك فيلتر در خروجي مي توان آن را به          D/Aسازي مبدل   
 تا   Bottomبيتي از  8شمارش در تايمرهاي     . سطح ولتاژ قابل تنظيم تبديل كرد   

TOP  رابطه فركانس پالس خروجي در مد    .  مي باشدFast PWM     به صورت زير 
: است



 =fOCnPWM

fOCnxPWM=

Fclk_I /O           
N(TOP+1)        

=
Fosc

N*256        

Fclk_I/O           

N(TOP+1)         
= 

Fosc

N(TOP+1)        

 انتخاب شود ١٠٢۴و يا .٢۵۶.۶۴.٨.١ می تواند يکی از اعداد ثابت  Nعدد 

. يا زمان وظيفه به صورت زير استD.C) (Duty Cycleرابطه  

D.C  = N      
N+t2 * 100 D.C =

OCRn- Bottm
[(TOP+1)-Bottom]  *100   



مد مدوالسيون عرض پالس صحيح فاز .4
Phase Correct PWM Mode)(

 Bottomاز مقدار اوليه  ) انديس تايمر TCNTn) nدر اين حالت رجيستر تايمر    
يعني  شروع به شمارش به صورت صعودي مي كند و پس از رسيدن به مقدار نهايي              

0xFF)  8بيتي ( وTOP ) 16به صورت نزولي شروع به شمارش مي كند تا به             ) بيتي
Bottom    سيكل شمارش تايمر را به صورت         4-6 برسد به همين دليل در شكل 

زماني كه شمارش به صورت       . مثلثي نمايش مي دهيم تا مفهوم بهتري داشته باشد   
 OCRn با مقدار TCNTnصعودي يا نزولي صورت مي گيرد مقدار رجيستر تايمر     

. تغيير وضعيت مي دهدOcnمقايسه مي شود و در هر بار برابري ، پايه خروجي      

 Fastگيريم كه فركانس آن نصف مد      در اين حالت اصطالح دو شيبه را به كار مي   
PWMاست  .



1         2    3          Period
Ocn

Ocn
(COMn1:0=2 )  

(COMn1:0=3)

Ocn Interrupt 
Flag  Set               

OCRn Update      

TOVn Interrupt   
Flag Set       

TCNTn

)   بيتی٨تايمرھای  ( Phase Correct PWM پالس توليدی در مد۴-۶شکل 



 مشاهده مي فرماييد بعد از هر بار رسيدن مقدار تايمر به              4-6همان طور كه در شكل       
MAX     شمارش به صورت نزولي تا رسيدن به Bottom    ادامه ميابد و پايه خروجي 
Ocn  در موقع برابري مقدارتايمر با OCRn      معكوس شده است اما به زمان تناوب 

)(Period            دقت كنيد كه ثابت است و در يك دوره ي تناوب دو سطح يك وجود 
.دارد

fOCnPWM =
Fclk_I/O 

N*510 

      
= 

Fosc

N*510 
 بيتی8

fOCnxPCPWM =
Fclk_I/O

2N*TOP
=

Fosc

2N*TOP
بيتی16

 انتخاب شود ١٠٢۴و يا ٢۵۶،۶۴،٨،١ می تواند يکی از اعداد ثابت Nعدد 



 بيتی صفر ٨تايمر يا کانتر . ٢-۶

.ابتدا رجيسترھای اين تايمر را معرفی می کنيم. اين تايمر دارای چھار مد ذکر شده می باشد •

TCCR0) (Timer/Counter Control Registerرجيستر 

CS00CS01CS02WGM0
1

COM0
0

COM0
1

WGM0
0

FOC0 TCCR0    

Bit

Read/Write W           R/W          R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Intial Value 0             0                0              0               0 0                0                0       

        7             6               5              4              3   2            1             0      



0CS02(Clock Select) : -2,1,0بيت هاي
 تقسيم فركانسي كالك در صورتي كه بخواهيم از تايمر استفاده كنيم وظيفه اين بيت ها تعيين•

 CPUاين بدان معني است كه تايمر مي تواند با سرعتي كمتر از سرعت . تايمر صفر مي باشد
كانتر اين بيت ها نوع لبه كار كند در ادامه با اين قابليت بيشتر آشنا خواهيد شد و اما در مد 

اگر اين بيت ها صفر باشند تايمر يا كانتر خاموش خواهند . كالك خارجي را مشخص مي كنند
. نحوه تنظيم اين بيت ها را نمايش مي دهد 1-6جدول .بود

DescriptionCS00   CS01CS02

clock Source(Timer/Counter stopped)                           0         0         0        

clkI/O (no prescaling)                                                        1         0         0        

ClkI/O-8(From Prescaler)                                                  0         1         0        

ClkI/O-64(From Prescaler)                                                1         1         0        

ClkI/O-256(From Prescaler)                                              0         0         1        

ClkI/O-1024(From Prescaler)                                            1         0         1        

External clock source on 10 pin.clock on falling edge.0         1         1        

External clock source on 10 pin.clock on rising edge. 1         1         1        

 تعيين تقسيم فرکانسی تايمر صفر و يا انتخاب کانتر صفر ١-۶جدول 



   WGM 01:0 -  6,3بيت هاي  
(Waveform Generation Mode)

در خصوص مدها ابتداي . توسط اين بيت ها مد عملكرد تايمر را تعيين مي كنيم     •
.فصل صحبت كرديم 

. مي توان يكي از چهار مد را انتخاب كرد    2-6طبق جدول 

TOV0 Flag    

Set-on

Update 
of OCR0 

TOPTimer/counter Mode

Of operation              

 
WGM00
(PWM)   

WGM0
1 
(CTC0) 

Mod
e

MAX              Immediat
e

0*FF Normal                       0        0       0     

BOTTOM       TOP        0*FF PWM.Phase Correct  1        0       1     

MAX              Immediat
e

OCR
0

CTC                            0        1       2     

MAX              TOP        0*FF Fast PWM                  1        1       3     



com01:0-5,4(Compare Match output Mode)بيت هاي
تنظيم و عملكرد اين   .  بهره ببريم CTC و يا Normalدر صورتي كه از يكي از مدهاي         

البته بايد پايه خروجي مقايسه اي تايمر صفر يعني     .  مي باشد3-6دو بيت به گونه جدول  
. در حالت خروجي پيكربندي شودOC0پايه  



FOC0-7 (Force Output Compare)بيت 
با يك  .  نباشدPWMاين بيت تنها زماني مي تواند به كار برده شود كه تايمر در مد          

خروجي  كردن اين بيت يك مقايسه اجباري ايجاد مي كنيم و بسته به نوع تنظيم          
 OC0 تعيين كرده ايم پايه خروجي   COM01:0مقايسه اي كه به وسيله بيت هاي      

اين بيت در كاربردهاي ويژه به كار گرفته مي شود و در حالت          . تغيير حالت مي دهد  
. مي كنيم  0عادي آن را  



TCNT0 (Timer/Counter Register)رجيستر

 بيتي تايمر يا  8 به گونه مستقيم قابل دسترسي است و محتواي        TCNT0رجيستر  
. را در خود جاي مي دهد0كانتر 

OCR0 (Output Compare Register)رجيستر 

 و مبناي مقايسه را در مدهاي    CTC را در مد Topمحتواي اين رجيستر مقدار    
PWM  تعيين مي كند  .



TIMSK (Timer/Counter Interrupt Mask Register)رجيستر

OCIE0-1 (Timer/Counter0 Output Compare Match Interrupt Enable)بيت 

 در رجيستر وضعيت يك باشد يعني وقفه      Iاگر در اين بيت يك نوشته شود و بيت     
رد وقفه مربوط  همگاني فعال باشد و تطبيق مقايسه اي تايمر يا كانتر صفر صورت مي گي      

.به مقايسه اجرا مي شود   

OCIE0-1 (Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable)بيت 
رتي كه وقفه      اگر اين بيت را يك كنيم وقفه سرريز تايمر صفر فعال مي گردد و در صو           
ريز تايمر صفر   همگاني فعال باشد و محتواي تايمر از بيشينه خود سرريز كند، وقفه سر       

.اجرا مي شود



TIFR (Timer/Counter Interrupt Flag Register)رجيستر

OCF0-1 (Output Compare Flag 0)بيت 
 TCNT0 با محتواي OCR0زماني كه رجيستر مقايسه اي تايمر يا كانتر صفر يعني          

 اي، وقفه  برابر مي شود، اين پرچم يك مي شود و در صورت فعال بودن وقفه مقايسه        
. مي گردد اجرا مي شود و پس از برگشت از وقفه اين بيت به وسيله سخت افزار پاك        

TOV0-0 (Timer/Counter0 Overflow Flag)بيت 
 به بيشينه خود يعني  TCNT0هنگامي كه محتواي رجيستر تايمر يا كانتر صفر يعني       

