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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

 AVRمنابع میکروکنترلرهای 

  میکروکنترلرهایAVR  زبان( جابر الوندی ، انتشارات نص :C) 

  میکروکنترلرهایAVR  :(بیسیک زبان) نص انتشارات ،اهه ک علی ندسمه 

  میکروکنترلرهایAVR  :زبان اقوس، انتشارات ن دکتر حسن سیدرضی( اسمبلی و C) 

  : منابع اینترنتی + وبالگh-nematian.blogfa.com های کالس()مطالب کمک آموزشی و اطالعیه 

 حداقل اجزا برای ارتباط با دنیای خارج

ROM :  همانFlash  درAVR .است 

RAM :  ذخیره موقت نتایج عملیاتCPU 

EEPROM :  شبیه بهFlash !!! اما متفاوت 

 کاربر توسط تولیدی اطالعات سازی ذخیره 

 موجود و مشخص نوشتن/ خواندن دفعات تعداد 

 یتشدیتا در 

 

 تفاوت میکروپروسسورها و میکروکنترلرها 

باشند، باشند و فاقد اجزا و واحدهای جانبی میها میمیکروپروسسورها در حقیقت همان پردازنده -1

ها و ...( ADCها ، )مانند : تایمرها، حافظهو واحدهای جانبی بسیار  درحالیکه میکروکنترلرها دارای اجزا

 باشند.می

 .باشندمی"دستور العمل بر واحد زمان" اجرای بیشتری در ها دارای سرعت پردازنده -2

ا برای هدر حالیکه پردازنده ،گیرندمیکروکنترلرها عمدتا برای کنترل فرآیندها مورد استفاده قرار می -3

 گیرند.اجرای عملیات پردازشی مورد استفاده قرار می

 .داردسطح بیت وجود در ها میکروکنترلرها بر خالف پردازندهدر دقت  -4

 مغز ماشین / محاسبات

 فرمان

 Instructionدستورالعمل یا 

 ارتباط با دنیای خارج واحد پردازش مرکزی

CPU 

ALU 

R0 …..R31 

RAM 

EEPROM 

ROM 

Input/Output 

 پالس ساعت

 CPUوظیفه هماهنگی بین 

و واحدهای مختلف برای 

 اجرای صحیح عملیات

Clock 

Decode Fetch Execute 
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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

 انواع میکروکنترلرها

Intel : 8061        Microchip : PIC                    Motorola : G8xx  

ATMEL : AVR  وARM ترین میکروکنترلرها در بازار ایران: متداول 

 بیتی  8ر تهای قدیمیمزیت : توان انجام محاسبات ریاضی و مثلثاتی با سرعتی باالتر نسبت به پردازنده

 AVRبندی تقسیم

ATTINY AVR  : ،احداقل ویژگی هابعاد کوچک، توان مصرفی کم، تعداد پایه ها کم، فرکانس کاری پایین 

سیع فرکانس کاری نسبتا و، تعداد پایه ها متوسط ، توان مصرفی متوسط ، ابعاد متوسط : AT90سری کالسیک 

 قابلیت معمولی

ATMega : حداکثر قابلیت ،منبع فرکانسی بیشتر، بیشترین مصرف انرژی، بیشترین پایه، بزرگترین ابعاد 

XMega  : با قابلیت های بیشتر نسبت بهATMega و بهبود مشخصات 

 نویسی :زبان برنامه

Low-level  :  ای هنزدیک به سطح سخت افزار، مفهومی مفید، دارای استفاده کننده -اسمبلی، دانش فنی باالتر

 .خاص و کاربردهای ویژه

High-level  :  بیسیک وC ،  نزدیک به زبان کاربر -دانش فنی محدودتر 

 : هامعماری پردازنده

CISC (Complex Instruction Set Computing)  :برنامه نویسی ساده ،اد دستورالعمل های زیاد و پیچیدهتعد، 

 سرعت اجرای پائین

RISC (Reduced Instruction Set Computing) : برنامه نویسی پیچیده ،تعداد دستورالعمل های کم و ساده، 

 سرعت اجرای باال
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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

 : ATMegaافزار میکروکنترلرهای بر روی سخت Overviewبیان کلیات، مفاهیم پایه و 

 : Clockمنابع 

  مبتنی بر مدار( اسیالتور داخلیRC ) ناپایدار ، 

 با داخلی اسیالتور RC  خارجی  

 رزوناتور کریستال اتصال با داخلی اسیالتور 

 پایین فرکانس کریستال اتصال با داخلی اسیالتور 

 خارجی اسیالتور 

 شود.ها به کمک پروگرمر خارجی انجام میانتخاب منبع توسط تنظیم فیوزبیت -

ر سلب یا ها را برای میکروکنترلسخت افزاری که برخی قابلیت هایای از اتصاالت و سوئیچبه دسته فیوزبیت :

 شود.گفته می کندفراهم می

  تفاوت کریستال خارجی و کالک خارجی : -

 

 است.( GHzدر محدوده  FPGA. )در  MHZ 20در برخی خانواده ها تا و  MHz 16برابر  AVRدر   Clockحداکثر

 های مختلف توسط شرکت()گارانتی عملکرد بخش Overclockبحث 

  = MHz 16MIPS :  16               econdSer Pnstruction Iega MMIPS فرکانس در دستورالعمل اجرای سرعت -

 عملیات اجرای برای CPU درون مختلف هایواحد بین هماهنگی ایجاد : Clock از هدف -

 

 

Flash SRAM EEPROM 

Clock CPU Watch Dog Timer 

Interrupt 

Controller 

ADC AC 

Timer 

SPI USART 

GPIO JTAG 

TWI 
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میکروپروسسور

دکــتر نعمتیان  بخش اول : مقدمه

 انواع حافظه :

1-Flash  :باالت سرعتv، اجرایی هایبرنامه سازیذخیره باالتر ظرفیت ،ترپایین هزینه

2-SRAM  :عملیات نتایج ذخیره فرار باال، هزینه باالتر، سرعت CPU و ...

3-EEPROM  :روندنمی بین از برق قطع با که کاربردی هایداده نگهداری یباال  هزینه زیاد، تأخیر.

Flash  :256 KByte ظرفیت حداکثر -

 PROM2E  :Kbyte4 ظرفیت حداکثر -

KB  ،2 KB ،4 KB  ، ... ،16 1 :های اندازه در ، است متفاوت SRAMظرفیت - KB

  : مختلف های ناحیه به SRAM تقسیم

 R0R...31رجیسترهای -

I/O رجیسترهای-

-Date Stack

عمومی متغیرهای-

-Hardware Stack

ها شماره از برخی در خارجی SRAM افزودن امکان-

(ATTiny 11) ندارند SRAM ها شماره برخی-

…/ATMega 16/32 :ها  سری از برخی در شماره صورت به SRAM ظرفیت-

                                                        ATMega 1284  :               استثناءATMega 128 

 : ی توانیگستره

 16ATMegaدر  V 5.5 تا V4.5 معموال : تغذیه محدوده

V 5  ،MHz8تا  ATMega16L  ،V 2.8،  کمتر  کاری فرکانس کمتر، توان مصرف : Lبا پسوند 

 V 5  ،MHz16تا  ATMega16  ،V 4.5باالتر ،  کاری فرکانس ،بیشتر توان مصرف : Lبا پسوند 

 Aاخیرا سری 

از مزایای هر دو سری

ترکیبی 
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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

 V 5.5تا  V 1.8از  ها سری برخی -

 V 0.7 (u43ATTiny) تغذیه با است موجود ای شماره -

 ؛ داری رگوالتور داخلی V 18تا  HVB 32/16ATMega  :V 4:  صنعتی کارهای در -

    Automative AVR ی دمایی گسترده :محدوده
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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان
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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

GPIO  یاI/O  :فضای در فردی به منحصر آدرس وجود SRAM پایه هر برای I/O صورت نوشتن اطالعات در  که

 .شد خواهد منعکس نظر مورددر این فضاها نتیجه به صورت سخت افزاری بر روی پایه 

Timer  : نهاآشمارش از طریق کالک داخلی سیستم یا کالک خارجی و یا تقسیم شده . 

