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عنوان پروژه وتحقیق:صل اولف
:پروژهانجام روشوعنوان1–1

از دو بخـش مهـمی مـورد نظـرفاصله سنج آلتراسـونیکمدار.می باشدفاصله سنج آلتراسونیکعنوان پروژه

لو مـدAVRازخانوادهبکار رفته در این پروژه میکرو کنترولر.میکروکنترلر وسنسورها تشکیل شده است

ATmega32Lمـیمیلـی متـر16سنسورهاي به کار رفته از خانواده آلتراسونیک مـدلی موسـوم بـهو

طراحـیکلیـه مراحـلبـراي انجـامپـروژهدراین.تشکیل شده استگیرنده که از دو جزء فرستنده وباشند

Proteusاز برنامـــه برنامـــه وســـخت افـــزار 6 Professionalنـــرم افـــزار وCode vision

.استفاده شده است

– :هدف از اجراي پروژه21

ایـن.باشـدنع پشت سر در هنگام پـارك کـردن مـیواسنجش فاصله  خودرو با مهپروژهدف از ساخت این

را تشخیص داده وفاصله آنها را تـا مـدار محاسـبهمتري اجسام روبروي  خود5/3می تواند تا فاصلهوسیله

.که روش انجام آن در فصل دو کامال آمده است.نمایش دهدLCDوبر روي یک صفحه 
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:تشریح بلوك دیاگرام سیستم3-1

فاصله سنج آلتراسونیکسیستم بلوك دیاگرام 1-1شکل

:دهنده این مدار به شرح زیر می باشدبلوکهاي تشکیل 

مدارتغذیهبخش -

کالك مخصوص میکروکنترلربخش -

ریست مداربخش-

ارسال سیگنال بخش -

نالگگیرنده سیبخش-

بخش میکروکنترولر-

گربخش نمایش-
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:تغذیه مداربخشعملکرد 1-3-1

بعـد از ورود بـه      این ولتـاژ ورودي   .ولت به صورت جریان مستقیم تغذیه  می شود         12این سیستم از ورودي     

وارد مـی  ژبه درون یک پل دیودي می رود و خروجی آن به یک رگوالتـور بـه منظـور تنظـیم ولتـا       ،  سیستم

در سراسر مدار به کـار       VCCآلی است که به عنوان      یدهخروجی این رگوالتور در واقع همان خروجی ا       .شود

.گرفته  می شود

:کالك مخصوص میکروکنترلرعملکرد بخش1–3–2

، به خودي خود داراي یک کالك ورودي است و می تواند اعمال خود را با این کـالك  AVRمیکرو کنترلر 

خـصوص  م خود، مداري به عنوان مـدار کـالك        دلخواه براي دقت بیشتر و همچنین ایجاد کالك       .تنظیم کند 

.تعبیه شده استمیکروکنترلر

:بخش ارسال سیگنالعملکرد3-3-1

تـشکیل شـده اسـت  کـه در قـسمت انتهـایی آن یـک سنـسور         اصـلی قـسمت چهـار  بخش از مدار از     این  

40کـانس   نال صوتی بافر  گاین سنسور یک سی    توسط وجود  دارد که     T40-16آلتراسونیک فرستنده مدل  

.اده می شودفرستکیلو هرتز  جهت برخورد با مانع  و تشخیص فاصله

:نالگبخش گیرنده سیعملکرد3-1–4

آشـکار سـاز   مـدار گنال وقویـت سـی  ت مـدار  سنسور گیرنـده ،    :که عبارتند از   قسمت اصلی   سهاین بخش از    

دریافـت R40-16یک سنـسور گیرنـده آلتراسـونیک مـدل    توسط برگشتی نال گسی.تشکیل شده است

ستممهمترین بخـش ایـن سیـ      بخش گیرنده . شودقویت وسپس آشکار می   ابتدا ت دریافتیسیگنال.ی شود م

.ر جهت به دست آوردن فاصله استمهمترین گام دتقویت آن و دریافت سیگنالمی باشد زیرا 
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:بخش میکروکنترولرعملکرد1–3–5

.اسـتفاده شـده اسـتATmega32Lبه شمارهAVRبراي پردازش  از  یک میکروکنترلرپروژهدراین

داده هـاي ورودي ذخیـره شـده درمیکرو وشمارندهبا کمک تایمر هايمربوط به محاسبه فاصلهعملیات

LCDروي صـفحهفاصله مـورد نظـر بـر،انجام محاسباتدر نهایت پس از . شوندحافظه میکرو انجام می

گیـرد و خروجـی هـايصورت میSPIیق پایه هايبرنامه ریزي کردن میکرو از طر.نمایش داده می شود

دیگر پایـه هـاي میکـرو. استفاده می شوندLCDنشان دادن داده ها بر روي این مدار هم براي Aپورت 

.وري در موارد بعدي می باشندبی استفاده یا براي بهره

:ریست مداربخشعملکرد6-3-1

که کنترل این کلید به صـورتدر مواقع ضروري قرار داردمیکرویک کلید براي ریست کردنبخشدر این

براي جدیدکردن اطالعتیک  سوکت مادگی جهت  اتصال پروگرامر براي وارداز، همچنینباشددستی می

.استفاده شده استEEPROMوFLASHبرنامه ریزي حافظه هاي

:یش گربخش نما7-3-1

بـرايLCDایـن.استفاده شده اسـتصفحه سبز LCD16*2در این سیستم براي نمایش فاصله از یک

.شودمیکرو وصل میAرتونمایش فاصله به پ

فلوچارت برنامه 1–4

.بصورت کلی نمایش می دهدسونیکافاصله سنج آلترفلوچارت زیر خالصه عملکرد برنامه 
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: بوسیله امواجتاریخچه فاصله سنجی1–5

که اگر تکرار نشدن این فاجعه افتادند ،بعد از غرق شدن کشتی تایتانیک دانشمندان به دنبال راه حلی براي
وجـود مـانعکاپیتان کشتی به هر دلیلی قادر به دیدن جلوي کشتی نبود وسـیله اي هـشدار دهنـده او را از

.لع سازدمط

:فاصله سنج بوسیله امواج صوتی -1

جهت شناسایی توده هاي یخ توسط لوییس نیکسون اختراع فاصله سنج غیر فعال  ، اولین 1906در سال 
افزایش فاصله سنجدر جنگ جهانی اول به علت نیاز به شناسایی اهداف دریایی تمایل به استفاده از. گردید 
فعال فاصله سنجانسوي به همراه کنستانتین چلوسکی روس موفق به اختراع اولینپاول دانکوین فر. یافت 

. ها آینده روشنی را در علم رادار شناسی باز کردند فاصله سنجاین نوع. شدند 1915در سال 
فیزیکدان زیر نظر بخش تحقیقاتی و اختراعات ناوگان دریایی بریتانیا ، رابرت بویل 1916در سال 

یا زیردریایی ، پروژه اي را بر عهده گرفت و با تشکیل کمیته تحقیقاتی تشخیص ضدزیر دریایی ییکانادا
،

anti or alied submarinedetection investigation committee موفق به ساخت
.شناخته می شود ASDICنمونه آزمایشی شدند که با نام مخفف 