0xFF            يا   مي رسد، اين پرچم يك مي شود و در صورت فعال بودن وقفه سرريز تايمر 
له سخت افزار    كانتر صفر، وقفه اجرا مي شود و پس از برگشت از وقفه اين بيت به وسي        

 با نوشتن يك منطقي در اين پرچم، محتواي آن صفر      pollingدر روش    . پاك مي گردد
.مي گردد 



1-6مثال
 كيلو هرتز بر روي  1برنامه اي بنويسيد كه با به كارگيري تايمر صفر، يك موج مربعي      

) در نظر بگيريدFoc=8MHZكريستال را  . ( ايجاد نمايدPA.0پايه خروجي 

:پاسخ
: نخست بايد زمان فركانس موج مورد نظر را به دست آوريم      

Tpluse=1/1khz=1ms=1000µs
به دست آوريم    اكنون بايد فركانس كاري تايمر صفر را با توجه به كريستال داده شده        

Ftimer=Fosc/N=8MHZ/64=0.125 MHZ
 و يا 1،8،64،256 يكي از اعداد ثابت   CS02:0 مي تواند به وسيله بيت هاي    Nعدد 

. تقسيم فركانسي تايمر صفر را تعيين مي كند         Nدر واقع عدد .  گزينش شود 1024
. مدت زمان شمارش تايمر در هر كالك را به دست مي آوريم           

Ttimer0=1/Ftimer0=1/0.125MHZ=8µs



بدست آوردن عدد مورد نظر براي مقدار دهي اوليه به رجيستر تايمر صفر     
TCNT0=MAXtimer0 – Tpluse*0.5/Ttimer0=256 – 1000 µs 
*0.5/8µs=256-62.5=193.5

 دسيمال مي باشد ولي در رابطه باال مقدار     255 برابر 0xFFمقدار حداكثر تايمر صفر  
 قرار داديم چون يك كالك نيز جهت پرچم تايمر صفر در نظر      256حداكثر تايمر را  

 گرد مي كنيم و به    193 مي باشد كه آن را به    193,5حاصل رابطه باال عدد .  گرفتيم 
 را در 1عدد زمان پالس به دست آمده از مرحله  .   مي نويسيم  0xC1مبناي هگزاد يعني  

اكنون    . ديگر آن صفر است% 50پالس يك و % 50زيرا  . رابطه باال به دو تقسيم مي كنيم     
:بهتر است به توضيح خط به خط برنامه بپردازيم   

#include <mega16.h>            //        معرفي ميكرو
Void main () {                         //        تابع اصلي برنامه
PORTA.0=0;                          //  وضعيت پايه خروجي صفر     
DDRA.0=1;                            // A      خروجي تعيين كردن پايه صفر از پورت
while (1) {                               //    حلقه بي نهايت
TCNT0=0xC1;                       //    مقداردهي اوليه به رجيستر تايمر صفر    



TCCR0=0x03;                 //    64شروع تايمر صفر با تقسيم فركانسي
while (!(TIFR & 0x01));   //                 منتظر ماندن براي يك شدن پرچم سرريز تايمر صفر
TCCR0=0x00;                        //          توقف تايمر صفر
PORTA.0=!(PORTA.0);         //           معكوس كردن خروجي جهت توليد پالس    
TIFR|=0x01;                          //    منطقي پرچم را براي مرحله بعد صفر ميكنيم          1   با نوشتن
};
}

2-6مثال  
 را اين بار به وسيله روش وقفه انجام دهيد؟            1KHZبرنامه مثال پيشين يعني توليد موج         

) در نظر بگيريد     Fosc=8MHZكريستال را       (

. است 1-6محاسبات براي مقدار دهي به تايمر صفر شبيه مثال             : پاسخ
#include <mega16.h>
Interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) {
TCCR0=0x00;
TCNT0=0xC1;
PORTA.0=! (PORTA.0);



TCCR0=0x03;
}
Void main() {
PORTA.0=0;
DDRA.0=0;
TCNT0=0xC1;
TIMSK=0x01;
TCCR0=0x03;
#asm(“sei”)
While (1);
}



3-6مثال
 با PWM يك موج  برنامه  اي بنويسيد كه به وسيله تايمر صفر، با دو كليد فشاري بتوان      

كريستال را  . ( ميلي ثانيه توليد نمايد 20 و زمان تناوب   Duty Cycleقابليت تنظيم  
Fosc=8MHZدر نظر بگيريد (

:پاسخ
.  بهره مي بريم و زمان كل پالس را خود صورت مساله داده است       Fast PWmاز مد 

Tpluse=20ms=20000µs
Ftimer0=Fosc / N=8MHZ / 1024=7.813 KHZ
Ttimer0= 1 / Ftimer0=127.99µs
TCNT0=MAXtimer0 – Tpluse / Ttimer0 = 256 - 20000µs/127.99µs
256-156.26=99.74 ≈100  Bottom=100

 Bttom اگر مقدار      Fast PWMتوجه داشته باشيد هنگام استفاده از فرمول فركانس خروجي در مد                   
 Botoom نبايد از       OCR0 تايمر كم كنيم و مقدار           TOOP+1 را از      Bottomصفر نباشد بايد مقدار       

. كم تر باشد    



Focnpwm=Fosc/N*256
Foc0pwm=Fosc / N * [(TOP+1) – Bottom] = 50HZ

 را نيز در نظر بگيريم به گونه           Bottomبايد مقدار      ) زمان وظيفه  ( Duty Cycleجهت به دست آوردن   
. در نظر گرفته شده است     OCR0=180نمونه در اين پرسش مقدار پيش فرض براي              

DutyCycle=oCRn-Bottom / [(TOP+1)-Bottom] *100=51.25%

 را صفر در نظر بگيريم براي توليد موج با فركانس                    Bottomاگر بخواهيم جوري طراحي كنيم كه مقدار              
50HZ      بايد مقدار N=625          انتخاب شود كه استاندارد نيست و غير قابل قبول است  .

Foc0pwm=Fosc/N*256  N=625

#include <mega16.h>
#define up PINA.0
#define down PINA.1
Unsigned int x=180;
Interrupt [TIMo_OVF] void timer0_ovf_isr(void) {
TCCR0=0x00;
TCNT0=100;



OCR0=x;
TCCR00=0x7D;
}
Void main () {
PORTA=0x03;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
TCNT0=100;
oCRo=180;
TIMSK=0x01;
TCCR0=ox7D;
#asm(“sei”)
While (1) {

if(down==0){
if(x>=110 && x<250) X+=10;
while (down==0);

}



if (up==0)  {
if(x != 110)  x-=10;
while(up==0);
}
};

}

 بيتي يك 16تايمر يا كانتر     

 بيتي 16تفاوت كه  اين تايمر از نظر عملكرد، همه ويژگي هاي تايمر صفر را دارد با اين    
 قابل تنظيم است و ضمنا اين تايمر داراي    PWM آن در مدهاي TOPاست و مقدار  
بهتر است نخست كمي در رابطه با واحد تسخير         .  مي باشد Captureويژگي مهم       

.  صحبت كنيم (Capture Unit)كننده 



(Input Capture Unit)واحد ورودي تسخير كننده 

 سيگنال هاي خارجي را تشخيص دهد و   Captureتايمر يك مي تواند به وسيله  واحد     
 ICR1L بيتي 8اين واحد داراي رجيسترهاي  . از زمان جاري با سرعت باال نمونه بگيرد   

به بيان ساده  .  بيتي را تشكيل مي دهند   16 مي باشد كه با هم يك محتواي     ICR1Hو 
. ارش مي كند     تر تايمر را كه روشن مي كنيم با توجه به سرعت كالك خود، آغاز به شم            

 اعمال گردد محتواي ICP به ورودي پايه  tحال اگر يك سيگنال خارجي در لحظه     
 كپي مي   ICR1 به رجيستر   t در همان لحظه    TCNT1رجيستر تايمر يك يعني     

تحريك  اين واحد همچنان مي تواند به وسيله خروجي مقايسه كننده آنالوگ نيز       . گردد
 با لبه سيگنال تحريك مي شود كه البته مي توان نوع لبه را         Captureواحد . گردد

براي رفع اين  . تعيين كرد، ولي به هر حال ممكن است نويز باعث تحريك اين واحد گردد         
در واقع يك فيلتر ديجيتال كه در  .مشكل از واحد حذف كننده نويز مي توان بهره برد   

ابري، واحد چهار سيكل ماشين از سيگنال ورودي نمونه برداري مي كند و در صورت بر         
Capture  را تحريك مي كند .