 را کاهش داد. CPUتوان بار پردازشی می Timerسنجی به واحد با سپردن عملیات زمان -

 کند :تایمر را چک می CPUهای مختلفی که روش

 تایمر مقادیر دائمی تقرائ (یا سرزدن Polling) 

 مشخص مقدار به تایمر رسیدن (فضای از معینی جای در که SRAM شده ذخیره) : 

o توسط برنامه خطوط توسط ها بیت کردن چک CPU 

o وقفه 

 منابع مختلفی دارد : وقفه :

 مرییتا وقفه 

 خارجی وقفه 

 وقفه USART 

 ....... 

 دو واحد آنالوگ :

 A/D  یاADC  :11  ، کانال در  8بیتیATMega16/32 

 AC  : 

 مقداری مشخصمقایسه ورودی با  -

 AC؛ سرعت باالتر عملیات در  ADCبا وجود  ACلزوم وجود  -

 های ارتباطی مختلف :پروتکل

 SPI سنکرون : 

 TWI های جانبی و سنسورهای مختلفارتباط با چیپ    : دو سیمه 

 USART تولید درخواست وقفه : 
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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

JTAG :  خطایابی یاDebugging 

 افزاری میکروکنترلرارتباط از طریق پروگرمر و اطالع از وضعیت سخت 

  : به مجهز پروگرمر طریق از برنامه اجرای حین درحسن بزرگ JTAG داخلی مقادیر از توان می CPU 

 .کرد حاصل اطالع

Watch Dog Timer  :!!! سگ نگهبان 

 CPU عملکرد صحت تشخیص

 .کند مختل را واحد عملکرد تواند می باال نویز سطح -

- CPUواحد به تریگر یک معینی زمانی فواصل در  Watch Dog صورت اینکار مدام صورتیکه در. کندمی اعمال 

 یک و کرده عمل Watch Dog اینصورت غیر در .دهدمی تشخیص را CPU عملکرد صحت واحد این پذیرد

RESET  کندمی ایجادرا. 

 کردن سیستم مناسب است. Hangدر شرایط  -

 .نیاز مورد مالحظات و محافظ مدارهای گرفتن نظر در با پرنویز های محیط در استفاده امکان -

Brown-Out Detector  : 

 مشخص مقداری از تغذیه ولتاژ سطح شدن کمتر صورت در میکرو شدن RESET کنترل سطح تغذیه : -

 و ...( PWMموارد دیگر در جای خودش توضیح داده خواهد شد. ) -

 اندازی میکرو :حداقل اتصاالت برای راه

تغذیه بخش آنالوگ )حتی در صورت استفاده نکردن از آنالوگ باید تغذیه شود. در غیر اینصورت احتمال  -

 خورد.(به مشکل می Aآسیب رساندن به میکرو وجود دارد و پورت 

 Parallelو  PROGRAMMER  :Serial های پایه -

 باشد.(داخلی می Mega32  ،1 MHzهای کریستال خارجی برای اسیالتور داخلی )مقدار پیش فرض کالک پایه -

 .گیرندمی قرار ورودی وضعیت در هاپورت تمام Reset هنگام -

  .گردد تنظیم و تعریف برنامه خطوط توسط باید، باشد خروجی است قرار پورتی صورتیکه در -
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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

فعال شدن مقاومت 

Pull-Down داخلی 

DDRX : رجیستر هایبیت مقداردهی طریق از پورت جهت تعیین DDRX  خروجی و به ازای  1) به ازای بیت

 گیرند.(ورودی )پیش فرض( قرار می 0بیت 

DDRB 

PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 

 (هاپایه وضعیت تغییر) هاپایهبودن  hi/loبرای تغییر  PORTXرجیستر 

PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 

 (اند.تعریف شدههنگامی که به عنوان ورودی ) ها پایهبرای بررسی وضعیت  PINXرجیستر 

7 6 5 4 3 2 1 0 

 نظر مورد پایه به مربوط بیت در صفر دادن قرار ؛ DDRX        ورودی عنوان به پورت جهت تعریف

 1  ؛ PORTX         پورت رجیستر بیت در 1 مقدار دادن قرار

 در XMEGA کردن فعال امکان Pull-Down وجود دارد. نیز داخلی 

 یبرا مناسبی محل (دشنبا وصل جایی به یعنی) باشد  floatولی باشد شده تعریف ورودی پورت، صورتیکه در  -

 کنندمی استفاده Pull-Down یا Pull-Up مقاومت از کاربرد به بسته شرایط این در.بود خواهد نویز تاثیرگذاری

 .دارد وجود داخلی صورت به آن کردن فعال امکان AVR در که

 

 

 بیسیک()به  LEDبرنامه ای جهت روشن کردن  (C)به زبان  LEDبرنامه ای جهت روشن کردن 

#include <mega32.h> 

void main() 

{ 

    DDRB=0X01;  

    PORTB=0X01; 

    while(1); 

} 

$regfile = "m32def.dat" 

$crystal = 1000000 

Config PINB.0 = Output 

Set PORTB.0 

Do 

Loop 

End 
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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

𝑉𝑃𝑜𝑟𝑡 − 𝑉𝑆𝑒𝑔

𝑅𝑉
=  (بسته به اندازه و نوع ساخت) جریان هر سگمنت

 دارند عهده بر را جریان کردن محدود وظیفه هامقاومت

 (اهم صد چند حد معموالدر ؛ هستند کوچک)

 از فاصله زیاد

 وسیعای ی زاویهدر گستره

 شوند.فعال می 1( ؛ با CC) مشترک دکات

 شوند.فعال می 0( ؛ با CA) مشترک آند

 

 : 7Segبه  BCDسازی دیکودر پیاده

 : 7Segتوضیحات 

 

 صنعتی های محیط در اطراف شرایط به نسبت خوب بسیار مقاومت : مزایا -

 قابلیت دید :    

 

 

 آرایش :

 

  0  مثال : 

#include<mega32.h> 


flash unsigned char bcd-7seg[11]= 

{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80}; 

void main() 

{ 

      unsigned char bcd; 

                 
DDRB=0XFF; 

                 #
while(1) 

{ 

bcd=(PINA&0X0F); 

if(bcd<10)PORTB=bcd-7seg[bcd]; 

else PORTB=bcd-7seg[10]; 

} 

} 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A b c C d D E F g h 

H i I L n o O P q r 

S t u V y - = ≡ .  