فعال فاصله سنج تحده متفقا موفق به ساخت سیستم هاي مجهز به انگلیس و ایاالت م،1918درسال 
تشخیص نابودگرهاي تکنیک. ها به طور رسمی آغاز گشت تولید این نوع سیستم 1923گشتند ، ودرسال 

. ساخته شد 1922بودند در سال ASDICسیستم هایی که مجهز به تکنیک 
ید کشتی ها و زیر دریایی هاي که داراي فناوري معروف پس از جنگ جهانی دوم ناوگان آمریکا اقدام به تول

. به ماهی کوچک بودند ، کرد 
: active sonarفعال فاصله سنج 

، وسپس گوش دادن به پالس بازگشتی عمـلمعروف به پینگفعال با ایجاد پالس هاي صوتیفاصله سنج
بـین دریافـت و ارسـال پـالس را انـدازهبراي تشخیص فاصله از هدف ، شخص می تواند مدت زمان. میکند

hydrofonic. گیري کند براي اندازه گیري جهت و راستاي هدف می توان از هیدروفونیک هاي متعـدد
استفاده کرده ،و سپس زمان دریافت پالس توسط هر یک از این هیدروفون ها را اندازه گرفت ، و بـا مقایـسه

.استاي هدف را تعیین نمود این زمان ها به راحتی می توان جهت و ر
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 :آلتراسونیکفاصله سجی بوسیله امواج فرا صوتی -2

. میالدي و بعد از غرق شدن کشتی تایتانیک برمـی گـردد  1912تاریخ ساخت سنسور  فراصوتی نیز به سال       
L Fمیالدي آقاي 1912در سال  Richartsonشـها موفـق   باالهام از طبیعت واستفاده از مسیر یابی خفا

خفاشها به دلیل بینایی ضعیف و حساس به نـور ،از امـواج فـرا صـوتی بـراي                   .به ساخت سنسور فراصوتی شد    
به دسته اي از امواج مکانیکی گفته می شود          آلتراسونیکامواج فرا صوتی  . تشخیص موانع استفاده می کنند    

امـا از آن سـالها تـا کنـون کـه      .باشـند  KHZ 20که فرکانس نوسانشان بیش از محدوده شنوایی انسان
.ذرد این سنسور کاربردهاي فراوانی در زندگی ما پیدا کرده استگنزدیک به یک قرن می
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:خالصه فصلهاي بعدي

ودر فصل سوم نیز  به تشریح نرم افزار پروژه کـه  ،ت مدار تشریح عملکرد سخت افزار و قطعا  به  درفصل دوم   

ودر فصل چهـارم خالصـه      . می پردازیم  به صورت کامل   نوشته شده ، بر اساس فلوچارت ارائه شده       Cبا زبان   

توضیح قسمت پیوست هاآورده شده که در فهرست منابع و پیوستها    پایاندرو   شدهذکر  پروژه و پیشنهادات    

.داده شده استو برگهاي اطالعاتیدر پروژ عملکرد قطعات استفاده شدهراجع به مختصري 
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رسخت افزار مداتشریح :فصل دوم

در پرداخته و آنهاکه در این فصل به شرح     سخت افزاري  تشکیل شده است ،      اصلی  این پروژه از شش بخش    

لیـست قطعـات مـورد اسـتفاده در     پشت فیبر ، روي فیبر مدار  و،شماتیک  طرحی این فصلپایانقسمت 

.آورده شده استپروژه

بخش تغذیه مدار-1

بخش کالك مخصوص میکروکنترلر-2

بخش ارسال سیگنال -3

نالگبخش گیرنده سی-4

بخش میکروکنترولر-5

بخش نمایش گر-6

لیست قطعات مورد استفاده در پروژهمدار  وروي فیبر ، پشت فیبر ،شماتیک  طرح-7



11

:بخش تغذیه مدارتشریح 1-2

براي تـامین ولتـاژ   ، کهلت به صورت جریان مستقیم تغذیه می شودو12منبع تغذیه این سیستم از ورودي       

تولید ولتاژ هاي مـورد     جهت  .میلی آمپر استفاده شده است     500ولتی با جریان     12از یک آداپتور    ولت   12

ایـن ولتاژهـا توسـط    اسـتفاده شـده اسـت،   ولـت 9ولـت و 5عدد تنظیم کننده ولتاژ    2نیاز براي مدار از     

، راه اندازي   LCDایی  ولت براي روشن   5ژ  ساخته می شوند، ولتا     09L78و7805رگوالتورهاي   3ترمینال  

تقویـت سـیگنال    مـدار   وتغذیـه    دهگیرن،ولت براي سنسورهاي فرستنده      9ژ  ودیگر قطعات مدار و ولتا    میکرو  

ولت نمایش داده شده است که در آن    5ع تغذیه براي تامین     شکل زیر مدار منب   در  . به کار می روند     دریافتی

،به کار برده شـده انـد  ACنظور حذف نویز به مC9وC8وDC جهت حذف نویز C7و C6خازنهاي 

که براي نشان دادن روشن بودن       بطور موازي قرار گرفته     LEDهمچنین با خازنهاي  ورودي رگوالتور  یک         

.مدار تعبیه شده است

منبع تغذیه مدار2-1شکل 
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:الك مخصوص میکروکنترلربخش کتشریحتشریح 2–2

مطـابق شـکل زیـر     پالس مخصوص میکرو از یک نوسان سـاز کریـستالی خـارجی            سیستم براي تولید  ن  درای

کریستال به کار رفته از نوع کوارتزي می باشـدزیرا داراي ضـریب کیفیـت  باال،محـدوده                  . استفاده شده است  

کریـستال توسـط فیوزبیـت       ا نـوع  تخـ ان.فرکانسی باالو حساسیت کم نسبت بـه تغییـرات دمـا مـی باشـد              

CKOPTخازنهاي .مگا هرتز می باشد4کریستال به کار رفته در این  نوسان ساز ،انجام می شودC1 و

C2                        به عنوان خازنهاي باالنس می باشند که داراي مقدار یکسانی بوده و مقدار آنهـا بـا توجـه بـه فرکـانس

.انتخا شده استPF33کریستال  

:بخش ارسال سیگنالتشریح2–3

هـر کـدام از ایـن       عملکـرد    تشکیل شـده اسـت،     گفته شد این بخش از چهار قسمت اصلی        همانطور که قبال  

:شده استقسمتها در زیر شرح داده

کالك مخصوص میکرو2-2شکل 
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:ان ساز آلتراسونیک نوسمدار 1-3-2

و لکی 40فرکانس پالس با  که وظیفه آن تولید   ساخته شده  وخازن پتانسیومتر ،555آي سی   یک این مدار از  

این ،فرکانس فرا صوتی تولید مـی کنـد       پالسی با  555سیي  آ.می باشد  مخصوص فرستنده آلتراسونیک   هرتز

بازده انتقـال امـواج آلتراسـونیک افـزایش     تا اشد  برابر ب  تولید شده باید با فرکانس کریستال سنسور      فرکانس

بـا تغییـر پتانـسیومتر     .فاده شده اسـت  به همین منظور براي تنظیم این فرکانس از یک پتانسیومتر است   یابد  