.  اشاره كرد  Duty Cycle مي توان به اندازه گيريCaptureاز كاربردهاي واحد
سنسور دماي  : مانند. (برخي المان ها پارامتر ديوتي سايكل را تغيير مي دهند       

SMT160(     از كاربرد ديگر اين واحد مي توان به متر ديجيتال؛ اندازه گيري زمان  
اين سنسور به اين ترتيب         . برگشت پالس با استفاده از سنسور آلتراسونيك اشاره كرد          

فت و برگشت     رفتار مي كند كه سيگنال را با سرعت صوت انتشار مي دهد و مدت زمان ر           
.اين سيگنال رابطه مستقيمي با طول دارد    



رجيسترهاي تايمر يا كانتر يك
TCCR1A (Timer/Counter Control Register A)رجيستر  

Bit                           7             6             5     4              3             2             1           0

Read/Write               R/W           R/W R/W R/W w               w               R/W         R/W
Initial Value                0                0                 0                0              0                0             0             0

WGM11 (Waveform Generation Mode) و WGM10-1,0بيت هاي 
 TCCR1B واقع در رجيستر  4 و 3 اين رجيستر به همراه بيت هاي  1 و 0بيت هاي 

 مالحظه  6-6 جهت تعيين مد عملكرد تايمر يا كانتر يك استفاده مي شوند كه در جدول      
.مي فرماييد 

)جدول و شكل پيشين نه در پايورپوينت ها و نه در پي دي اف ها نبود (

Com1A1 Com1A0 Com1B1 Com1B1 FOC1A FOC1B WGM11 WGM10



FOC1B(Force Output Compare for Channel) و FOC1A-3,2بيت هاي
 بيتي تشكيل    16 بيتي است و براي مد تطبيق مقايسه از دو قسمت مجزا      16تايمر يك  
 انتخاب نشده باشد با يك شدن اين بيت ها به    PWMدر زماني كه مد     . شده است 

در صورتي كه      وسيله نرم افزار مي توان يك تطبيق مقايسه اي اجباري ايجاد نمود كه        
.خروجي مقايسه اي فعال باشند، تغيير وضعيت خواهند داد   

COM1A1:0-7,6 (Compare Output Mode for Channel A)بيت هاي 
COM1B1:0-5,4 (Compare Output Mode for Channel B)بيت هاي    

يه هاي بيروني   تركيبات اين بيت ها براي تنظيمات خروجي تايمر يا كانتر يك، يعني پا   
OC1A و OC1Bدر مدهاي گوناگون تركيبات اين بيت ها حالت خروجي      .   مي باشد

.ها را تعيين مي كند  

 PWM عملكرد اين بيت ها را براي تنظيم پايه هاي خروجي  در مد غير    7-6جدول 
.نشان مي دهد 







Timer/Counterl,Output) -4بيت Compare A Match Interrupt Enable)

 يعني برابري رجيستر      A  اگر اين بيت را يك كنيم و وقفه كلي فعال باشد با تطبيق مقايسه واحد         
TCNT1   با رجيستر OCRIA   پرچم تطبيق واحد A          تايمر يا كانتر يك، موجب ايجاد شدن 

.وقفه تطبيق مقايسه مي گردد 

Timer/Counterl,Input)    -5بيت Copture Interrupt Enable)

  Captureاحد   اگر اين بيت را يك كنيم و وقفه كلي فعال باشد، در صورت تحريك شدن و          
، وقفه مربوط  JCP  توسط خروجي مقايسه كننده آنالوگ داخلي يا سيگنال اعمال شده به پايه        

. را بررسي نمود     ICR1به واحد تسخير كننده فعال مي گردد و مي توان محتواي رجيستر        



TIFR (Timer/Counterlرجيستر   Interrupt Flag Register)

01234567bit

TIFRTOV0OCF

0

TOV1OCF1

B

OCF1

A

ICF1TOV2OCF

2

R/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WRead/write

00000000Initial value

TOV1   (Timer /counter,Over-2بيت  flow Flag)  

 و مد Normalدر مد   .  دارد   WGM13:0تنظيم اين بيت بستگي به تنظيمات بيت هاي         
CTC         فه سر ريز   زماني كه سر ريز رخ دهد، اين پرچم فعال مي شود و مي تواند موجب وق

 توسط   زماني كه بردار وقفه اجرا مي شود در برگشت از وقفه به طور اتوماتيك         . تايمر يك شود   
 كاربر مي تواند با نوشتن      Pollingهمچنين به روش    . سخت افزار اين پرچم پاك مي گردد     

.يك در اين پرچم آن را صفر كند       



OCF1B    (Timer/Counterl,Output -3بيت   Compare B Match Flag)

.  برابر شود  OCR1B  با مقدار      TCNT1اين پرچم زماني فعال مي گردد كه مقدار       
 تايمر يك شود زماني كه بردار وقفه اجرا          Bاين پرچم مي تواند موجب وقفه تطبيق        

پاك  مي شود در برگشت ازوقفه  به طور اتوماتيك توسط سخت افزار اين پرچم         
 كاربر مي تواند با نوشتن يك در اين پرچم آن        pollingهمچنين به روش    . مي گردد

.را صفر كند  

 برابر   OCR1A با مقدار    TCNT1اين پرچم زماني فعال مي گردد كه مقدار    
 تايمر يك شود زماني كه بردار وقفه         Aاين پرچم مي تواند موجب وقفه تطبيق       . شود

پرچم پاك   اجرا مي شود در برگشت از وقفه به طور اتوماتيك توسط سخت افزار اين                 
 كاربر مي تواند با نوشتن يك در اين پرچم         Pollingهمچنين به روش    . مي گردد

.آن را صفر كند  

OCF1A (Timer/Counterl,Output -4بيت  Compare A Match flag) 



ICF1 (Timer/Counterl,input  -5بيت Capture flag)

 تحريك گردد اين پرچم فعال مي شود و موجب ايجاد وقفه       Captureزماني كه واحد  
البته در  .  ددتسخير كننده مي گردد و در برگشت از وقفه، توسط سخت افزار پاك مي گر         

 موجود در  TOP باشد اين پرچم براي دستيابي به مقدار             PWMزماني كه تايمر در مد     
. فعال مي گرددICR1رجيستر  

 هر يك ثانيه يك بار چشمك          PC0 متصل به پايه      LED برنامه اي بنويسيد كه يك        -4-6مثال
 اين كار را انجام  دهيد؟           pollingبزند براي اين كار از تايمر يك استفاده نماييد و به روش                   

) در نظر بگيريدFosc=4MHZكريستال را  (

: حل
smssTpulse 100000010001 
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#include <mega16.h //معرفي ميكرو كنترلر استفاده شده 
Void main(){ تابع اصلي برنامه
PORTC. 0=0; //  ابتدا خاموش ست LEDوضعيت 
DDRC.0=1 ;  را بصورت خروجي تنظيم LEDپايه متصل به  

/ / مي كنيم
TCCR1A=0x00 // انتخاب مد نرمال تايمر يك    
While (1)  { // ايجاد حلقه بي نهايت 
TCNT1H=0xC2; / / مقدار دهي اوليه به رجيستر بااليي تايمر يك     
TCNT1L=0xF7; / / مقدار دهي اوليه به رجيستر پاييني تايمر يك      
TCCR1B=0x04; // 256شروع تايمر يك با تقسيم فركانسي 
While(! (TIFR & 
0x04));

منتظر ماندن براي فعال شدن پرچم سر ريز تايمر     
/ / يك 

TCCR1B=0x00; // تايمر را خاموش مي كنيم 
PORTC.0=!(PORTC.

0);

//  معكوس كنيم LEDپايه متصل را به  

TIFR =0x04; // پاك كردن پرچم سر ريز بصورت نرم افزاري  
};

}



 سطح 70% با ديوتي سايكل       2KHZبرنامه اي بنويسيد كه يك موج با فركانس         : 5-6مثال
 در   Fosc=8MHZكريستال را     ( ايجاد نمايد؟         PC0منطقي يك بر روي پايه خروجي     

). نظر بگيريد 

:حل 
 ايجاد      2kHZس   براي توليد چنين موجي ما تايمر يك را طوري تنظيم مي كنيم كه يك پال                

درصد آن را     30 درصد پالس را يك و         70 استفاده مي كنيم و  Aنمايد اما از تطبيق مقايسه اي              
 Fastد   براي اين مثال از مد نرمال استفاده كرديم البته مي توانستيم از م                . صفر مي كنيم

PWM نيز استفاده كنيم  .
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#include <mega16.h // معرفي ميكرو كنترلر استفاده شده    

Interrupt [TIM-OVF] void timer -ovf-isr(void){ }  // وقفه سر ريز تايمر يك        
TCCR1B=0x00; //توقف تايمر يك   
TCNT1H=0xFE; //مقدار دهي اوليه به رجيستر بااليي تايمر يك          
TCNT1L=0x0C; //مقدار دهي اوليه به رجيستر پاييني تايم يك           
PORC.0=! (PORTX.0); //معكوس كردن خروجي    
TCCR1B=0x02; //8شروع تايمر با تقسيم فركانسي           
}

Interrupt  [TIM1-COMPA]Void timer-compa-isr(void){//A //Aوقفه مقايسه      
PORTC.0=!(PORTC.0); //معكوس كردن خروجي    
}