0X3F 

dp g f e d c 6 a 

0 0 1 1 1 1 1 1 

3 F 
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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

 عنصر 11 طول به ایآرایه تعریف 

 ][؛  نوشت را رایهآ عناصر تعداد توانیم C زبان در -

- Flash  استانداردهای ءجز C ی حافظه روی بر کردنپروگرام حین در رایهآ اعضای یعنی .باشدیمFlash 

 .شوندمی ذخیره میکروکنترلر

 این .کنندمی ذخیره  Flashحافظه در را نکنند تغییر و باشند ثابت است قرار که هایی Dataبرنامه طول در -

 .شود می انجام  flashدستور توسط Cدر کامپایلر  کار

 .کندمی اشغالرا  SRAM از بایت 11 عمال و گیردمی صورت SRAM در سازی ذخیره، نشود نوشته flash اگر -

 پایین SRAM ظرفیت با بزرگ هایبرنامه در اما آید،نمی پیش مشکلی Mega32 با برنامه این در چند هر -

 .گردد رعایت باید نویسیبرنامه اصول لحاظ به و بود خواهد سازمشکل

 متفاوت است. مختلف کامپایلرهای در آن شکل .باشدمی  FLASH_ _ شکل به دستور IAR در -

Unsigned char : اندبایتی تک و هستند بایت نوع از رایهآ عناصر. 

متغیر تعریف bcd دیتای سازیذخیره برای بایت یک طول با BCD ورودی از شده خوانده. 

 تعریف main تابع بیرون در است ممکن مثال .دارد وجود متغیرها تعریف با رابطه در نکاتی C نویسی برنامه در

 .(Local) شوند تعریف توابع داخلدر  یا و (Global) شوند

 .بود خواهد متفاوت توابع سایر توسط شدن دیده امکان و حافظه در سازیذخیره نوع اینصورت در

 پورت تعریف B جهت رجیستر کردن یک طریق از خروجی عنوان به DDRB  بهتر است به شکل اصولی(

 نوشته شود.(

 7Seg خروجی و خواندمی را A پورت دائما   حلقه این ،دادنمی انجام خاصی کار حلقه که قبل برنامه برخالف #

 است. 7Segدر  تغییر معادل دهد رخ A  پورت در تغییریاگر . دهدمی قرار B پورت در را ولیدیت

 شودمی 0X0F ،AND با دلیل همین به است نیاز مورد A پورت پایین بیت 4 که نجاآ از ورودی : کردن ماسک

 .باشد نداشته گیریتصمیم در دخالتی تا

 .عنصر 11 برای ده تا صفر از bcd-7seg[…] داخل اندیس

 : فرض کنید به جای مبدل  نکتهBCD  7بهSeg  مبدل ،Hex  7بهSeg است؟ الزم تغییراتی چه .بود نظر مد 
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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

 داده قرار F تا A هگزا کدهای  0X80جای به 7Seg کدهای جدول در و شوند حذف else خط و if شرط کافیست

 0X77=01110111  مثال. شود

 به زبان بیسیک : BCD to 7Segمبدل 

$regfile="m32def.dat" 

$crystal=1000000 

Dim bcd As Byte 

Config PORTB = Output 

Do 

bcd = PINA 

bcd = bcd And &H0F 

if Bcd<10 Then 

PORTB = Lookup(bcd,bcd-7seg) 

else 

PORTB = Lookup(10,bcd-7seg) 

end If 

Loop 

END 

bcd-7seg : 

Data &H3F,&H06,&H5B,&H4F,&H66,- 

&H6D,&H7D,&H07,&H7F,7H6F,&H80 

 : AVRدر  Clockمنابع 

 شود.ها به کمک پروگرمر انجام میاز طریق تنظیم فیوزبیت Clockانتخاب منبع  -

 باشد.در دسترس متفاوت می Clockهای مختلف تعداد منابع در شماره -

 (فرض پیش) داخلی  RCاسیالتور .1

 خارجی  RCبا داخلی اسیالتور .2

 رزوناتور و کریستال اتصال با داخلی اسیالتور .3

 (ها شماره برخی در) پایین فرکانس کریستال اتصال با داخلی اسیالتور .4

 خارجی اسیالتور .5

 باشد می موجود مختلف هایفرکانس در مختلف هایشماره برای: 

(KHz128 ها: در برخی شماره( MHz9.6,8,4.8,2.4,1.6,1.2,MHz1 
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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

 .باشد موجود داخلی اسیالتور یک از بیش است ممکن مختلف هایشماره برای -

 RC کیفیت و ورژن یعنی. باشندمی متفاوت اسیالتور ساخت نوع و ورژن لحاظ به مختلف هایشماره در -

 .است متفاوت مختلف هایشماره در داخلی

 .است( 3.1)نسخه  ATMega128 از باالتر داخلی اسیالتور ورژن( 4.1)نسخه  ATTINY13 درمثال  

 به بایدو  است متفاوت مختلف هایشماره در پایداری لحاظ به CCV و دما تغییرات به ها حساسیت بنابراین

datasheet نمود مراجعه. 

 .بستگی دارد داخلی RC ورژن و نوع به دما تغییرات حسب بر اسیالتور فرکانس کاهش یا افزایش مثل نکاتی

 انسفرک. دارد وجود افزارنرمخطوط  طریق از داخلی فرکانس کردن کالیبره امکان -

 .کند تغییر مقداری Calibration Byte طریق از تواندمی

 در که دیگر امکانات از یکیRC  در فرکانس تغییر امکان ،دارد وجود داخلی 

 . ATMega64 مثال عنوان به. است خارجی RC طریق از هاشماره برخی

 خازن یک CKOPT فیوزبیت کمک به و نمود حذف خارجی مدار از را C توان می شماره همین در

36 PF نمود تامین را نوسان ترتیب این به و داد قرار مدار در را داخلی.  

 : فیوزبیت ریزیبرنامه شودمی تامین خارجی کریستال توسط نوسان منبع که زمانی نکته CKOPT به منجر 

 شیوه هب میکرو تا است خوبی امکان پرتشعشع و پرنویز محیط در .شود می نوسان دامنه و سوئینگ افزایش

 .دهد ادامه خود کار به بهتری

 نتامی برای خارجی رزروناتورهای و هاکریستال از استفاده دیگر امکان 

 .است داخلی اسیالتور نوسان

 داخلی نوسانگر با چه) داخلی RCاسیالتور  به نسبت بیشتر نوسان پایداری -

-یم استفاده خارجی المان از نوسان تامین برای که است میکرو داخل در اسیالتور حقیقت در (خارجی چه و

  .کند

 هاشماره دربرخی (مانندATMEGA64  )درحد پایین فرکانسی رنج با هایکریستال از استفاده امکان KHz 

 .دارد وجود

> 22 PF 

𝑓 ≈
1

3𝑅𝐶
 

14 



 

 

 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

32768 KHz  :ایهپایه به و است تایمر کالک تامین جهت کریستال اتصال امکان بحث از غیر امکان این 

XTAL1 و XTAL2 شود می وصل. 