فرکـانس  پالسی بـا نوسان کرده و555بر روي باالترین سطح قرار گیرد  آي سی   555وقتی  ریست آي سی        

:ارسال می کندثانیه  یک بار..../. 25را در هر راي سنسورمورد نیاز بکیلو هرتز40

مدار نوسان ساز2-3شکل
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:اشمیتبافرمدار 2–3–2

بعدي  بهNANDاشمیت تریگر قرار دارد که باNANDدر انتهاي مدار نوسان ساز آلتراسونیک یک مدار

بـدین.دهـدرا انجـام مـیتبدیل می شود ودر واقع عمل یک بافر اشـمیت4093آي سیANDیک

در صـورت تـضعیف بافر باعث حذف نویز  در پالس تولید شده و نیزتقویت سطح ولتاژ پـالسنایصورت که

.می شود

بـهبه خروجی مدار  نوسان ساز آلتراسونیک و ورودي دیگر آن به تریگري کـهیکی از ورودي هاي  این بافر

نرم افزار کنتـرل مـی شـودو در صـورتاین تریگر توسط.شودمیکرو متصل بوده،وصل میBپورت4بیت

.خروجی مورد نظر را ایجاد می کندAND روشن بودن  تریگر ، مدار

:راه انداز سنسور آلتراسونیکمدار2–3–3

در هر سر سنـسور فرسـتنده. از یک آي سی معکوس کننده استفاده شده استبخشدر قسمت بعدي این

افـزایش تـواندرایو سنسور،وظیفه این معکوس کننده هاصورت موازي با هم قرار دارند،بهNOTدو بافر

در پایه مثبت سنسور فاز اصـلی  ودر پایـه منفـی. در فرکانس ارسالی می باشدانتقال ،تقویت و ایجاد تاخیر

خروجـیتـاژبرابـر ول2رسد حـدودولتاژي که به سنسور میدرجه اختالف فاز ایجاد می شود،180سنسور

.استDCخازن به کار رفته جهت حذف جریان .معکوس کننده است

درایور سنسور2-4شکل 
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:سنسور فرستنده آلتراسونیک3-2–4

می باشد،لتراسونیک آفرستنده ارسال امواجسنسورکار
امواجی  که و بهیا فرا صوتی راسونیکتلآامواجباشند کیلو هرتز 200تا 20نها بین آامواجی که فرکانسبه

.باشند امواج صوتی می گویندهرتزکیلو20تا هرتز20فرکانس آنها  بین
سنسورهاي غیر صنعتی در فرکانسهایی در .این سنسورها را به دو دسته صنعتی و غیر صنعتی تقسیم بندي کرد

ین سنسورها دقت کار باال در ا. کیلو هرتز کار میکنند و در بازار با قیمتهاي پایین در دسترس هستند40حدود 
اما سنسورهاي صنعتی در .و فقط در حد تشخیص یک فاصله یا عمق یک مایع میتوان از آنها استفاده کردنیست 

سنسور فرستنده در این مداراز نوع.می باشدزیادکار کنند به دلیل همین دقت فرکانسهاي در حد مگا هرتز کار می
T40-16 بوده که حرفTن نشان دهنده فرستنده بر روي آTransmitter سنسور استاینبودن.

:اجزاءتشکیل دهنده یسنسوررهاي آلتراسونیک

پوسته-1
 تشدیدگرارتعاش کننده-2
ورقه ي فلزي-3
سرامیک پیزوالکتریک-4

سیم اتصال دهنده-5
ماده قابل ارتجاع-6
پایه هاي سنسور-7
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: طرز کار سنسور ها

از طریق سیم اتصال دهنده به سرامیک کنید ، این پالسفرستنده اعمال میهنگامی که پالسی را به سنسور
پیزو الکتریک  داده می شود و ماده پیزو الکتریک دچار خمیدگی و تغییر حالت می شود،تغییر حالت وخمیدگی 

می شود در اثر لرزش این بخش  قیفی شکلتعاش کنندهایجاد شده در پیزوالکتریک باعث لرزش قسمت ار
. شودفضا منتشر میامواج فرا صوتی در 

.در شکل زیر ساختمان درونی این سنسور نشان داده شده است

Item Spec
FrequencyKHz 40
Sound pressure

level dB 115 <

Sensitivity dB -64 <
Diameter 16.2

Height 12.2
Size
mm

Interval 10.0

سنسور آلتراسونیک2-5شکل 
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:نالگبخش گیرنده سیح یتشر2–4

، عملکرد هر کـدام از ایـن قـسمتها در زیـر شـرح داده     سه قسمت اصلی تشکیل شده است    این بخش نیز از     

:شده است

:سنسور گیرنده آلتراسونیک2–4–1

دربخش مربوط به .تراسونیک وتولید ولتاژ جهت ارسال به سیستم  می باشدکاراین سنسور دریافت امواج آل

بررسی شد اما نحوه عملکرد این سنسور به این صورت است کهسنسور فرستنده ساختمان این سنسور ها 

کرده وبه سنسور گیرنده آلتراسونیک می بازتا پیدا برخورد می کنند سمی جبه وقتی امواج فرا صوتی 

.رسند

امواج برگشتی باعث لرزش  قسمت ارتعاشی ودر نتیجه تحریک و لرزش ماده خل سنسور گیرنده در دا

تقویت پیزوالکتریک  و القاء ولتاژ در این ماده می شود ،ولتاژ بوجود آمده از طریق پایه هاي  سنسور به مدار

رف حاست که R40-16سنسور گیرنده ي به کار رفته از این مدار از نوع .داده می شودسیگنال 

RReceiver نشان دهنده ي گیرنده بودن سنسور است.
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:مدار تقویت سیگنال2–2-4

بـراي اینکـه قابـل      لذا   است   شده بر اثر شرایط محیطی تضعیف     دریافت شده توسط سنسور گیرنده    سیگنال

، بـراي همـین منظـور از    قویت شـود تمرحلهدر دو  بلدسی 60اید به مقدار    دا ب تبااستفاده و تشخیص باشد     

در سـیگنال دریـافتی  عملکرد این مدار به این صـورت اسـت کـه   .استفاده شده استLM833یک آي سی  

ذیه این مدار به این صـورت اسـت    غت .تقویت می شود   دسی بل  20دسی بل و در مرحله دوم        40مرحله اول   

مدار تقویت سیگنال شده  سپس توسط تقـسیم         وارد    09L78ور    ت تولید شده توسط رگوالت    لو 9ولتاژ   که  

.شودولت کاهش می یابد و وارد پایه مثبت آپ امپ می           5/4به میزان     کیلو اهمی 10تاژ دو سر مقاومت     ول

تقویـت کننـده عملیـاتی را       در مواقعی استفاده می شود  که قصد داریم با یک منبـع دو             از این روش تغذیه     

در سـیگنال    بطور برابر تقویت می شـوند      سیگنال متناو مثبت و منفی    اي  نیم موج ه   بدون ایجاد اعوجاج  

.در شکل زیر مدار تقویت سیگنال نشان داده شده است.تغذیه نمائیمتقویت شده،

مدار تقویت کننده سیگنال2-6شکل 
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:مدار آشکار ساز سیگنال تقویت شده4-2–3