Void main //تابع اصلي برنامه    
PORTC.0=0 //وضعيت اوليه پايه خروجي صفر     
DDRC.0=1 // به عنوان خروجي    PC0تنظيم پايه    
TCNT1H=0xFF; //مقدار دهي اوليه به رجيستر بااليي تايمر يك          
TCNT1L=0x0C; //مقدار دهي اوليه به رجيستر پاييني تايمر يك           
OCR1AH=0xFE; //Aمقدار دهي اوليه به رجيستر بااليي تطبيق مقايسه اي           
OCR1AL=0xA2; //Aمقدار دهي اوليه به رجيستر پاييني تطبيق مقايسه اي            
TIMSK=0x14; //فعال كردن وقفه سر ريز و تطبيق مقايسه اي تايمر يك               
TCCR1A=0x00; //انتخاب مد نرمال    
TCCR1B=0x02; //8شروع تايمر با تقسيم فركانسي             
#asm(''Sei'') //فعال كردن وقفه كلي      
While  (1); //حلقه بي نهايت و بيكار برنامه         
}



)  مادون قرمز (IR فرض بگيريد تعداد بسته هاي يك خ توليد از جلوي سنسور           -6-6مثال
مي خواهيم برنامه اي بنويسيم كه      . عبور مي كند و اين سنسور به ميكرو پالس ارسال مي كند      

 متصل    PC0 كه به پايه   BUZZER بسته عبوري را با روشن شدن يك          1000هر 
 ثانيه اعالم نمايد؟        5است به مدت 

:حل 

TCNT1=MAX timer1-Count=65536-1000=FC18H



#Include <mega16.h> //معرفي ميكروكنترلر استفاده شده     
#include  <delay.h> //معرفي كتابخانه تأخير زماني 
Interrupt (TIM1-OVF)void timer1-ovf-isr(void){ //تابع وقفه سرريز كانتر
TCCR1B=0x00; //توقف كانتر يك
TCNT1H=0xFC; //مقدار دهي اوليه به رجيستر بااليي كانتر يك 
TCNT1L=0x18; //مقدار دهي اوليه به رجيستر پاييني كانتر يك 
POTRC.0=1; //PC0فعال كردن بازر متصل به پايه 
Delay-ms(5000); //ميلي ثانيه5تاخير زماني به مدت 
PORTC.0=0; //POCغيرفعال كردن بازر متصل به پايه
TCCR1B=0x06; //فعال شدن كانتر يك
}

Void main()  { //تابع اصلي برنامه
PORTC 0=0 ; // خاموش باشد PC0ابتدا بايد بازر متصل به پايه 
DDRC. 0=1; // به عنوان خروجيPC0تعيين پايه 
TCNT1H=0xFC; //مقدار دهي اوليه به رجيستر  بااليي كانتر يك 
TCNT1L=0x18; //مقدار دهي اوليه به رجيستر پاييني كانتر يك 
TIMSK=0x04; //فعال كردن وقفه سر ريز كانتر يك 
TCCR1A=0x00; //انتخاب مد نرمال
TCCR1B=0x06; //فعال شدن كانتر يك
#asm(''SeI'') //فعال كردن وقفه كلي 
While(1); //حلقه بي نهايت و بيكار برنامه  
}



 بيتي دو8 تايمر يا كانتر6-4

ي يك عملكرد غيرهمزمان       اين تايمر شباهت بسيار زيادي به تايمر صفر دارد اما اين تايمر دارا                      
 RTCين عملكرد    است و مي تواند به طور مجزا با يك اسيالتور پالس ساعت كار كند به ا                

از كريستال    يعني وقتي تايمر عملكرد آسنكرون داشته باشد پالس مورد نياز خود را             . گفته مي شود
 تأمين مي كند و مي تواند به طور خيلي دقيق زمان واقعي      KHZ 32.768پالس ساعت يعني   
 به ميكرو  6-6كريستال پالس ساعت بدون خازن خارجي بصورت شكل             . را اندازه گيري نمايد         

AVR   متصل مي گردد .

همان كه  .  نحوه ي اتصال كريستال پالس ساعت به ورودي تايمر دو را نشان مي دهد            6-6شكل 
ن كريستال پالس     مي بينيد اين كريستال، مجزا از كريستال كالك سيستم مي باشد و همچني          

.نمي باشد  )   حذف كننده نويز (ساعت بهينه شده و نيازي به قرار دادن خازن هاي باالنس              



 استفاده از كريستال پالس ساعت    6-6شكل 

رجيستر هاي تايمر يا كانتر دو          
 TCCR2   (Timer/ Counter Control Register)رجيستر

01234567bit

TCC

R2

CS2

0

CS2

1

CS2

2

WGM

21

COM

20

COM

21

WGM

20

FOC

2

R/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WWRead/writ
e

00000000Initial 
value



CS22:0-2,1,0(Clock Select)بيت هاي   

 فركانسي از كالك       تركيبات اين سه بيت مي تواند تايمر دو را خاموش كند يا با يك تقسيم               
اگر از    .   است 11-6سيستم تايمر را روشن كند عملكرد مختلف اين بيت ها مطابق جدول               

 بخواهيم استفاده كنيم بايد تقسيم     KHZ 32.768 و از كريستال   RTCعملكرد   
. انتخاب كنيم تا تايمر هر يك ثانيه وقفه دهد        CK/128فركانسي را    

DescriptionCS20CS21Cs22

No clock soure (Timer/Counter 

stoped)

000

ClkT2S/(No prescaling)100
ClkT2S8/(from prescaler)010
ClkT2S/32(from prescaler)110
ClkT2S/64( from prescaler)001
ClkT2S/128( from prescaler)101
ClkT2S/256( from prescaler)011
ClkT2S/1024( from prescaler)111

 تعيين فركانسي تايمر يا كانتر دو  11-6جدول 



WGM21, WGM20-6,3(waveform  Generation Mode)بيت هاي   

توسط اين دو بيت      . ددر ابتداي فصل بيان كرديم كه هر تايمر مي تواند در چهار مد كار كن              
 نحوه ي انتخاب مد تايمر دو را نمايش                   12-6جدول . مي تواند مد عملكرد تايمر را انتخاب نمود               

.مي دهد

TOV2fla

g set on

Updat

e  of 

OCR2

TO

P
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mode of 
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WGM20(PW

M2)

WGM21(C

TC2)

Mod

e

MaxImme

diate

0xffNormal000

BOTTO

M

TOP0xffPWM.Phase

Correct
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MAXImme

diate

OC

R2

CTC012

MAXTOP0xF

F

Fast PWM113

 انتخاب يكي از چهار مد عملكرد براي تايمر يا كانتر دو   12-6جدول 



 COM21(Compare Match Output Mode) و   COM20-5,4بيت هاي   

. را تعيين مي كنند   OC2اين دو بيت در مدهاي مختلف تايمر دو وضعيت پايه خروجي مقايسه           

DescriptionCOM20COM21

Normal port opration OC2 disconnected00

Toggle OC2 on compare match10

Clear OC2 on compare match01

Set OC2 on compare match11

PWM خروجي مقايسه اي تايمر يا كانتر دو، در مد غير   13-6جدول 



DescriptionCOM20COM21

Normal port opration OC2 disconnected00

Reserved10

Clear OC2 on compare match,set OC2 

at top

01

Set OC2 on compare match,OC2 at Top11

 Fast  PWM خروجي مقايسه اي تايمر يا كانتر دو، در مد           14-6جدول 

DescriptionCOM2

0

COM21

Normal port opration OC2 disconnected00

Reserved10

Clear OC2 on compare match when up-

counting. Set OC2 on compra match When 

downcounting.

01

Set OC2 on compare match when up –

counting. Clear OC2 on compare match 

when downcounting.