 اتصال دیگر امکان Clock نوسان منبع یک از تواندمی که است خارجی صورت به 

 باشد مطرح نوسان پایداری یا نویزپذیری بحث که موارد برخی در .شود تامین خارجی

 .شود اعمال میکروکنترلر به و ایجاد خارجی صورت به کالک که است الزم

 که است این دارد وجود هاشماره برخی در که دیگری امکان Clock به سپس و شود تقسیم برعددی CPU 

 .شود می انجام مشخصی فیوزبیت تنظیم توسط عمل این .شود اعمال

 اتصال امکان شماره این در .باشدمی Clock راه سر بر 8 بر تقسیم ضریب دادن قرار امکان ATTINY13 در مثال

  .باشد نمی خارجی کریستال

 از که دارد وجود متغیر کنندهتقسیم نقرارداد امکان ATMEGA48 تا ATMEGA88 مانند  ها شماره برخی در

 و توان مصرف کاهش که است جایی در امکان این محاسن از یکی .هستند تنظیم قابل افزارینرم خطوط طریق

 فرکانسClock  راه سر( 252) باال تقسیم ضریب قراردادن با برنامه ابتدای در. است نیاز مورد کنترلرو میکر  جریان

 فرکانس که برنامه از جاهایی در سپس .داشت خواهیم را توان و جریان کاهش آن بالتبع و کندمی پیدا کاهش

 برقرار امکان این ها شماره برخی در تنها) .دهیم می تغییر 1 به را تقسیم ضریب است نیاز مورد باال کاری

 .(است

  

CPU Clock ÷N 
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 میکروپروسسور

 بخش اول : مقدمه دکــتر نعمتیان

 یادداشت : 
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 میکروپروسسور

 Clockها و منابع فیوزبیت:  دوم بخش دکــتر نعمتیان

  :فیوزبیت ها

، دکننمیکرو سلب یا فراهم میها را برای افزاری که برخی قابلیتهای سختیچئای از اتصاالت و سو دستهبه  -

 گفته میشود.

ین باشند و با پاک کردن میکروکنترلر از بها از نوع حافظه ماندگار میفضای اختصاص داده شده به فیوزبیت -

  روند.نمی

 پذیر است.ها تنها از طریق پروگرام امکانتغییر فیوزبیت -

کردن  افزار معینی هنگام پروگرامنیست و از طریق نرم نویسی خاصی نیاز ها به برنامهبرای تنظیم فیوزبیت -

  قابل تنظیم و برنامه ریزی اند.

 (Programming: )کامپایلر بیسیک ؛ منوی  Bascomدر 

 (Programming؛ منوی  C)کامپایلر زبان :  Codevisionدر 

 (AVR Studioافزارهای با قابلیت پروگرام میکروکنترلر )مانند : و سایر نرم

  ( غیر فعال می شوند.1برنامه ریزی فعال می شوند و با ) (0فیوزبیت ها با صفر) -

 )صفر کردن بیت مربوطه( ها معادل فعال کردن آنهاست.تیک زدن فیوزبیت Codevisionدر 

                 هستند( 1 ) فعالند.اند یعنی غیرهایی که تیک زده نشدهفیوزبیت

  کردن تراشه انجام شود.باید قبل از قفلها ریزی فیوزبیتبرنامه -

  های متفاوتی هستند.دارای فیوزبیت میکروکنترلرهای مختلف )بسته به نوع قابلیتی که دارند( -

  :  ATMega16فیوزبیت های میکروکنترلر

 بایت فیوزبیت مطابق جداول زیر می باشد: 2دارای  ATMega16میکروکنترلر 
 ATMega16بایت باالیی فیوزبیت های   ATMega 16بایت پایینی فیوزبیت های 

 فرض پیش

Default 

 توصیف

Description 

Bit 

NO. 
  فیوزبیت

 فرض پیش

Default 

 توصیف

Description 

Bit 

NO. 
 فیوزبیت

 OCDEN 7 )خطایابی بر روی تراشه( OCDکردن فعال 1غیرفعال   BOD 7 BODLEVEL انتخاب سطح ولتاژ 1غیرفعال 

 JTAG 6 JTAGENفعال کردن  0فعال   BOD 6 BODEN کردنفعالغیر  / فعال 1غیرفعال 

 SPI 5 SPIENدهی ارتباط ریزی از طریقبرنامه 0فعال   SUT1 5 زمان شروعانتخاب  1غیرفعال 

 CKOPT 4 تنظیمات مربوط به اسیالتور 1 غیرفعال  SUT0 4 انتخاب زمان شروع 0فعال 

 EESAVE 3 کردنهنگام پاک PROM 2Eهایحفاظت از داده 1 غیرفعال  Clock 3 CKSEL3  انتخاب منبع 0فعال 

 BOOT 2 BOOT SZ1انتخاب میزان حافظه  0  فعال  Clock 2 CKSEL2 منبعانتخاب  0فعال 

 BOOT 1 BOOT SZ2انتخاب میزان حافظه  0فعال   Clock 1 BOOT SZ2  انتخاب منبع 0فعال 

 Reset 0 BOOT RSTانتخاب بردار  1غیرفعال   Clock 0 BOOT RST  انتخاب منبع 1غیرفعال 

 شد. خواهند معرفی مختصرا ها فیوزبیت این از یک هر ادامه در
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 میکروپروسسور

 Clockها و منابع فیوزبیت:  دوم بخش دکــتر نعمتیان

  : (On-Chip Debug Enable)  OCDENفیوزبیت 

 دهیارتباط فیوزبیت بودن فعال صورت در JTAG کردنفعال با میکروکنترلر برنامه نبودن قفل و 

 JTAG واسط مدار توسط اجرا حین در آنالین طور به را میکروکنترلر برنامه توان می OCDEN  فیوزبیت

 .کنیم مشاهده AVR Studio مانند افزارینرم و( سریال ارتباط)

 اموالتور آنالیز، نوع این (Emalator )شودمی نامیده افزاریسخت سازشبیه یا. 

 شودمی میکروکنترلر توان مصرف افزایش به منجر فیوزبیت این کردنفعال. 

 فعال . غیر:  فرضپیش حالت 

 : JTAGENفیوزبیت 

 استاندارد دهیارتباط طریق از میکرو کردنپروگرام امکان کردنفعال جهت JTAG . 

 فعال .: فرض پیش حالت 

 هایپایه که آنجا از :مهم  بسیار نکته JTAG در ATMega16 روی بر PC2 تا PC5 که زمانی باید ،دارد قرار 

 PC5 تا PC2 هایپایه از نمیتوان صورت این غیر . درکنیم فعالغیر را آن کنیمنمی استفاده دهیارتباط این از

 .کرد استفاده

 : SPIEN فیوزبیت

 رابط با پروگرامرهای به اتصال قابلیت کردنفراهم SPI  

 در فیوزبیت این بودن دسترس در عدم CodeVision     

  پروگرامر از استفاده جهت :سوال STK200/300  دارد ؟ قرار حالتی چه در فیوزبیت این 

 فعال . :فرض پیش حالت 

 : CKOPT فیوزبیت

 کرد استفاده خارجی اسیالتور نوسان دامنه حداکثر از توانمی فیوزبیت این کردنفعال با. 

 صورت  به اسیالتور خروجی فیوزبیت این بودنفعال صورت درrail-to-rail کندمی کار. 