بـه تـشریح   اسـت،که تـشکیل شـده  کننـده  ي ومدار مقایسه یکسوساز دیودمدارخود از دو قسمت    این مدار 

:د هر قسمت می پردازیمعملکر

:مدار یکسوساز دیودي2–3-4–1

بخـاطر از دیودهاي شاتکی در ایـن مـدار  و خازن ساخته شده است ،دیودهاي شاتکیبا استفاده از این مدار   

این صورت است کـه    به این مدار  عملکرد.استفاده شده است   دارندکه خوبیداشتن مشخصه فرکانس باالي   

در .یکسو کرده و تنها نیم سـیکل مثبـت  را از خـود عبـور مـی دهـد                   سیگنال تقویت شده در مرحله قبل را        

وجود داشته باشد،توسط خازنی که در پشت سر دیود قـرار  DC عبوري  ولتاژ صورتی که به همراه سیگنال 

.دي نشان داده شده استدیودر شکل زیر مدار یکسوساز .شوددارد حذف می

مدار یکسو ساز دیودي2-7شکل 
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:مدار مقایسه کننده2–3-4–2

اسـتفادهLM358موجـود در آي سـیتقویت کننـده عملیـاتیاز مدار مقایسه کنندهبجايدر این پروژه

ننـده عملیـاتی فیـدبکچون در این نمونه تقویـت ک:،نحوه عملکرد این مدار به این صورت استشده است

ورودي مثبت تقویت کننده کمی از ورودي منفی بیشتر شود تقویت کننـده تفـاوتوجود ندارد وقتیمنفی

در صـورتی کـه.می رسدحالت اشباعآنها را حدود ده هزار بار تقویت کرده و خروجی آن  به بیشترین حد

ه و خروجی تقویـتویت شدورودي مثبت  مقدار کمی از ورودي منفی کمتر شود اختالف آنها ده هزار بار تق

آشـکاردر حالـت کلـی در مـدار.شکل زیر مدار مقایسه کننده را نشان می دهد.کننده تقریبا صفر می شود

وصل می شـودکنندهمقایسهتقویت کننده عملیاتیساز سیگنال ،خروجی مدار یکسوساز به ورودي مثبت

شـده بیـشتر ازین وقتی سیگنال یکـسواعمال می شود،بنابرامرجعثابتودي منفی آن یک ولتاژربه وو

=ولتاژ مرجع Rb x Vcc / Ra + RbVrf

رسیده ودر نهایت توسـط مقاومـت انتهـاي آپولت9به باالترین سطح خودزاباشد خروجی مدار آشکار س

زم بـه پـالس التقویـت شـده راسیگنالمدار آشکار ساز  بدین صورت . ولت می شود0-5تبدیل بهامپ

.کندمیتبدیل میکروتایمرتحریکبراي 

مدار مقایسه کننده2-8شکل 

Melec.ir
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:بخش میکروکنترولر5-2

ATmega32L بـه شـماره  AVR که قبال گفته شد براي ساخت این پروژه از میکروکنترلـر  همانطور

جهـت محاسـبه     هـا وپـردازش داده   LCDاستفاده شده است  که توسط آن عملیاتی از قبیل روشن کردن             

:به طور کلی نحوه محاسبه فاصله توسط میکرو به طریق ذیل صورت می گیرد.فاصله انجام می شود

شمارش شود ، یکی از تایمر هاي میکرو شروع بهشروع می555توسط آي سی تولید پالسهنگامی که 

باعث ورسدگیرنده میبهموج برگشتی،کنیدن را به سنسور فرستنده اعمال میآنماید و سپس زمان می

توسط مدار آشکار سازپس از تقویتاین موج. شود میگیرنده ی سنسورولتاژ در خروجایجاد یک

. استتایمروقفه معموال این پایه ، پایهمی رسد،به یکی از پایه هاي میکرو سیگنال  به پالس تبدیل شده و

: یدآنهایی از فرمول زیر بدست میشود و فاصلهبا یک شدن پایه شمارش تایمر متوقف می

X=V*T

= vثانیه استمتر بر 331,5ن تقریبا برابر آمیباشد ، که مقدار سرعت صوت برثانیه

t=شمرده شده توسط تایمر زمان

= xفاصله ي تا جسم بایدبراي بدست آوردن و برگشت ، فاصله ي رفتي نهایی فاصله x 2را به

.شودتقسیم

http://www.yazdkit.com/index.php


22

* V=331/5+./6   سرعت صوت در دما هاي مختلف از رابطه ي- Tکه در این رابطه آیدبه دست می

Tبوده ودر جدول زیر سرعت صوت در دماهاي  مختلف آورده شده استمحیط دماي ينشان دهنده.

C°دما m/sec سرعت صوت

-10 325.5
0 331.5
10 337.5
20 343.5
30 349.5
40 355.5
50 361.5

رعت صوت در دماهاي مختلفس2-1جدول 
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:بخش نمایش گر2–6

مـی  2functions*16مـدل عددي-حرفیاز نوع کاراکتريدر این پروژهبه کار رفتهLCDنمایشگر 

د، در به علت کند بودن عملکـرد خـو  هاLCD.ولت از طریق میکروکنترلر تغذیه می شود5باشد که باولتاژ 

بـوده کـه   پایـه  14داراي LCD.که باید آنرا در برنامه لحاظ کردخیر دارندتاهنگام نوشتن  احتیاج به زمان  

عملکـرد کـه در جـدول زیـر   براي کنترل در نظر گرفته شده پایه آن براي اطالعات  موازي و سه        پایه  هشت  

.استآورده شدهپایه هاي آن 

عملکردI/Oامنپایه

1VSS-زمین

2VCC-5 +ولت

3VEE-کنترل درخشندگی

4RSIانتخا دستور داده

5R/WIفعال ساز خواندن یا نوشتن

6EIفعال ساز

7DB0I/Oدیتا

8DB1I/Oدیتا

9DB2I/Oدیتا

10DB3I/Oدیتا

11DB4I/Oدیتا

12DB5I/Oدیتا

13DB6I/Oدیتا

14DB7I/Oدیتا

LCDهاي پایه 2-2جدول 
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:مورد استفاده در پروژهلیست قطعاتپشت فیبر ، روي فیبر مدار  و،شماتیک  طرح7-2

:طرح شماتیک مدار7-2–1

طرح شماتیک مدار2-9شکل 

Melec.ir
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:طرح پشت فیبر مدار 2-7-2

:طرح روي فیبر مدار 2–7–3

طرح پشت فیبر مدار2-10شکل 

طرح روي فیبر مدار2-11شکل 
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:لیست قطعات مورد استفاده 2–7–4