11

 Phase Correct PWM  خروجي مقايسه اي تايمر يا كانتر دو، در مد      15-6جدول 



) FOC2 ) Force Output Compare  -7بيت

 مي باشد با يك شدن اين بيت يك سيگنال به واحد            PWMكاربرد اين بيت در مدهاي غير         
وجه به تنظيمات انجام      تطبيق مقايسه فرستاده مي شود و به طور اجباري خروجي مقايسه اي با ت       

توجه داشته باشيد كه يك شدن اين بيت موجب مقايسه اجباري            . شده، تغيير وضعيت مي دهد
 برابر هم نباشد تطبيق    OCR2 با محتواي    TCNT2مي شود حتي اگر محتواي تايمر     

 تغيير OC2ايه خروجي مقايسه  انجام مي شود اما وقفه تطبيق مقايسه اجرا نمي گردد و فقط پ          
.وضعيت مي دهد

 TCNT2 (Taimer/Counter Register)رجيستر     

01234567bit

TCN

T2

TCNT2[7:0]

R/WR/WR/WR/WR/WR/WR/W
R/W

Read/writ
e

00000000Initial 
value

.اين رجيستر محتواي شمارش تايمر يا كانتر دو، را شامل مي شود   



01234567bit

OCR

2

OCR2[7:0]

R/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WRead/writ
e

00000000Initial 
value

 OCR2 (output  Compare Register)رجيستر     

. وداين رجيستر محتواي داده مقايسه اي تايمر يا كانتر دو، را شامل مي ش     

ASSR (Asynchronous Status Register)رجيستر     

01234567bit

ASSRTCR2

UB

OCR2

UB

TCN2

UB

AS2----

RRRR/WRRRRRead/write

00000000Initial value



 TCR2UB-0 (Timer /counter Control Register2 Update Busy)بيت  

 مقداري    TCCR2زماني كه تايمر دو بصورت غير همزمان كار مي كند اگر در رجيستر           
 توسط رجيستر ذخيره    TCCR2نوشته شود اين بيت يك مي گردد و زماني كه رجيستر     

صفر بودن اين بيت نشان        . موقت به روز مي شود، اين بيت توسط سخت افزار پاك مي شود        
. براي پذيرش داده جديد آماده است          TCCR2دهنده اين است كه رجيستر     

 OCR2UB-1 (Output compare Register2 Update Busy)بيت  

 مقداري نوشته    OCR2زماني كه تايمر دو بصورت غير همزمان كار مي كند اگر در رجيستر        
 توسط رجيستر ذخيره موقت به روز      OCR2شود اين بيت يك مي گردد و زماني كه رجيستر     
صفر بودن اين بيت نشان دهنده اين است كه       . مي شود، اين بيت توسط سخت افزار پاك مي شود    

. براي پذيرش داده جديد آماده است         OCR2رجيستر  



 TCN2UB-2 (Timer/counter2 Update Busy)بيت  

 مقداري نوشته      TCNT2زماني كه تايمر دو بصورت غير همزمان كار مي كند اگر در رجيستر           
 توسط رجيستر ذخيره موقت به روز   TCNT2شود اين بيت يك مي گردد و زماني كه رجيستر   
صفر بودن اين بيت نشان دهنده اين است كه           . مي شود، اين بيت توسط سخت افزار پاك مي شود         

. براي پذيرش داده جديد آماده است          TCNT2رجيستر  

(Asynchronous Timer /Counter2)بيت  

 سيستم دريافت  زماني كه اين بيت صفر باشد تايمر دو كالك مورد نياز خود را از كالك             
 عمل مي كند و كالك خود را          RTCمي كند و زماني كه اين بيت را يك كنيم تايمر بصورت                

 ,  TOSC2 متصل به پايه هاي       (KHZ 32.768)از كريستال پالس ساعت       
TOSC1  دريافت مي كند.



)TIMSK) Timer/ counter Interrupt Mask Registerرجيستر     

01234567bit

TIM

SK

TOIE

0

OCIE

0

TOIE

1

OCIE

1B

OCIE

1A

TICI

E1

TOIE

2

OCI

E2
R/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WRead/writ

e

00000000Initial 
value

 (Timer /Counter 2Overflow flag)بيت  

 سر ريز مي كند، پرچم    0xFF از حداكثر خود يعني       TCNT2زماني كه محتواي رجيستر      
TOV2      ،وقفه ايجاد مي گردد     فعال مي گردد و در صورت فعال بودن وقفه سرريز تايمر يا كانتر دو

 بايد بصورت        polingو بعد از اجرا وقفه، سخت افزار اين پرچم را پاك مي كند و به روش                   
.نرم افزاري توسط كاربر با نوشتن يك منطقي در اين پرچم، پاك گردد          



OCF2-7(output Compare Flag2)بيت  

 با مقدار      TCNT2اگر وقفه تطبيق مقايسه تايمر يا كانتر دو فعال باشد و محتواي         
OCR2   برابر شود پرچم OCF2    فعال مي گردد و وقفه تطبيق مقايسه تايمر يا كانتر دو 

وش   بعد از برگشت از وقفه، اين پرچم توسط سخت افزار پاك مي گردد و به ر           . اجرا مي گردد  
polling              ،پاك   بايد بصورت نرم افزاري توسط كاربر با نوشتن يك منطقي در اين پرچم 

.گردد

كرده و در سه متغير  برنامه اي بنويسيد كه بتواند مقدار ساعت، دقيقه و ثانيه را محاسبه              :  7-6مثال 
 استفاده كنيد يعني  (32.768KHZ)براي اين كار از كريستال پالس ساعت            .  ذخيره نمايد  

تايمر دو را بصورت غيرهمزمان بكار بگيريد؟             

 استفاده شده است بنابراين در رابطه زير مقدار            RTCچون در اين مثال از كريستال مجزا         : حل 
تقسيم مي كنيم تا فركانس كاري تايمر مشخص        ) تقسيم فركانسي (Nاين كريستال را به مقدار        

.گردد

.ms: را محاسبه مي كنيم    2در رابطه زير مدت زمان سر ريز تايمر         
KHZ.F

T

KHZ.KHZ.
N

FF

timer
timer

CRYSTAL
timer

9062532560
11

2560128
76832

2

2







T ovf2=MAX timer2×Ttimer2=256×3.90625ms=1000ms=1s
#Include <mega16.h> //معرفي ميكروكنترلر استفاده شده     
Usigned char   oclock=0, 
minute=0,Second=0;

//معرفي متغيرهاي برنامه

Interrupt [TIM2-OVF] void Timer2-ovf-
isr(void){

//2تابع وقفه تايمر

Second++; //افزايش متغير ثانيه شمار به اندازه يك واحد
IF (Second==60)  { // شود60اگر ثانيه شمار برابر عدد

Second=0; //ثانيه شمار صفر مي گردد 
Minute++; //دقيقه شمار به اندازه يك واحد افزايش مي يابد 
If (minute==60) { // شود60اگر دقيقه شمار برابر عدد 
minute=0; //دقيقه شمار صفر مي گردد  
Oclock++; //ساعت شمار را به اندازه يك واحد افزايش مي دهيم   

If (oclock=24){ // شود24اگر ساعت شمار برابر عدد 
Oclock=0; //ساعت شمار را صفر مي كنيم 
}                          

}
}

}   
Void main() { //تابع اصلي برنامه
AssR=0x08; //تايمر دو)غيرهمزمان(انتخاب عملكرد آسنكرون  
TCCR2=0x05; //128شروع تايمر با تقسيم فركانسي 
TCNT2=0x00; //مقدار اوليه تايمر صفر است 
TIMSK=0x40; //فعال كردن وقفه سرريز تايمر دو 
#asm(''sei'') //فعال كردن وقفه كلي 
While (1); //حلقه بي نهايت و بيكار برنامه  
}



6تمرين هاي فصل

نام ببريد؟    انواع مد عملكرد تايمر را به اختصار شرح دهيد و كاربرد هر يك را                     -6-1
مربعي با    برنامه اي بنويسيد كه توسط يك تايمر و توابع تأخير زماني، سه موج                 -6-2

 بر روي سه پايه مجزا به طور همزمان ايجاد         KHZ 10 و  3KHZ,1KHZفركانس هاي     
نمايد؟   

 يك موج مربعي با فركانس     Fast  PWM برنامه اي بنويسيد كه تايمر صفر، در مد         -6-3
5KHZ    ايجاد نمايد؟       %40 و ديوتي سايكل 

 دو موج مربعي با  Fast PWM برنامه اي بنويسيد كه تايمر صفر و يك در مد           -6-4
 ايجاد نمايند؟      %30 و  %80 و ديوتي سايكل به ترتيب     5KHZفركانس   

 و  S2,S1 به ميكروكنترلر متصل كرده و نام كليدها را         DIP-Switch سه كليد   -6-5
S3ه حال مي خواهيم برنامه اي بنويسيد كه با وصل هر كليد يك پالس در پاي             .   قرار دهيد

PC0            دقت كنيد فقط يك خروجي براي      .  با فركانس انديس كليد بر حسب كيلوهرتز ايجاد كند
 باشد به طور نمونه اگر   هر سه كليد داريم و در هر لحظه از زمان بايد يكي از سه كليدها بسته        

S2  بسته و S1 ، S3        2 باز بودند يك پالسKHZ    ايجاد گردد؟ 



حال برنامه اي       .  به ميكروكنترلر متصل كنيد   F2 و  F1 دو كليد فشاري با نام هاي          -6-6
 و با فشرده نگه داشتن كليد      1KHZ يك پالس     F1بنويسيد كه با فشرده نگه داشتن كليد     

F2  2 يك پالسKHZ   در پايه  PD7      ايجاد كند، به گونه اي كه F1  نسبت به F2  تقدم 
 نمايش دهيد؟      LCDباالتري داشته باشد و وضعيت فركانس خروجي را بر روي نمايشگر               