 یابدمی افزایش میکروکنترلر در مصرفی توان بودن فعال صورت در. 
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 میکروپروسسور

 Clockها و منابع فیوزبیت:  دوم بخش دکــتر نعمتیان

 مانند هاشماره برخی در ATMega64 36 داخلی خازن شدن فعال به منجر فیوزبیت این کردنفعالPF 

 . باشدنمی Cبه  نیازی خارجی RC مدار در و شده

 فعال . غیر :فرض پیش حالت 

 : EESAVE فیوزبیت

 حافظه تنها میکرو کردنپاک فیوزبیت درهنگام این کردنفعال با Flash حافظه از و شد خواهد پاک 

EEPROM شد خواهد محافظت. 

 فعال . غیر :فرض پیش حالت 

 : BOOTSZ1,BOOTSZ0 هایفیوزبیت

 حافظه شروع مکان و اندازه تعیین جهت مشترک صورت به فیوزبیت دو این BOOT روندمی بکار. 

 هستند. فعال دو هر :فرض پیش حالت 

  تعیین ظرفیت حافظهBOOT طبق جدول زیر : 

  BOOTRST :فیوزبیت

 بردار انتخاب منظور به Reset رودمی بکار. 

 بردار ،بودن فعالغیر صورت در Reset 0 آدرس ازX0000 بود خواهد. 

 هایفیوزبیت بودنفعال صورت در BOOTSZ1 وBOOTSZ2  پرش آدرس کنندهتعیین  Resetخواهند 

 (ستون ترینراست سمت فوق جدول) .بود

 فعال غیر : فرضپیش حالت . 

 : BODEN  (Brown-Out Detection Enable) فیوزبیت

 مدار کردنفعال جهت Brown-Out-Detection رودمی بکار. 

BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOT size Pages 
Application 

flash section 

BOOT Loader 

Flash Section 
BOOT Reset Address 

 words 2 $0000-$1F7F $1F80-$1FFF $1F80 128 1 غیرفعال 1غیرفعال 

 words 4 $0000-$1EFF $1F00-$1FFF $1F00 256 0 فعال 1ل غیرفعا

 words 8 $0000-$1DFF $1E00-$1FFF $1E00 512 1 غیرفعال 0 فعال

 words 16 $0000-$1BFF $1C00-$1FFF $1C00 1024 0 فعال 0 فعال
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 Clockها و منابع فیوزبیت:  دوم بخش دکــتر نعمتیان

 مدارOut -Brown از ولتاژ شدن کمتر صورت در. است تغذیه ولتاژ آشکارساز V 2.7 یا V 4 را میکرو 

Reset  کندمی. 

 فعال غیر : فرضپیش حالت . 

 :BODLEVEL  فیوزبیت

 تغذیه آشکارساز مدار برای مرجع ولتاژ سطح تعیین جهتBOD  

 مرجع ولتاژ بودنفعالغیر صورت در V2.7   بود خواهد. 

 مرجع ولتاژ بودنفعال صورت در V4   باشدمی. 

 فعال غیر : فرضپیش حالت . 

  :  SUT1 (Start-Up time 1/0) و SUT0 های فیوزبیت

 میکروکنترلر( ریست سرعت)زیر جدول طبق تغذیه وصل از بعد شروع زمان تعیین 

 فرض پیش حالت: )]   SUT1 Sut0 = 10فعال ، غیرفعال[(SUT1 , SUT0)=( 

 و نیست یکروم فرکانس بیشینه به نزدیک عملکردی فرکانس که شود استفاده باید زمانی تنها حالتها این 

 این همچنین .نباشد مطرح نظر مورد کاربرد برای اولیه شروع زمان در فرکانسی پایداری که داشت دقت باید

 .باشند نمی متناسب هاCrystal برای حالتها

 روعش زمان در فرکانسی پایداری اندکهشده داده قرار سرامیکی رزوناتورهای با استفاده جهت حالتها این 

 .میکنند تامین را اولیه

CKSEL0 SUT1…0 
 زمان شروع از

 Power-save , Power-down  

 Resetتاخیر اضافی بعد از 

) V 5=ccV ( 
 موارد استفاده پیشنهادی

0 00 258 ck   4.1 ms Ceramic Resonator, Fast Rising Power 

0 01 258 ck   65 ms Ceramic Resonator, Slowly Rising Power 

0 10 1k ck   - Ceramic Resonator, BOD Enable 

0 11 1k ck   4.1 ms Ceramic Resonator, Fast Rising Power 

1 00 1k ck   65 ms Ceramic Resonator, Slowly Rising Power 

1 01 16k ck - Crystal Oscillator, BOD Enabled 

1 10 16k ck 4.1 ms Crystal Oscillator, Fast Rising Power 

1 11 16k ck 65 ms Crystal Oscillator, slowly rising power 
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 میکروپروسسور

 Clockها و منابع فیوزبیت:  دوم بخش دکــتر نعمتیان

 میکرو رکانسف بیشینه به نزدیک کاری فرکانس که باشندمی کریستال با استفاده قابل زمانی حالتها این 

 .باشد نداشته اهمیت برنامه برای اولیه شروع در فرکانسی پایداری و نباشد

 تاخیر به جهت انتخابی کالک منبع آیدمی بیرون Power-Save یا و Power-Down حالت از CPU زمانیکه

 ها عملدستورال اجرای ازشروع قبل پایداری نوسانی عملکرد ترتیب بدین تا رودمی کار به start-up  انداختن

 .شود تضمین

 که زمانی CPU از بعد Reset به که دارد وجود اضافی تاخیر یک کندمی کار به شروع Power دهدمی اجازه 

 .برسد پایداری سطح به نرمال عملکرد از قبل

 اسیالتور از Watch Dog از بخش این تاخیر تولید برای Start-up شودمی استفاده. 

 نوسان های سیکل تعداد (Watch Dog Timer) WDT است شده داده نشان زیر در تاخیر هر برای. 

 اسیالتور فرکانس Watch Dog باشدمی ولتاژ به وابسته. 

 

 

 : (CKSEL3…..0)های فیوزبیت

 منبع  نوع انتخاب برای Clockروندمی کار به اسیالتور فرکانس مقدار و. 

 منبع نوع انتخاب Clock است پذیرامکان زیر جدول طبق:  

 

 

 

 

 است غیرفعال معنای به 1 و فعال معنای به 0 شد ذکر هم قبال که همانطور فوق جدول در. 

 در شود دقت CodeVision باشدمی کردنصفر یعنی آنها کردنفعال معادل هافیوزبیت زدن تیک. 

 فرض پیش حالت: CKSEL3/2/1/0 = 0001  (ساز نوسان  RC داخلی) 

Time-out (3v) Time-out (3v)  تعداد سیکل هایWDT 

4.1 ms 4.3 ms 4K (4096) 

65 ms 69 ms 64K (65536) 

 (سیستم کالک منبع تعیین)

CKSEL3/2/1/0  منبع Clock 

1111 تا   رزوناتور سرامیکی خارجی / کریستال 1010  

 کریستال فرکانس پایین خارجی 1001

 خارجی RCنوسان ساز  1000 تا 0101

 داخلی کالیبره شده RCنوسان ساز  0100 تا 0001

خارجی  0000 Clock 
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 میکروپروسسور

 Clockها و منابع فیوزبیت:  دوم بخش دکــتر نعمتیان

 : نماییممی استفاده زیر ولجد از فوق، جدول Clock منابع از یک هر در فرکانس تعیین منظور به

 اشدبمی استفاده قابل سرامیکی رزوناتور با تنها حالت این. 