تعدادنام قطعهردیفتعدادنام قطعهردیف

آي سی 1

میکروکنترولر

ATmega32L

6/5، 1،5/1،7/4مقاومت18

از کیلو اهم 100و 47، 2/8

مکداهر 

1

1مگا هرتز4000000کریستال NE555P19آي سی 2

5کیلو اهم01تممقاوMC14093110آي سی 3

2اهممگا 1مقاومت W08G21دیود 

5رگوالتور آي سی

L7805ولتی

17f,خازن 1

470µf,1000µf از هر مدل

1

nf1004خازن HCF4049111آي سی 4

Pf10004خازنLM833N112آي سی 5

2کیلو اهم100مقاومت متغیرLM3581آي سی 

1کیلو اهم500مقاومت متغیر61013

9آي سی رگوالتور 

KA7809ولتی

1سنسور آلتراسونیک فرستنده1

LCD162 A11سنسور آلتراسونیک گیرنده

N58222دیود 7
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:تشریح نرم افزار و برنامه هاي مربوط به پروژه:فصل سوم

:Cفاصله سنج به زبان برنامه3–1

،توسـطCتوسط میکروکنترولر به زبـانبراي انجام محاسبات مربوط به فاصلهسیستمبرنامهدر این پروژه
افـزارونـرمCابتـداعلت اسـتفاده از زبـاندر ایـن فـصل. نوشته شـده اسـتCodeVisionنرم افزار

CodeVisionا بر اسـاس فلوچـارت آمـده شـده در فـصل اول ،بـهبرنامه رشرح داده شده است ،وسپس
.صورت کامل تشریح می کنیم

:CodeVisionونرم افزار Cاستفاده از زبان علت 3–1-1

120بـالغ بـرAVRدر واقع به دلیل زیاد بودن تعداد دستورالعمل هـاي زبـان اسـمبلی  در تراشـه هـاي
لذا بهتـر.ه نویسی به زبان اسمبلی چندان موجه جلوه نمی کندودشواري به خاطر سپردن آنها ،برنامدستور

تنها زبانهـاي  رایـج بـراي. است از یک زبان ساخت یافته که فهم آن براي کاربر راحت تر باشداستفاده شود
دلیـلشـاید خیلـی هـا بـهراBASICزبـان. هـستندBASICوCبرنامه نویسی میکرئکنترلرها زبـان

بـه طـور کلـی سـاختارBASICاما این زبان نقاط ضعف جدي دارد، زبان باشندسادگی آن دوست داشته
یکپارچه و استانداردي ندارد ونسخه هاي گوناگون آن قواعد متفاوتی دارند ونمـی تـوان از آن بـراي اهـداف

رف ساختار نسبتا واحد و یکپارچه اي دارد و نسخه هاي گوناگون آن از صـCاما زبان.چند گانه استفاده کرد
اي برنامـه نویـسی تمـامرکـه تقریبـا بـایـن اسـتCدیگـر مزیـت زبـان. ونحو مشابهی پیـروي مـی کنـد

ایـنCode Visionازنـرم افـزارواما علـت اسـتفاده از.میکروکنترلرها نسخه اي از این زبان وجود دارد
باموجود میAVRبراي خانواده Cامروزه کامپایلرهاي زیادي به زبانهرچنداست که

گفته شد همه از ساختاربرنامه نویسی مـشابهی پیـروي مـی کننـد، امـا در میـان آنهـا نـرم افـزار
شد و همـانطور کـه
Code

Visionقابلیت .یک قابلیت فوق العاده دارد و آن تولید خودکار کد براي راهاندازي اولیه تراشه ها می باشد
AVRبا اسامی پیچیده ثبات هاي تراشه هـايمذکور این امکان را به کاربر می دهد که بدون درگیر شدن

در این نرم افـزارCode Wizardابزار . را راه اندازي می کندAVRوچگونگی تنظیمات آنها،یک تراشه 
براي تنظیمات مورد نظر کاربر،به طور خودکار کدهاي الزم را تولید کرده وآن را در برنامه می گنجاند وتنهـا

.مه به عهده کاربر می ماندنوشتن الگوریتم اجرایی برنا

Melec.ir
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:شرح برنامه2-1-3

*****************************************************/
Chip type : ATmega32L
Program type        : Application
Clock frequency : 4.000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 512

/*****************************************************

#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#define TRIG PORTB.3

//Alphanumeric LCD Module functions

متغیرها و زیر نامه ها تعریف می شونددر این قسمت 

void convertor1 void ;

unsigned int III,count;
unsigned int DIG[5];
bit test=1;
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در این قسمت پورت متصل به صفحه نمایش تعریف می شود

#asm
equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include <lcd.h>

که به معناي یک دریافت از قرار می گیرد و با بروز یک وقفه ISRتین در این قسمت رو

RECIEVERافزوده  می شود،تعداد ارسالها همواره از دریافت ها 111یک واحد به  است

سیگنال ارسالی را دریافت کردیم ،عمل 5اساس را بر این امر می گذاریم که اگر .بیشتر است

:دریافت را متوقف کنیم

 //External interrupt0 service routine

interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr void
}
III ++;

if III==5 {TIMSK=0x00;GICR=0x0;test=0;III=0 ;}
}

سرریز تایمر یک
 //Timer 1 overflow interrupt service routine

interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr void
{
TCNT1H=0xFF;

TCNT1L=0xFD;
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COUNTاینجا همواره در حال افزایش است یعنی به ازاي هر شمارش تایمر،یک بار افزوده می شود،:

count ++;

}

متغیـر هـاي برنامـهبـه مقـدار دهـی اولیـهوسـپس.تابع اصلی برنامه در این بخش قـرار داده شـده اسـت

:می پردازیم

void mainvoid
{
DIG[0]=0;
DIG[1]=0;
DIG[2]=0;
DIG[3]=0;
DIG[4]=0;

:ورودي و خروجی هاي پورتهاتعریف 

PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

PORTB=0x08;
DDRB=0x08;

PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

Melec.ir
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PORTD=0x00;
DDRD=0x00;

TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;

TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x01;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0xFD;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

فعال سازي وقفه خارجی صفر

 //External Interrupts initialization

GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
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تایمر یکفعال سازي 
 //Timers/Counter(s Interrupts initialization

TIMSK=0x04;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

تعریف ماژول صفحه نمایش
 //LCD module initialization

lcd_init 16 ;

:فعال کردن وقفه در برنامه
 //Global enable interrupts

#asm"sei "

:FASELEHعبارتي صفحه ثابت می ماندنمایش چیزي که همواره بر رو

lcd_putchar('F' ;
lcd_putchar('A' ;
lcd_putchar('S' ;
lcd_putchar('E' ;
lcd_putchar('L' ;
lcd_putchar('E' ;
lcd_putchar('H' ;
lcd_putchar ':' ;

:زیر برنامه تکرار
while 1

{
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در این قسمت بخش دیگري از کد ما قرار می گیردکه در واقع براي فعال کردن پایه {گر جهت شمارشتری

TREGاین پایه همان است که در قسمت .استTRANSMITTERاز آن استفاده شد.{:

TRIG=1;
TIMSK=0x04;
GICR=0x40;

8یعنـی دقیقـا   .پالس صوتی به اندازه کـافی را بـه مـا مـی دهـد       اجازه ارسال  که میکروثانیه اي  200تاخیر  

پالس

delay_us 200 ;
TRIG=0;

به این دلیل گذاشته شده است که درهر بار اجراي برنامه ،محدوده میهن عمل فرستنده  TEST این متغیر 

ان چـه صـفر باشـد،یعنی       باشد یعنـی گیرنـده عمـل مـی کنـد وچنـ             TEST1اگر  .و گیرنده مشخص باشد   