توسط تايمر يك،     .  متصل كنيد   k2 و  k1 دو كليد فشاري به ميكروكنترلر با نام هاي            -6-7
 زمان سپري شده بر   K2 زمان سنجي شروع شده و با زدن    K1برنامه اي بنويسيد كه با زدن     

 نمايش داده شود؟      LCDروي  
  PB0 را بنويسيد كه اوالً توسط يك كليد متصل به          9 تا   0 برنامه يك شمارنده      -6-8

 شمارش را با تايمر دو در            صعودي يا نزولي بودن شمارش را بتوان تعيين كرد و ثانياً زمان تأخير            
 به روش وقفه ايجاد نماييد؟      RTCمد  

توسط تايمر يك،     .  متصل كنيد   k2 و  k1 دو كليد فشاري به ميكروكنترلر با نام هاي            -6-7
 زمان سپري شده بر   K2 زمان سنجي شروع شده و با زدن    K1برنامه اي بنويسيد كه با زدن     

 نمايش داده شود؟      LCDروي  
  PB0 را بنويسيد كه اوالً توسط يك كليد متصل به          9 تا   0 برنامه يك شمارنده      -6-8

 شمارش را با تايمر دو در            صعودي يا نزولي بودن شمارش را بتوان تعيين كرد و ثانياً زمان تأخير            
 به روش وقفه ايجاد نماييد؟      RTCمد  



متغير به ورودي )  ديوتي سايكل  ( يك پالس با فركانس ثابت و زمان وظيفه          -6-9
Capture    تايمر يك يعني پايه بيروني ICP           اعمال كرده ايم، حال برنامه اي 

اندازه گيري    بنويسيد كه توسط ويژگي تسخير كننده تايمر يك، ديوتي سايكل پالس را              
 نمايش دهد؟      LCDكرده و بر روي نمايشگر       

و ديوتي )  10KHZ تا   1KHZمحدوده  ( برنامه اي بنويسيد كه فركانس       6-10
  4× 4يك موج مربعي را بتوان توسط صفحه كليد     )  95%تا   5%محدوده (سايكل 

وارد كرده و آن موج توسط تايمر صفر توليد گردد؟    



فصل 
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ارتباط سريال    
USART

اهداف

Interruptو  Polling آشنايي با نوشتن برنامه هاي ارتباط سريال به روش هاي -3

 آشنايي با ارسال و دريافت اطالعات به صورت سنكرون وئ آسنكرون-1

stdio.hو معرفي توابع كتابخانه  USART آشنايي با رجيسترهاي تبادل سريال -2



USART ارتباط سريال 7-1
(Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter)

:ارسال و دريافت اطالعات به دو روش كلي انجام مي شود

)serial( سري -2)Parallel( موازي -1

انتقال داده        )  پايه( خط  n بيتي در       nدر روش موازي اطالعات            
مي شود    

در روش سريال اطالعات مي تواند در يك خط يا دو خط ارسال                           
گردد   



پس مي توان نتيجه گرفت تبادل اطالعات به صورت موازي            

پس مي توان نتيجه گرفت تبادل اطالعات به صورت موازي            با سرعت بيشتري نسبت به حالت سريال صورت مي گيرد              

با سرعت بيشتري نسبت به حالت سريال صورت مي گيرد              

و از    اما در فواصل طوالني تر تبادل اطالعات به صورت موازي هزينه بر است               
 در    طرفي نويزپذيري را باال مي برد و در ضمن يك رشته سيم موازي كنار هم                          
ز بر   فواصل طوالني باعث ايجاد يك خازن مجازي شده و مقاومت خود سيم ها ني                              

 كه از     كيفيت دينا اثر خواهد داشت و البته پارامترهاي ديگري نيز وجود دارد                         
سبي  ضعف هاي تبادل اطالعات به صورت موازي است اما روش سريال انتخاب منا                          
.در صرفه جويي در تكنولوژي ساخت تراشه ها و كم كردن خطوط انتقال است                     



ل هاي سريال ارائه شـده اسـت پـس          از آنجايي كه ارتباط سريال مزاياي خوبي دارد انواع مختلفي از پروتك           
:مي توان به صورت كلي خود تبادل سريال را نيز به دو قسمت تقسيم كرد

 USRT ارسال و دريافت اطالعات سريال به صورت سنكرون -1
(Universal Synchrounous serial Receiver and Transmitter)

انواع تبادل سريال 

ن كننده ارسال مي شـود و       در اين روش ديتاي مورد نظر بر روي يك خط همراه با يك خط كالك همزما               
كـه از طـرف فرسـتنده ارسـال         گيرنده نيز مي تواند ديتا را بر روي يك خط توسط كالك همزمان كننده               

 كـامپيوتر بـه خروجـي       Mouse يـا    Keyboardمي شود، دريافت نمايد به طور مثال اطالعاتي كه          
 در روش سنكرون مي توانند به صـورت         AVRميكروكنترلرهاي  . ارسال مي كنند به همين روش مي باشد       

ــه شــكل   ــده اي ب ــد پردازن ــدSlave و Masterچن ــار نماين ــن ويژگــي فقــط در بعــضي از  .  ك اي
 قابليت تبادل سريال در مد سنكرون       ATmega16 حمايت شده است كه البته       AVRميكروكنترلرهاي  

.را دارد



 فرمت ارسال ديتاي دريافتي و ارسالي در حالت سنكرون     1-7شكل 



UART ارسال و دريافت اطالعات سريال به صورت آسنكرون -2

(Universal Asynchronous serial Receiver and Transmitter)

 منتقل مي شود و به همـراه        RXD يا يك خط دريافت      TXDدر اين روش ديتاي مورد نظر بر روي يك خط ارسال            
پس در چنين . گيرنده غير همزمان عمل مي كنندديتا كالكي ارسال نمي گردد بنابراين به اصطالح مي گوييم فرستنده و       

 فواصل زماني تعريف شده براي فرسـتنده  روشي بايد ديتاي مورد نظر با قالب بندي خاصي به صورت بيت به بيت يا           
از .  گفتـه مـي شـود   Baud Rateبه اين فواصل زماني در اين نوع ارتباط نرخ انتقال داده يا . و گيرنده منتقل شود

روكنترلرهاي ديگر و يا تراشه هاي ديگر اشاره        كاربردهاي مهم اين روش مي توان به تبادل اطالعات با كامپيوتر و ميك            
را از ...  وRF ، مـاژول فرسـتنده و گيرنـده    GPS، مـاژول  GSMبه طور مثال مي توان ارتبـاط بـا مـاژول      . نمود

 از همـين روش فقـط اسـتفاده         8051ه  كاربردهاي مهم اين روش بر شمرد الزم به ذكر است ميكروكنترلر خـانواد            
 USART مي توانند به صورت سنكرون و يا آسـنكرون عمـل نماينـد و البتـه          AVRمي كنند اما ميكروكنترلرهاي     

. ديگر تراشه هاستUART كامالً سازگار با AVRحمايت شده در 



 فرمت ديتاي ارسالي و دريافتي در حالت آسنكرون    2-7شكل 



 داراي يك توليد كننده داخلي جهت ايجاد نـرخ انتقـال داده در حالـت                USARTواحد ارتباط سريال    
ايـن  .  بيتي و پايين شـمار مـي باشـد   12 مي باشد اين كانتر  Masterآسنكرون و حالت سنكرون در مد

ز كريستال خـارجي اسـتفاده      شمارنده كالك خود را از كالك سيستم تامين مي كند پس توصيه مي شود ا              
هر بار كه محتواي شمارنده به صفر مي رسد يـك كـالك ايجـاد               . كنيد تا پايداري فركانسي داشته باشيد     

 بارگذاري مجدد مي شـود و بـا         UBRRمي گردد و محتواي شمارنده به طور سخت افزاري از رجيستر            
. تقسيم شود16 و 8، 2توجه به مد عملكرد ارتباط سريال اين كالك مي تواند بر 

توليد كننده كالك داخلي نرخ انتقال داده 
)Baud Rate(



)Double Speed Pperation(عملكرد ارتباط سريال با سرعت دو برابر 
را يك كنيم سرعت يا نرخ انتقـال         UCSRAواقع در رجيستر     U2Xدر مد آسنكرون اگر بيت      

با يك كـردن ايـن      . ودداده دو برابر مي شود و در مد سنكرون در اين بيت بايد صفر نوشته ش               
بـراي محاسـبه نـرخ انتقـال داده و بدسـت            .  تقسيم مي شود   8، بر   16بيت نرخ انتقال به جاي      

. را ارائه مي كنيم1-7جدول  UBRRآوردن عدد مورد نظر جهت بارگذاري در رجيستر 

 عملكرد سرعت دو برابر و روابط محاسبه نرخ انتقال داده 1-7جدول   



 7.3728MHZو   4MHZ,3.6864MHZ نرخ انتقال داده براي كريستال هاي خارجي    3-7جدول   

  4-7، 3-7، 2-7(در جدول هاي (Baud Rateمحاسبه شده با كريستال هاي مختلف، آورده شده است  .