 .نمود استفاده خارجی کریستال با نباید

 XTAL1 و XTAL2  تقویت یک خروجی و ورودی ترتیب به 

 نوانع به استفاده جهت تنظیم قابل که) معکوس کننده

 .هستند (باشد می داخلی اسیالتور

 دوی هر از نوسان تامین جهت Quartz Crystal یا و  Ceramic Resonator کرد استفاده توانمی. 

 بودنفعال صورت درCKOPT  کامل ینگئسو  دارای اسیالتور خروجی Rail-to-Rail بود خواهد. 

 خروجی یا و است نویزپذیر بسیار کار محیط که است موثر زمانی کاری مد این XTAL2 کالک بافر 

 .باشدمی وسیعی فرکانسی رنج دارای مد این .کندمی drive را دیگری

 بودنفعالغیر صورت درCKOPT  این در .بود خواهد کوچکتری خروجی سویینگ دارای اسیالتور 

 ایدهش محدود فرکانسی رنج دارای مد این .یابد می کاهش توجهی قابل صورت به توان مصرف حالت

 .باشدنمی استفاده قابل دیگری کالک بافر drive  برای و باشدمی

 بودنفعالغیر صورت در فرکانس بیشینه رزوناتورها برای  CKOPT 8 برابرMHz بودنفعال صورت در و 

 .باشدمی 16MHz آن

 خازن مقادیر C1 و C2 باشند یکسان باید هاکریستال و رزوناتورها دوی هر برای. 

 شود رعایت آنها سازنده توسط شده گفته خازنی مقادیر باید سرامیکی رزوناتورهای برای. 

 : خارجی پایین فرکانس کریستال منبع

 Clock منبع عنوان به  32768KHZدقیق ساعت کریستال از استفاده منظور به -

CKOPT CKSEL3….1 رنج فرکانس (MHz)  های  پیشنهادی خازنظرفیتC1 , C2  بر حسبPF 

 - 0.9 - 0.4 101 1غیرفعال 

 22 - 12 3 - 0.9 110 1غیر فعال 

 1غیر فعال 
 111 3 - 8 12 - 22 

 22 - 12 1بزرگتر مساوی  111 , 110 , 101 0فعال 

XTAL2 

 

XTAL1 

 
GND 
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 .شوند تنظیم" 1001" صورت به باید CKSEL3….0 یفیوزها -

 .باشدمی خارجی کریستال اتصال مشابه نپایی فرکانس کریستال اتصال ینحوه -

 خارجی هایخازن به نیازی و شده فعال XTAL2و  XTAL1 روی بر داخلی خازن CKOPT نمودن فعال با -

 .باشدنمی

 : شودمی تنظیم زیر جدول طبق SUT1…0فیوزهای  توسط Start-Up پایین، فرکانس کریستال منبع انتخاب با

 خارجی : RCنوسان  منبع

 بندی زمان به حساس غیر کاربردهای برای مناسب -

   :                      با بود خواهد برابر تقریبا نوسان فرکانس -

  .باشد 22PF باید حداقل C ظرفیت مقدار -

    CKOPT فیوزبیت کردنفعال طریق از 36PF داخلی خازن قراردادن امکان -

 

 

 

 صورت به SUT1..0 فیوزهای توسط Start-Up فرمانهای شود انتخاب خارجی RC نوسان منبع زمانیکه -

 : شوندمی تعیین زیر

SUT1…0 
 زمان شروع از

 Power-save , Power-down  

 Resetتاخیر اضافی بعد از 

) V 5=ccV ( 
 موارد استفاده پیشنهادی

00   1k ck 4.1 ms  Fast Rising Power یا BOD Enabled 

01   1k ck 65 ms Slowly Rising Power 

10 32k ck 65 ms Stable Freq. at Start-Up 

11 Reserved 

CKSEL3…0 رنج فرکانسی (MHz) 

0101 0.1 - ≤0.9 

0110 0.9 - 3 

0111 3 - 8 

1000 8 - 12 

SUT1…0 
 زمان شروع از

 Power-save , Power-down  

 Resetتاخیر اضافی بعد از 

) V 5=ccV ( 
 موارد استفاده پیشنهادی

00 18 ck - BOD enabled 

01 18 ck 4.1ms Fast Rising Power 

10 18 ck 65 ms Slowly Rising Power 

11   6 ck                        4.1 ms Fast Rising Power or BOD Enabled 

VCC 

 
NC 

 

R 

 
XTAL1 

GND 

 

XTAL2 

C 

 

𝑓 ≈
1

3𝑅𝐶
 

 : این حالت زمانیکه فرکانس کاری در برنامه نزدیک به بیشینه فرکانس انتخابی می باشد نباید استفاده شود -
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  :داخلی کالیبره شده RC  اسیالتور

 را فراهم می کند.   1.0MHz , 2.0MHz , 4.0MHz , 8.0 MHzفرکانس های ثابت  -

 می باشند.250C و   5Vتمامی فرکانس ها مقادیر نامی در شرایط   -

 صورت جدول زیر تنظیم می شوند. به CKSEL3…..0فرکانس نوسان با انتخاب فیوزبیت های   -

 نیازی به اتصال قطعات خارجی نمی باشد. -

 

 

 

 .میکروکنترلر در حالت پیش فرض در این حالت تنظیم شده است 

 فعال گردد. CKOPTشود نباید فیوزبیت هنگامیکه از این منبع کالک استفاده می -

دهی بایت را از طریق مقدار RC افزار میکرو به صورت اتوماتیک اسیالتورسخت Reset در حین -

 کند.می کالیبره  OSC CALرجیستر  کالیبراسیون در

 تغییرات خواهیم داشت.  ±%3فرکانس نامی با    250Cو   5Vمقادیر نامی با شرایط  در -

 CCV برای هر ±%1دستیابی به دقت  Atmelهای کالیبراسیون توصیف شده در سایت از طریق روش -

 باشد.حرارت معین امکان پذیر می

مطابق جدول زیر تعیین  SUT1..0توسط فیوزبیت های  Start-Upبا انتخاب این منبع کالک زمانهای  -

  :می شوند

  (  رجیستر کالیبراسیون اسیالتورOSC CAL: ) 

CKSEL3….0 فرکانس نامی MHz)) 

          0001   1.0 

0010 2.0 
0011 4.0 
0100 8.0 

SUT1…0 
 زمان شروع از

 Power-save , Power-down  

 Resetتاخیر اضافی بعد از 

) V 5=ccV ( 
 موارد استفاده پیشنهادی

00 6 ck - BOD enabled 

01 6 ck 4.1ms Fast Rising Power 

10 6 ck 65 ms Slowly Rising Power 

11 Reserved 

CAL7 CAL6 CAL5 CAL4 CAL3 CAL2 CAL1 CAL0 

NC 

 
NC 

 

XTAL1 

 
XTAL2 
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    Process-Variationsکردن فرکانس اسیالتور و حذف اثرات  جهت کالیبره -

این بایت به صورت در زمان ریست میکرو  -

 شود.دهی میخودکار مقدار

، مقدار رجیستر صفر باشد در صورتیکه -

 شود.کمترین فرکانس موجود انتخاب می

 فرکانس نوسان داخلی افزایش خواهد یافت. ،در صورتیکه مقدار رجیستر غیرصفر باشد -

 شود.در رجیستر منجر به دستیابی به باالترین فرکانس موجود می FF$ نوشتن -

 نیز به کار می رود. EEPROMو  Flashسیالتور کالیبره جهت دسترسی به حافظه  ا -

 %10نباید کالیبراسیون با فرکانس بیشتر از  EEPROMو   FLASHهای در زمان نوشتن بر روی حافظه -

 فرکانس نامی صورت گیرد.درغیر این صورت عملیات نوشتن در این حافظه ها موفق نخواهد بود.