.فرستنده عمل می کند

while test
{
if count>=1000 {test=0;TIMSK=0x00;count=0;}
}
TIMSK=0x00;
GICR=0x0;
test=1;
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COUNT انجام دریافت شده از این طریق به وقفه5زمانی که محاسبه ي . متغیر اصلی فاصله است
:به دست می آیدزیرمیزان دقت از رابطه ي .رسید، بر روي آن فاصله را تخمین می زند

count=(count/2* 4;
count= count*2.4;

.:که شرح داده می شونداستLCDمربوط به نمایش فاصله بر روي زیرهاي قسمت

:فراخوانی زیر برنامه تبدیل مقدار
convertor1 ;

DDRA.3=1;
III=0;
count=0;

:میلی ثانیه200تاخیر 

delay_ms 200 ;
};

}
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:زیر برنامه مقدار به دست آمده براي صفحه نمایش
void convertor1 void
{
char i;
DIG[3]= '.' ;

DIG[0]=count/1000; :هزارگان
DIG[1]=(count- DIG[0]*1000/ 100; :صدگان

DIG[2]=(count- 1000*DIG[0] - 100*DIG[1]/ 10; :ده گان
DIG[4]=(count- 1000*DIG[0] - 100*DIG[1] - DIG[2]*10 :یکان

;

lcd_gotoxy 0,1 ;

for i=0;i<5;i++
{
if i==3 lcd_putchar DIG[i] ;
if i!=3 lcd_putchar DIG[i]+48 ;
}

}



36

:تنظیمات اولیه برنامه3–2
در برنامه آمده شده ابتدا تنظیمات اولیه بر روي میکرو مانند انتخا نوع میکروکنترولر ،انتخا فرکانس کار                 

و خروجی و در نهایت تعریف رجیسرهاي استفاده شده در برنامه ،صـورت             میکرو،پیکر بندي پورتهاي ورودي     
در نظـر  مگا هرتـز  4با فرکانس کاري ATmega32L برنامه میکروکنترولردر این قسمت از . می گیرد 

. این مراحل به حلقه اصلی برنامه می رسیمطیپس از،که گرفته شده است

.
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وپیشنهاداتخالصه پروژه :چهارم فصل 

:خالصه 

در  .این پروژه مطالب متعددي چه از نظر یادگیري و چه از نظر آموزشی داشت که به مواردي اشاره می کنم                      

وبلـوك دیـاگرامی بطـور       از نظر سـخت افـزاري     فاصله سنج آلتراسونیک    ساخت  گونگی  فصلهاي اول ودوم چ   

نوشـته شـده ، بـر اسـاس     Cنیز  به تشریح نرم افزار پروژه کـه بـا زبـان    کامل تشریح گردید ودر فصل سوم       

ات ذکـر شـده و      در فصل چهارم خالصـه پـروژه و پیـشنهاد         . فلوچارت ارائه شده به صورت کامل می پردازیم       

درپایان فهرست منابع و پیوستها آورده شده که در قسمت پیوست ها توضیح مختصري راجـع بـه  عملکـرد                     

. داده شده استقطعات استفاده شده در پروژ و برگهاي اطالعاتی

.در این زمینه بنمایدکمک هر چند ناچیز به محققان امید است مطالب ارائه شده در این سه فصل 

:پیشنهاد

جهـت ارتقـاء    دارند پیشنهاد می کنم   فاصله سنج آلتراسونیک    در پایان به همه ي دوستانی که قصد ساختن          

و بهبـود    اضافه کردن یک قسمت هـشدار دهنـده ي صـوتی            با گسترش مدار طراحی شده    فوق   پروژه ي 

بـا انجـام چنـدین      وهمچنـین اقدام نمـوده     و   جاگذاري سنسورهاي قوي تر یا شیوه هاي درایو متفاوت        آن

.وان این دستگاه را به منظور تولید انبوه آماده ساختتشیوه عیب یابی و رفع اشکال ،حتی می
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:اخذهرست منابع ومف

–مهنـدس سـید امیـر اصـغري    :تـالیف -motorolaوAVRمیکروکنترلـر و نمونـه هـاي کـاربردي    -1

انتشارات الیاس

:فانمول.1387چاپ سوم ، انتشارات نص ، تهران AVRمرجع کامل میکروکنترلرهاي -2
. بیانلو ، یوسف . مظاهریان ، فرزاد . پرتوي فر ، محمد مهدي 

مهندس محمد طلوع خراسانیان :ترجمه-j.Turner/M.Hill تالیفتئوري و عملی ابزار دقیق-3
ترجمه دکتر علی عیسی پور و مهندس امیر دیـن دار          –B.A.Nolting:کتا مرجع ابزار دقیق تالیف    -4

:سایتهاي زیر -5

http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e pic6 6.htm
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_6.htm
http://www.maximumtechnic.com
http://www.newertebat.com
http://www.namelectronic.ir

http://www.hlachini.co/
http://www.ir.micro.com/
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_6.htm
http://www.maximumtechnic.com/
http://www.atmel.com/
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:پیوستها

4049: ي سیآتشریح :1پیوست

ایو سنسور، افزایش توان انتقال دردر این مدار این آیسی جهت،استNOTعدد بافر6این آیسی داراي 
.مورد استفاده قرار می گیرد،تقویت و ایجاد تاخیر در فرکانس ارسالی 

Melec.ir
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4093:ي سیآتشریح :2پیوست

ند کبا ورودي هایی است که به صورت اشمیت تریگر عمل میNAND عدد گیت4داراي 4093آي سی 

ولتاژ هاي ورودي آن ورودي هاي آن هم می توانند ولتاز هاي مثبت و هم ولتاژ هاي منفی باشند و میزان

.باشدمی4011داراي محدوده بیشتري از لحاظ حداقل و حداکثر نسبت به 
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LM833:تشریح آي سی: 3پیوست

اسـتفاده در قسمت گیرنـده مـورد  dbدسی بل60این آیسی جهت تقویت امواج آلتراسونیک به میزان 

مـی تـوان یـک    ایجـاد است که به وسیله آنهـا ت کننده عملیاتی دو  تقوی این آي سی داراي     .قرار می گیرد  

نیم موج هاي مثبت و منفی سیگنال متنـاو بطـور برابـر تقویـت مـی                  سیگنال تقویت شده بدون اعوجاج      

.را ایجاد نمودشوند
.
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LM358:ي سیآتشریح :4پیوست

داراي این آي سی.استفاده قرار می گیردیک، در این مدار مورداین آیسی جهت آشکار سازي امواج آلتراسون

،شـود اسـتفاده مـی   دو تقویت کننده عملیاتی است که از یکی از آنها به عنوان مقایسه کننده در این مـدار                 

در مـدار آشـکار سـاز سـیگنال ،خروجـی مـدار             که به این صورت است    رحالت کلی دنحوه عملکرد این مدار   

وصل می شود و به ورودي منفـی آن یـک           مقایسه کننده دي مثبت تقویت کننده عملیاتی      یکسوساز به ورو  

Rb x Vcc = ولتـاژ مرجـع  ولتاژ ثابت اعمال می شود،بنابراین وقتی سیگنال یکسو شده بیشتر از /