USARTرجيسترهاي ارتباط سريال      
UDR (USART I/O Data Register)رجيستر  

 14.7456MHZو   11.0592mhz, 8MHZ نرخ انتقال داده براي كريستال هاي خارجي    4-7جدول  



 آدرس مشابه اي دارند   USARTرجيسترهاي بافر ديتا ارسال و دريافت سريال در پروتكل                
 بيتي، بيت هاي بدون     7 و 6، 5در ارسال كاراكترهاي      .  خوانده مي شود UDRرجيستر بافر ديتا      

يت ها صفر خوانده   استفاده توسط واحد فرستنده در نظر گرفته نمي شوند و در گيرنده آن ب         
. مي شوند

MPCM (Multi-processor Communication Mode)بيت * 
زماني كه  . اي مي رود  با يك كردن اين بيت ميكروكنترلر به حالت ارتباط سريال چند پردانده             

 كننـده  اين بيت يك باشد در اين حالت فـريم هـاي دريافـت شـده توسـط واحـد دريافـت                    
USART                    قـرار  كه شامل اطالعات آدرس نيستند صرفنظر مي شود و ايـن فـريم هـا در بـافر

.ين مد كاربرد داردنمي گيرد به عبارتي ديگر در اتصال چند ميكروكنترلر به صورت سريال ا



U2X-1 (Double the USART Transmission Speed)بيت * 

در اين بيت صـفر     اين بيت فقط در عملكرد آسنكرون كاربرد دارد و بايد در حالت سنكرون              
 داده از  با نوشتن يك منطقي در اين بيت تقسيم فركانسي براي توليد نرخ انتقـال             . نوشته شود 

. برابر حالت سنكرون مي شود2 كاهش مي يابد و نسبت نرخ انتقال داده 8 به 16

PE-2 (Parity Error)بيت * 

واهـد شـد و تـا       زماني كه در قالب كاراكتر دريافتي خطاي توازن رخ دهد، اين بيت يـك خ              
 UDRخوانده نشده باشد موقع مقدار دهي به رجيـستر           UDRزماني معتبر است كه رجيستر      

.اين بيت را مي بايست صفر كرد UCSRAخوانده نشده باشد موقع مقدار دهي به رجيستر 



DOR‐3(Data OverRun)بيت   *  

كاراكتر جديدي به   اگر اين بيت يك گردد به اين معني است كه بافر دريافت پر شده و اگر           
د از بين شيفت رجيستر وارد، و يا بيت شروع جيديد تشخيص داده شود اطالعات جدي         

موقع مقدار دهي به رجيستر      .  بوجود مي آيدdata Over Runمي رود و يك خطا بنام  
UCSRA    بايد اين بيت را صفر كنيم  .

FE‐4(Frame Error)بيت   *  

مثالً اگر   .  باشد  اگر اين بيت يك شود، نشان دهنده بروز مشكل در قالب داده دريافتي مي     
ه  كاراكتر بعدي صفر باشد اين بيت يك مي گردد و تا زماني معتبر است ك          Stopبيت 

 اين بيت را  UCSRA خوانده شده باشد موقع مقداردهي به رجيستر     UDRرجيستر   
. مي بايست صفر كرد  



UDRE-5 (USART Data Register Empty)بيت   *  

 مي باشد به عبارت ديگر يك       UDRنشان دهنده آمادگي بافر ارسال ديتا           )  پرچم(اين بيت 
در صورت فعال    . شدن اين بيت نشان دهنده خالي بودن بافر براي پذيرش داده جديد است          

. وقفه نمايد   بودن وقفه خالي بودن رجيستر ديتا، يك شدن اين پرچم مي تواند توليد        

TXC-6(USART Transmit Complete)بيت   *  

اده جديدي براي ارسال    زماني كه داده هاي سريال به بيرون شيفت رجيستر انتقال مي يابند و د              
مي تواند يك موجودي نباشد اين بيت يك مي گردد و در صورت فعال بودن وقفه ارسال،        

. وقفه كامل شدن ارسال ايجاد نمايد           



RXC-7(USART Receive Complete)بيت 
 موجود باشد و اين بافر خوانـده نـشده باشـد ايـن بيـت يـك                  UDRزماني كه ديتاي دريافتي در بافر دريافت        

اگر دريافت كننـده غيـر فعـال باشـد     . يدمي گردد و در صورت فعال بودن وقفه دريافت، مي تواند توليد وقفه نما      
.اين بيت صفر خواهد بود

UCSRB (USART Control and Status Register B)رجيستر 



TXB8-0 (Transmit Data Bit 8)بيت   *  
 بيتي انتخاب كنيم اين بيت به عنوان بيت نهم داده ارسالي در    9وقتي كه فريم داده ارسالي را    

. ، بيت نهم را بنويسيم UDR بيت در رجيستر   8نظر گرفته مي شود و بايد قبل از نوشتن       

RXB8-1 (Receive Data Bit 8)بيت   *  
 بيتي انتخاب كنيم اين بيت به عنوان بيت نهم داده دريافتي در          9وقتي كه فريم داده دريافتي را     

. ، بيت نهم را بخوانيمUDR بيت از رجيستر    8نظر گرفته مي شود و بايد قبل از خواندن        

UCSZ2-2 ( Character Size)بيت   *  
 تعداد بيت هاي    UCSRC واقع در رجيستر    UCSZ1:0تركيب اين بيت به همراه بيت هاي         

. در حالت دريافت و ارسال را تعيين مي كنند        ) اندازه كاراكتر (ديتا در فريم سريال      

TXEN-3(Transmitter Enable)بيت   *  
 قطع  PDI فعال مي گردد و عملكرد عادي پايه            USARTبا يك كردن اين بيت ارسال كننده       
 فعال مي گردد و با نوشتن صفر منطقي در اين بيت     TXDمي شود و نقش دوم آن پايه، يعني    

روجي باشد نوشتن صفر    ارسال كننده غير فعال مي گردد اما زماني كه در حال ارسال ديتا به خ                 
.براي غير فعال كردن ارسال كننده نامعتبر خواهد بود          



RXEN-4(Receiver Enable)بيت * 

 قطع مي شود و نقـش       PD0 فعال مي گردد و عملكرد عادي پايه         USARTبا يك كردن اين بيت دريافت كننده        
 و در ايـن      فعال مي گردد و با نوشتن صفر منطقي دريافت كننده غيـر فعـال مـي گـردد                  RXDدوم آن پايه، يعني     
. نامعتبر خواهد بودPE و DOR,FEصورت پرچم هاي 

UDRIE-5(USART Data Register Empty Interrupt Enable)بيت * 

 فعال مي گردد و به شرطي كه وقفه كلـي فعـال باشـد و                UDRبا يك كردن اين بيت وقفه خالي بودن رجيستر          
. اجرا مي گرددUDR، فعال گردد وقفه خالي بودن رجيستر UCSRA واقع در رجيستر UDREپرچم 

TXCIE-6 (TX Complete Interrupt Enable)بيت * 

 TXCه وقفه كلي فعال باشد و پرچم        با يك كردن اين بيت وقفه كامل شد ارسال، فعال مي گردد و در صورتي ك               
. فعال گردد، وقفه كامل شدن ارسال، اجرا مي شودUCSRAدر رجيستر 



RXCIE-7 (RX Complete Interrupt Enable)يت   ب

 كه وقفه كلي    با يك كردن اين بيت وقفه كامل شدن دريافت، فعال مي گردد و در صورتي           
فعال گردد، وقفه كامل شدن دريافت، اجرا             UCSRAدر رجيستر    RXCفعال باشد و پرچم     

. مي شود

UCSRC(USART Control and Status Register C)رجيستر  



UCPOL-0( Clock Polarity) بيت    * 
حالت فرستنده پالس      اين بيت در مد ارتباط سريال سنكرون استفاده مي شود در اين مد در             

 ارسال مي گردد و در حالت دريافت پالس همزمان          XCKهمزماني بر روي پايه خروجي      
اگر اين بيت صفر باشد نمونه برداري از ديتاي دريافتي       .  دريافت مي ردد  XCKكننده از پايه  

 صورت مي گيرد و اگر    XCKبا لبه پايين رونده و تغيير ديتاي ارسال در لبه باال رونده پالس             
.اين بيت را يك كنيم اين حالت بر عكس انجام مي شود      

 نحوه نمونه برداري در لبه كالك همزمان كننده3-7شكل 



UCSZ1:0-2.1(Character Size)بيت هاي   *  
 تعداد بيت هاي فريم داده     UCSRB واقع در رجيستر   UCSZ2تركيب اين دو بيت با بيت  