تعبیه شده است اعمال به  8MHZو  4MHZو  2MHZو  1MHZکالیبراسیون تنها برای فرکانس های  -

 .سایر فرکانس ها گارانتی نشده است

 کالک خارجی :

 شود." انتخاب می0000روی " CKSEL  به واسطه تنظیم فیوزبیت های -

  XTAL1های داخلی را بین پایه  3PFتوان خازن می CKOPTکردن با فعال -

 فعال نمود. GNDو 

 شوند.تعیین می STU1..0مطابق جدول زیر توسط فیوزهای  Start-Upزمانهای  Clockبا انتخاب این منبع  -

 

بیشینه فرکانس بر حسب 

 درصد فرکانس نامی

کمینه فرکانس بر حسب 

 درصد فرکانس نامی

 مقدار

OSC CAL 

100% 50% $00 

150% 75% $7F 

200% 100% $FF 

SUT1…0 
 زمان شروع از

 Power-save , Power-down  

 Resetتاخیر اضافی بعد از 

) V 5=ccV ( 
 موارد استفاده پیشنهادی

00 6 ck - BOD enabled 

01 6 ck 4.1ms Fast Rising Power 

10 6 ck 65 ms Slowly Rising Power 

11 Reserved 

NC 

 
سیگنال 

 خارجی

 

XTAL1 

 
XTAL2 

 
GND 
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لی اهرگاه کالک خارجی به عنوان منبع کالک انتخاب شوند الزم است از تغییرات ناگهانی در کالک اعم -

 ( پرهیز شود.(UC, MMC, MCUبرای اطمینان از صحت عملکرد میکروکنترلر 

 تواند منجر به رفتار غیر قابل پیشاز یک سیکل ساعت به سیکل بعدی می %2تغییرات فرکانس بیش از -

 بینی میکرو شود.

 شود.داشته  نگه Resetدر وضعیت  MMC شود بایدکه فرکانس دچار چنین تغییراتی میمواردی  در -

 :  Timer/Counterاسیالتور

کریستال به طور مستقیم Timer/Counter (TOSC1,TOSC2)های شامل پین AVRدر میکروکنترلرهای  -

 گیرد.ها قرار میهای خارجی بین پینو بدون نیاز به خازن

 بهینه شده است.  KHz 32,768این اسیالتور جهت استفاده با کریستال ساعت دقیق   -

 پیشنهاد نمی شود. TOSC1  خارجی به پایهاعمال کالک  -

 : اسیالتور  نکتهTimer/counter  از اسیالتور کریستالی یکسانی مشابه با اسیالتور فرکانس پایین استفاده

 باشند.-می 36PFهای داخلی دارای ظرفیت یکسان  کند و خازنمی

 : (ATMega16منبع کالک پیش فرض )در هنگام خرید میکروکنترلر   -

فرض  با مقادیر پیش های قبل اشاره شد(آنجا که میکروکنترلر )همانطور که در بخشاز  -

"CKSEL3…0=”0001   و“ SUT1..0=”10  فرض اسیالتوربنابراین منبع کالک پیش ،گرددطراحی می 

RC  1داخلی با فرکانسMHz باشد. شروع عملکرد می و با بیشترین زمان تاخیر برای 
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 AVRسوم : بررسی رجیسترهای داخلی خانواده بخش  دکــتر نعمتیان

 هستند بیت 61 طول دارای که AVR خانواده داخلی رجیسترهای نوشتن و خواندن نحوه بررسی به بخش این در

 .پردازیممی

 و گذاردمی تأثیر افزارسخت از بخشی روی AVR خانواده داخلی رجیسترهای در نوشتن داشت توجه باید

 .کندمی منعکس واقع در را افزارسخت مقادیر آنها از خواندن

 .باشندمی داخلی ADC رجیسترهای یا و هاتایمر  رجیستر : رجیسترها این از هاییمثال

 ؛ شود رعایت زیر روال باید حتما   بیتی 61 رجیسترهای از خواندن یا و نوشتن زمان در :مهم  نکته  

 .(Low Byte) رجیستر پایین بخش سپس و شود نوشته (High Byte) رجیستر باالی نقش ابتدا : نوشتن هنگام

 با ایتب سپس و شود خوانده ترپایین ارزش با بایت ابتدا .شود رعایت باید فوق روال عکس:  خواندن هنگام

 .باالتر ارزش

 واندهخ یا نوشته تر پایین ارزش با بایت خواندن موقع در چه و نوشتن موقع در چه : XMega خانواده در استثناء

 .شودمی

 : SREG ( Status register) وضعیت رجیستر

 هاییتب واقع در. شودمی منعکس آن هایبیت روی بر مختلف عملیات نتایج که است مهمی بسیار رجیستر

 اطالع برنامه وضعیت و دستورات نتایج از تواندمی آن روی از CPU که هستند هایی flagیا هاپرچم رجیستر این

 کند. حاصل

 بیت اءاستثن به) ندارد سروکار هاییپرچم با مستقیم صورت به نویس برنامه Hi-level نویسی برنامه در هرچند

 .گیرد می قرار بررسی مورد اهمیت لحاظ به ولیکن( باال

 نتیجه از تواندمی بیت این طریق از CPU یامنطقی محاسباتی هایعملیات از بسیاری در( : C) 0 شماره بیت

 .شود مطلع عملیات

 

 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

I T H S V N Z C 
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 مثال : 

 در عملیات جمع : 

11111111 
+00000001    

(1)00000000      

 در عملیات تفریق :

یا قرض روی بیت  Barrowهنگام رخ دادن یک 

carry گذارد.اثر می 

 در عملیات شیفت : )انتقال به چپ/راست(

 

 

C   …   0 
       

0   ...   C 

 : )چرخش به چپ/راست( Rotateدر عملیات 
 

 …  
   

 C  

 شود.انجام می C  بر اساس بیت CPU  همچنین در انشعاب های شرطی و عملیات های دیگر ، عملیات

 شود.میهر گاه حاصل عملیات صفر شود این پرچم فعال )یک(  : (Z) 6 بیت شماره

 باشد.نشانگر نتایج منفی در عملیات های محاسباتی یا منطقی می : (N) 2 بیت شماره

  نکته مهم: ( هر گاه بیت با ارزش باالترMSB عدد یک باشد یعنی آن عدد ظاهرا  منفی است. چون مواردی )

 آید که نتیجه ظاهرا  منفی است ولی مثال  به علت سرریز حاصل باید مثبت باشد.پیش می

 باشد.می (s Complement'2) 2( مکمل عدد over flowاین بیت نشانگر سرریز ) ( :V) 3بیت شماره 