Ra + RbVrf

مقاومـت انتهـاي آپ   رسیده ودر نهایت توسـط    ولت 9باشد خروجی مدار آشکار ساز به باالترین سطح خود        

بدین صورت مدار آشکار ساز  سیگنال تقویـت شـده را  بـه پـالس الزم     .  ولت می شود    0-5امپ تبدیل به    

.براي تحریک تایمر میکرو تبدیل می کند
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:555تشریح آي سی:5پیوست
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:تشریح سنسورآلتراسونیک:6پیوست 

این دو سنسور به صورت .موجو د می باشدمجزاي گیرنده و فرستندهpack صورت دواین سنسور به 
.کیلو هرتز می باشد40شده توسط این سنسور فرکانس تولید. ردواحد نیز وجود داpackیک پک

.
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http://www.yazdkit.com/index.php
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:کاراکتري LCD16*2 تشریح:7پیوست
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:AVRهايکنترلرمیکروبرايمقدمه:8پیوست

میکروکنترلر چیست؟

ل شامل سیستم هاي حداقCPUمیکرو کنترلر در اصطالح به ریز پردازنده هایی گفته می شود که بجز 
حافظه و مدارات ارتباط با حافظه در داخل تراشه اصلی هستند و نیازي به مدارات  I/oورودي و خرو جی 

البته امکانات همه میکرو کنترلر ها هشابه و . واسطه بیرونی جهت ارتباط با سیستم هاي جانبی را ندارد
امکانات فو ق العاده شامل مبدل هاي دیجیتال به یکسان نمی باشد و برخی از میکرو کنترلر ها عالوه بر

.آنالوگ و آنالوگ به دیجیتال و یا حتی امکانات بیشتر و اختصاصی تر می باشند

در قالب یه چیپ براي کنترل وسـایل الکترونیکـی   درکوچولومیکروکنترلر رو درواقع می توان یه کامپیوتر

CPU ا میکروپروسسور در اینه کـه میکروکنترلـر داراي یـک   تفاوت میکروکنترلر ب.تلقی کرداینجا ربات

در صـورتی کـه  . و تـایمر در درون خـود مـی باشـد    I/O پورت هاي،RAM، ROM محدوديمقدار٫

,RAM هست و شما بایدCPU میکروپروسسور فقط یه ROM اون رو به صورت اجزاي جـانبی بـه  ...,

میکروپروسـسورها  ین میکروکنترلرها تک منظوره ولیبراي هم. کامپیوترCPU درست مثلمتصل کنید 

خـاص خودشـون مـثال در ماشـین     با این تفاسیر میکروکنترلرهـا داراي کـارایی هـاي   . همه منظوره هستند

.هستند... تلفن و،ماکروویو،لباسشویی

ATMELشرکتمتعلق بهکهباشدمیAVR بازاربهشدهبیتی عرضه8قويهايمیکروازیکی

.است
:AVRهايمیکروانواع

Tiny AVR .1
AT90s . 2

MEGA AVR .3

:هامیکروسایربهنسبتAVRمزایاي
AVRبااليسرعت.1
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استفادهموردهايکدسازيبهینهوکاهش.

منظورههمهرجیستر32ازاستفادهAccumulator12الی4تاسرعتافزایشنتیجهدر
.اشدبمیکنونیهايمیکروبرابر

EEPROM-FLASHمصرفکمهايحافظهازاستفاده.2

.نویزبهنسبتشدهایزوله. 3

.بیشترجانبیتجهیزاتداراي. 4

 :MIPS Milton Instruction Per Secondواحدتعریف
.باشدمیمیلیونحسببرثانیهیکدردستوراتتعداد

بیشتريهايقابلیتدارايAT90 SوATNYمیکروبهنسبتMEGA AVR هايمیکرو
.هستند بیشترهايخروجیوروديوترباالمصرفیتوانبیشترحافظهداراي .هستند

کامپیوتر با مجموعه دستورات کاهش RISCبرمبناي معماريATMELشرکت AVRمیکروکنترلر 
 موعه دستورات پیچیده کامپیوتر با مج CISCدر مقابل معماري RISCطراحی کرده است ،   یافته 

.قرار دارد 

:بلوك دیاگرام یک سیستم میکرو پروسسوري 
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:AVRحافظه ها در 
EEPROM سه حافظه AVRدر  – SRAM – FLASH  وجود دارد .

EEPROM :1 کیلو بایت است و اطالعات در آن بصورت بایت به بایت خوانده می شود.
FLASH :32 است و اطالعات در آن بصورت کیلو بایتPage بهPage خوانده می شود.
SRAM :2 کیلو بایت است و اطالعات میانی در آن ذخیره می شود.

EEPROM
کند بودهEEPROMاعمال تغییرات در تراشه فرآیندمی دهد ، در هر لحظه یک بایت را تغییر

.ارد و سرعت الزم را ند

Flash Memory
.بایت را تغییر می دهد 512می باشد که در هر لحظه EEPROM نوع خاص از حافظه هايیک 

: SRAMحافظه 
یک فضاي داده براي ذخیره سازي اطالعات موقت در اختیار قرار می دهد و محتواي این حافظه با قطع برق 

.از بین می رود 
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:Stack Pointer

ست که جهت ذخیره اطالعات و معموالً اجراي دستورات فراخوانی اSRAMقسمتی از فضاي حافظه داده 
Stack Pointerبه SRAMبایت از حافظه K46حداکثر. یا اجراي برنامه وقفه مورد نیاز می باشد 

تشکیل شده SPHو SPLاز دو بایت SPرجیستر . مشخص می شود SPدر نظر گرفته می شود و با 
.بیتی است 16است که در مجموع یک رجیستر 

:PINو DDR ،PORTتوضیح  

Flag Register رجیستر پرچم 

در تمام پردازنده ها رجیستري به نام پرچم یا رجیستر وضعیت وجود دارد که هر بیت آن حالت خاصی از 
می باشد و بیت هاي آنSRegمورد بحث نام این رجیستر AVRنتیجه یک عمل را نشان می دهد ، در 

.به قرار زیر است 

Hدست خودمان است اما TوIتنظیم :  نکته  ,S,V,N,Z,C بر اثر یک عملی فعال می شوند.
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I : بیت فعال یا غیر فعال کننده وقفه هاInterrupt  می باشد .I = وقفه I=0وقفه فعال    و   1
غیر فعال

T :گریک واسطه جهت انتقال یک بیت از محلی به محل دی
H :Half carry  می باشد  پرچم نقلی کمکی
S : جهت تصحیحOverflow،S = N        V

V :Overflow

N :Negative  هنگامی نتیجه یک عملیات محاسباتی منفی شد یک می شود
Z : اگر نتیجه عملی یک شود این پرچمSet می شود.
C : نتیجه عملیCarry بدهد این پرچمSet می شود.