.  عملكرد اين بيت ها را نشان مي دهد          5-7جدول .  سيال را تعيين مي كنند     

 تعيين تعداد بيت قالب داده سريال                5-7جدول   



USBS-3(Stop Bit Select)بيت * 
اگر اين بيت را     .   را براي فرستنده تعيين مي كند و تاثيري در حالت گيرنده ندارد                         Stopاين بيت تعداد بيت هاي          

.  ارسال مي گردد      Stop و اگر يك كنيم دو بيت       Stopصفر كنيم يك بيت        

UPM1:0-5.4(Parity Mode)بيت هاي  * 
به طور اتوماتيك ارسال كننده           . ين كرد  توسط اين دو بيت مي توان بيت توازن ارسالي را توسط ارسال كننده تعي                  

ي تواند بعد از دريافت ديتا بيت را          بيت توازن را به همراه ديتا ارسال مي كند و به همين ترتيب گيرنده م               
  6-7جدول .  را فعال كند      UCSRA واقع در رجيستر      PEتشخيص دهد و در صورت بروز مشكل پرچم        

.عملكرد اين دو بيت را نشان مي دهد      

 تعين بيت پريتي در قالب سريال            6-7جدول   



UMSEL-6( USART Mode Select)بيت * 
اگر اين بيت صفر باشد مد آنسكرون و اگر يك باشد مد                 . اين بيت براي انتخاب مد ارتباط سريال مي باشد                  

 به عنوان دريافت و ارسال كننده پالس          XCK در نقش    PB0در مد سنكرون پايه      . سنكرون انتخاب مي شود     
. همزماني فعال مي گردد            

URSEL-7(Register Select)بيت * 
براي دسترسي به       .  بكار مي رود UBRRH يا  UCSRCاين بيت براي انتخاب دسترسي به يكي از رجيسترهاي                

.، بايد در اين بيت يك نوشته شود      UCSRCرجيستر   

. استفاده مي كنند I/O از يك مكان در حافظه  UCSRC و رجيستر UBRRHرجيستر 

UBRRL و UBRRHرجيسترهاي   



 * بيت(Register Select)URSEL-15

 بكـار   UBRRH يـا    UCSRCاين بيت براي انتخاب دسترسـي بـه يكـي از رجيـسترهاي              
. بايد صفر شودUBRRHاين بيت جهت دسترسي به رجيستر . مي رود

 * بيت هاي رزرو شده(Reserved Bits)

. براي توليدات آينده رزرو شده است وبايد در آنها صفر نوشته شود14 و 13، 12بيت هاي 

 * بيت هاي(USART Baud Rate Register)UBRR11:0-11:0

 بيتي  12 يك رجيستر    UBRRH بيت پاييني رجيستر     4 به همراه    UBRRL بيت رجيستر    8
انتقال اطالعات بـه  . مي باشند) baud rate(را تشكيل مي دهند و براي تعيين نرخ انتقال داده 

 بايد با سرعت مشخصي در فرستنده و گيرنده صورت پذيرد زيرا            UDSTYصورت سريال   
.ددر حالت آسنكرون ديتاي ارسالي يا دريافتي بر روي يك خط صورت مي گير



stdio.hكتابخانه 
Char getchar (void):

. را برگرداندUART مي تواند يك كاراكتر دريافتي از pollingاين تابع به روش 
;()data=getchar :مثال

. قرار مي گيردdataدر مثال فوق كاراكتر دريافتي در متغير 
Void putchar (char c);

. ارسال كندUART مي تواند يك كاراكتر را از طريق pollingاين تابع به روش 
putchar :مثال ('a);

. به خروجي پورت سريال ارسال مي گرددaدر مثال فوق كاراكتر اسكي حرف 
Void puts (char *str);

 يـا  Null ذخيره شده و بـه كـاراكتر نهـي    SRAMاين تابع مي تواند يك رشته كاراكتر اسكي را كه در حافظه       
. ارسال نمايدUART ختم مي شود را به خروجي پورت سريال از طريق '0/'

 را بـه خروجـي سـريال    ;''unsigned char name[]=''Micro: اگر بخواهيم يك متغير رشته اي مانند: مثال
.بفرستيم به صورت زير عمل مي كنيم

Puts (name);
Void putsf (char flash *str);

 يـا   Null ذخيره شده و به كـاراكتر نهـي          FLASHاين تابع مي تواند يك رشته كاراكتر اسكي را كه در حافظه             
. ارسال نمايدUART ختم مي شود را به خروجي پورت سريال از طريق '0/'



اگر بخواهيم يك متغير رشته اي ثابت مانند: مثال
Flash unsigned char chip[]=''Micro AVR'';

Putsf.را به خروجي سريال بفرستيم به اين صورت عمل مي كنيم (chip);
Char *gets (char *str, unsigned char len);

سـريال دريافـت نمايـد و در متغيـر          اين تابع مي تواند يك رشته كاراكتر اسكي را به طـول مشخـصي از ورودي                 
. ذخيره نمايدstrرشته اي 

. قرار دهيد;char input [10] كاراكتر از ورودي سريال بخوانيد و در رشته 10تعداد : مثال
Gets (input,10);

Printfتابع 
Void printf (char flash *fmtstr [,arg1,arg2,…]);

. ه در ارتباط سريال از آن اسـتفاده مـي شـود         اين تابع پركاربردترين و البته ساده ترين و پرحجم ترين تابعي است ك            
.بنابر اهميت اين تابع بهتر است كمي در مورد آن بيشتر توضيح دهيم

.فرم كلي اين تابع را به صورت زير در نظر بگيريد
Printf(''متغير اول , ''رشته كنترلي در حافظه ثابت متغير دوم , , …);

تر كنترلي داشته باشد يا فقـط يـك رشـته    رشته كنترلي در حافظه ثابت ذخيره خواهد شد اين رشته مي تواند پارام          
.باشد به مثال زير دقت كنيد

AVR''); printf: مثال (''micro



. رديم و متغيري هم براي ارسال نداشتيم  همين طور كه در اين مثال مي بينيد ما از پارامتر كنترلي استفاده نك
 ابتدا كاراكترهاي كنترلي را   7-7حال در جدول    . پس تنها يك رشته به خروجي سريال ارسال كرديم   

. معرفي مي كنيم 

printf كاراكتر كنترلي در تابع  7-7جدول  



يم و اين مقـدار را در       فرض بگييد در يك برنامه دما را بر حسب درجه سانتي گراد اندازه گرفت             : 1-7مثال  

مي خواهيم اين مقـدار را      .  مي باشد  T=25.4786 ذخيره كرده ايم و اين مقدار برابر         Tيك متغير اعشاري به نام      
.به خروجي سريال ارسال كنيم

Printf(''Temp=%6.3f%cC'',T,0xf8);
پـس ابتـدا رشـته      . روع كنـيم  براي تحليل چگونگي نمايش بايد از سمت چپ رشته كنترلي به سمت راست ش             

''Temp=''         6.3% ارسال مي گردد حال به كاراكتر كنترليf              رسـيده ايـم و چـون متغيـر اول يعنـي T    از نـرخ 
 استفاده كرديم بنابراين عدد اعشاري، تبديل به رشته اسكي معـادل            % بعد از كاراكتر     fاعشاري است از حرف     

 رسيده ايـم پـس متغيـر        c% به خروجي ارسال مي شود حال به كاراكتر كنترلي بعدي            ''25.479''شده و مقدار    
 'o'مـايش   مي باشد را به كاراكتر تبديل كرده و ارسال مـي كنـيم، ايـن كـد بـراي ن                  0xf8دوم كه يك عدد ثابت      

. مي رسيم كه به خروجي ارسال مي گرددcعالمت درجه است و در انتهاي رشته كنترلي به حرف 

نمايش در خروجي سريال :Temp=25.479oC



شايد سوال شما اين باشد كه  
6.3

 قبل از كاراكتر كنترلي    
f چيست؟ 

ش دهيم و همچنين      در پاسخ بايد بگوييم، تعداد اعدادي كه بعد از اعشار مي خواهيم نماي       
.  قرار داديم   3 و دقت اعشار را     6پس طول كل اعداد را     . طول كل اعداد را مي توان تعيين كرد     

  4 رقمي بود اما اگر     2در اين مثال عدد صحيح ما از مقداري كه تعيين كرده بوديم كمتر و        
چون طول ميدان نمايش قسمت اعشاري را          . رقمي بود طول ميدان نمايش افزايش مي يافت         

اين تابع همچنين      .   رقم اعشار نمايش صورت مي گيرد         3 تا  فقط رقم در نظر گرفتيم      3
در اين   . د مي كند قسمت اعشار را به اندازه دقت تعيين شده براي نمايش قسمت اعشاري، گر              

. گرد شده است  25.479به عدد   25.4786مثال مي بينيد كه عدد     













 2MHZو  1.8432MHZ,1MHZ نرخ انتقال داده براي كريستال هاي خارجي 2-7جدول 

  4-7، 3-7، 2-7(در جدول هاي (Baud Rateمحاسبه شده با كريستال هاي مختلف، آورده شده است  .
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