:مزیت و محدودیت سیتم ها  ي مبتنی بر میکروکنترل ها و میکروپروسسورها 

.میکرو کنترلر ها تک منظوره ولی  میکروپروسسور ها چند منظوره هستند 
. میکرو کنترلر ها داري حافظه محدود هستند ولی حافظه میکروپروسسور ها محدودیت کمتري دارد

حجم کم ، توان مصرفی کم و تک ولتاژه هستند ولی در میکرو پروسسورها بالعکسمیکرو کنترلرها داراي 
 :fuse Bit فیوز بیت

تعدادي بیت وجود دارد که فقط توسط پروگرمر قابل خواندن و ویرایش کردن است ، Flashدر قسمت 
ع پالس ساعت جهت تنظیم فرکانس و منب. می باشد AVRاین بیت ها جهت تنظیم برخی از ویژگی هاي 

در صورت برنامه CKDIV8 توسط پروگرمر می توان فیوز بیت مربوطه را تنظیم کرد ، مثالً فیوز بیت
در فیوز بیت ها صفر به معنی برنامه . ریزي شدن پالس ساعت سیستم را بر هشت تقسیم     می کند  

ریزي شدن و یک به معنی برنامه ریزي نشدن است 
:AVRمنابع پالس ساعت در 

 ، پالسی RCکریستال ، مدار  منابع غیر همزمان خارجی 
RCمدار  منابع  همزمان داخلی 

.توسط فیوز بیت ها می توان نوع و مقدار منبع را انتخا کرد : نکته 
CLKS

0123

+
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0000
1111

1MHZی خواهیم از اسیالتور داخلی و فرکانس اگر تمام اعداد مربوط به یک سط صفر باشند یعنی م

.استفاده کنیم ولی اگر یک باشند یعنی می خواهیم از کریستال خارجی متصل به آن استفاده کنیم 
:محاسبه زمان اجراي یک برنامه 

در اکثر پردازنده . در هر پردازند هاي براي اجراي هر دستور تعدادي پالس ساعت نیاز است : سیکل ماشین 
براي . ا عبارتی به نام سیکل ماشین عنوان می شود و هر سیکل ماشین داراي تعدادي پالس ساعت است ه

سیکل ماشین نیاز 4پالس است ، بنابراین اگر براي اجراي دستور 12هر سیکل ماشین 8051مثال در 
است µs 1باشد می توان گفت هر سیکل ماشینMHZ 12پالس نیاز داریم و اگر فرکانس 48باشد به 

مورد بحث زمان اجراي هر دستور با پالس مشخص شده است که در جدول دستورها براي هر AVRدر . 
.دستور مشخص است 

براي محاسبه زمان اجراي یک برنامه باید مشخص کنیم چند پالس ساعت الزم است و با توجه به فرکانس 
. زمان اجرا بدست می آید 

:cو اصول برنامه نویسی در زبانCode visionنرم افزار: 9پیوست

نوشته می شود و بطور مثال مراحل زیر را براي نوشتن cبرنامه به زبا ن Code visionدر نرم افزار 
.است wizardبرنامه می توانیم در نظر بگیریم ، که البته این مسیر بدون در نظر گرفتن 

و براي شروع از مسیر زیر استفاده می . نوشته شود Sourceبرنامه حتماً باید در Code visionدر 
.کنیم 

File  New  Source  Save
File  New  Project    را انتخا می کنیم NOاستفاده می کنید .  Wizard پیغام

می دهد از 
سپس Save می کنیم

:باز می شود که نیاز است تنظیماتی در آن صورت گیرد configure projectپنجره saveپس از 
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.می کنیم ADDرا sourceشده در مرحله saveابتدا فایل 1
At megaمثالً chip،نوع c compilerدر قسمت2 راانتخا MHZ1مثالً clockو 32

.می کنیم 
.می نویسیم sourceپنجره مربوط به برنامه را درokپس از زدن 3

را انتخا می کنیم و یا از کلید میانبر makeو سپس projectجهت ساخت پروژه از نوارابزار 
shift+f9

.و یا                                               را انتخا می کنیم 

را انتخا می کنیم setting ،programmerاز منوي programmerبراي مشخص کردن نوع 
STK، سپس از بین پروگرمر ها مثالً پروگرمر  این مرحله در واقع جهت . را انتخا می کنیم 200/300

پروگرم ICاگر بخواهیم برنامه اي را داخل . مورد استفاده قرار می گیرد ICپروگرم کردن برنامه داخل 
toolsاز منوي make project کنیم باید پس از ساختن پروژه 

chip programmer و یا از کلید میانبرshift + f4    و یا  از نوار ابزار                        را انتخا
.می کنیم 

:cاصول برنامه نویسی در زبان 
#include <h.نوع آي سی>

#include <h.فایل هاي کتابخانه اي مورد نیاز>
void main void

{
----------------
----------------

}
if براي نوشتن حلقه با دستور  

Ifشرط
{
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----------------
----------------

};
:whileبراي نوشتن حلقه با دستور 

Whileشرط
{
این قسمت را آنقدر تکرار می کند تا شرط برقرار شود----------------
----------------

};

ATMEAGA32:اي سیتشریح: 10پیوست

.استفاده شده استAVR RISCاز معماري 

.کارایی باال وتوان مصرفی کم-

دستورالعمل با کارایی بـاال کـه بیـشتر    130داراي  -

الك سیکل اجرا می شوندآنها در یک ک

.رجیستر کاربردي 32*8-

16MHZدرفرکانس 16MPISسرعتی تا -

حافظه ،برنامه وداده غیرفرار*

-32Kبایت حافظهFLASHداخلی قابل برنامه ریزبی
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بار نوشتن وپاك کردن10000قابلیت :FLASHپایداري حافظه-

-2K بایت حافظه داخلیSRAM

برنامه ریزي داخلی قابلEEPROMبایت حافظه1024-

ازطریق ارتبـاط  LOCK BITSوFALASH,EEPROM,FUSE BITSبرنامه ریزي  برنامه -

JTAG

:خصوصیات جانبی*

بیتی16بیتی ،یک تایمر کانتر 8دوتایمر کانتر-

با اسیالتور مجزاRTCبیتی،داراي 10کانال مبدل آنالوگ به دیجیتال PWM،8کانال4-

بــه SPIوارتبــاط ســریال TWO-WIREیمهقابلیــت ارتبــاط  بــا پرتــک ســریال دو ســ-

SLAVEیاMASTERصورت

:کاريولتاژهاي عملیاتی*

ATmega32Lبراي 5/5تا7/2-

ATmega32براي 5/5تا5/4-
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:فرکانس کاري*

-0MHZ8تاMHZATmega32L

-0MHZ16تاMHZATmega32

:I/Oخطوط *

قابل برنامه ریزيI/Oخروجی/خطورودي32-
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لغت نامه:11پیوست

Ultrasonic ……………………………………….. .....................................امواج فرا صوتی

Range …………………………………………………………… فاصله   

…………………………………………………………… Meterاندازه گیري

SRAM ……… AVR ت ذخیره سازي داده در میکروکنترولرهاي جه  RAM   نوعی حافظه

FLASH…………   AVR جهت ذخیره برنامه در میکروکنترلر  ROM نوعی از تکنولوژي حافظه

EEPROM……………........ AVR حافظهROM  داخلی جهت ذخیره داده  در میکروکنترلر

SCL .............................................................جهت همزمان کردن ارسال داده ها به کار می رود پالس ساعت
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پایان