 0 1 2 3 4 5 6 7 شماره بیت

SREG I T H S V N Z C 

 Global 

Interrupt 

Enable/Disable 

Transfer 

Bit 

Half Carry 

flag 
Sign flag 

Overflow 

 flag 

Negative 

 flag 
Zero flag Carry flag 

 : یادآور ی

0محدوده اعداد قابل تعریف   ستم اعداد بدون عالمت :یدر س ≤ N ≤ 2n − 1   (n تعداد بیت :)ها 

 قابل تعریف هستند. (1111 1111) 0تا  (0000 0000) 0بیتی اعداد از  8مثال : در سیستم اعداد بدون عالمت 

مثال(                                                                                       65535تا   0بیت ؛ از  61برای ) ∶  1000 0001  

2𝑛−1−محدوده اعداد قابل تعریف   : دارعالمتستم اعداد یدر س ≤ 𝑁 ≤ −2𝑛−1 − 1    

قابل تعریف  (1111 0111) 127+تا  (0000 1000) 128-بیتی اعداد از  8مثال : در سیستم اعداد بدون عالمت 

مثال(                                                            32768+تا   32768-بیت ؛ از  61برای ) هستند. ∶  1000 0001  

 (ها و جمع با یکمثال: محاسبه متمم تمام بیت) های مختلفی جهت محاسبات اعداد عالمتدار وجود دارد.روش
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 .جمع دو عدد منفی درحالیکه حاصل مثبت شود :2ثال م .ت درحالیکه حاصل منفی شودجمع دو عدد مثب :6مثال 

       (0)1111111 
    +(0)0000001    
     (1)00000000 ⟶ -128 

 سرریز رخ داده

+127  
 +001 

    ?      

       (1)0000000 
    +(1)0000000    
   1(0)00000000   

 تاثیر روی اصل صفر و به ظاهر            عدم اعتبار نتیجه       

 Carry       درست است.          بیت جا نمیگیرد.      8چون در 

−128  
 −128 

?     

 .باشدمی  Vو  Nتیپ های  XORبیت یا پرچم نشان دهنده عالمت واقعی عدد که حاصل : ( S) 4 بیت شماره

 کردن یک بیت آن را با Notشود که برای نیز از این تکنیک استفاده می Hi-levelدر برنامه نویسی اسمبلی و  -

1  ،XOR .می کنند 

 : باشد عالمت واقعی عدد را نشان می دهد چههر  Nآنگاه اطالعات  ، V=0اگر سرریز رخ نداده باشد و  -

 : منفی1 و به ازای : مثبت0 به ازای

 : خواهد بود Nآنگاه عالمت واقعی عدد عکس عالمت  ، V=1اگر سرریز رخ داده باشد و  -

 مثبت: 1ی منفی و به ازا: 0 به ازای

حاصممل  Carryهرگاه بین بیت های سمموم و چهارم  BCDدر انجام دسممتورات محاسممباتی  : (H)  5 شممماره بیت

 شود این بیت تغییر وضعیت می دهد )پرچم نقلی کمکی(      

 

 : (T) 6 بیت شماره

- Transfer Bit Flag  که از طریق دستوراتBit Store  وBit load سازی و مقدار در سطح اسمبلی برای ذخیره

 مورد استفاده قرار می گیرد. 31Rتا  0Rدهی به تک بیت ها در رجیسترهای 

 به عنوان مبدأ و یا مقصد یک عملیات بیتی استفاده نمود.  Tتوان از بیت می -

 (Global Interrupt Enable/Disable)  : (I) 7 بیت شماره

  : یادآور ی

 تشخیص خطا در ورودی:  XORگیت                                      ≡                             : مبانی دیجیتال داریمدر 

7 6 5 4 3 2 1 0 

�̅� 

𝐀 

𝐇𝐢 

     1000 
  +1001 
   10000 
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 AVRپرچم مجوز وقفه عمومی در    -

 بودن این پرچم است.( 1فعال ) ،ای امکان وقوع داشته باشدشرط اینکه وقفه   -

 : ای رخ دهد، دو شرط باید برقرار باشدبنابراین برای اینکه وقفه   -

 فعال باشد. SREGدر  Iپرچم  -6

 یک شود. (ای قرار داردهای مشخصی از فضای حافظهکه در بایت)بیت مربوط به مجوز وقفه  -2

به صورت خودکار  Iو در این حالت پرچم  شوددر موقع رخ دادن یک وقفه، برنامه وارد تابع وقفه مربوطه می   -

ه شود. در هنگام برگشت از تابع وقفه مربوطشود و به وقفه دیگری پاسخ داده نمیتوسط سخت افزار صفر می

 شود تا امکان وقوع وقفه های دیگر فراهم گردد. این بیت به طور اتوماتیک توسط سخت افزار یک می

}کردن این پرچم از دستوراتغیرفعالدر زبان اسمبلی برای فعال/    -

(Set Interrupt) sei   

(clear Interrupt)cli  
توان استفاده می 

 .کرد

}                               : دستورات به صورت مقابل نوشته می شوند  Cنویسی در زبان برنامه   -
 𝑎𝑠𝑚 (sei);   

 𝑎𝑠𝑚 (cli);  
 

 برای چند خط اسمبلی داریم : 

 

}از دستورات  Basicدر زبان برنامه نویسی    -

Enable Interrupt   

Disable Interrupt  
 شود.یاستفاده م 

 کردن برنامه جاری و سرویسوقفه به معنی قطع .منظور از وقفه تأخیر زمانی نیست  -

مقایسه  ، ADCتایمر/کانتر، مبدل  : مانند CPUاجزای جانبی  دادن به تابع وقفه است.

 .هر یک دارای وقفه مخصوص به خود هستند و ... TWIکننده آنالوگ، ارتباط سریال ، 

 شود.ها در این زمینه مطرح میاولویت وقفهبحث 

 : CPUهای بررسی یک رویداد از جانب روش

برای تشخیص رویدادهای داخلی )مثل تست پرچم سرریز تایمر/کانتر( و رویدادهای خارجی  CPUبه طور کلی  -

 : استفاده کندر یتواند از دو روش ز /وصل کلید یا لبه پایین رونده یک پالس( می)مانند تشخیص قطع

# asm 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

# endasm 

ی روال وقفه
جرا

ا
 

 برنامه در حال اجرا

ن پذیرفت

 وقفه

رخ دادن وقفه 

 I=1درصورت 

ادامه روال اصلی و 

 امکان وقوع وقفه

 Iصفر شدن 
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  : (Polling)روش سرکشی  -6

نویسی دائما  با فواصل زمانی مشخص رویداد مورد نظر را بررسی کاربر توسط برنامه شدر این رو

مدن آدر عین حال منتظر  شبیه حالتی که مشغول درس خواندن هستید و  کند تا به آن پاسخ دهد.می

در صورتی که هر چند دقیقه یک بار از پنجره بیرون را نگاه کنید به این روش  ،باشیدشخصی می

 گوئیم.سرکشی می

 گویند.می Pollingدر برنامه نویسی نیز چک کردن مکرر یک پایه و یا یک پرچم را 

 CPUاتالف وقت  : عیب این روش

 : (Interruptروش وقفه ) -2

شممود. با وقوع اتفاق بدون در نظر گرفتن رویداد، به انجام سممایر اعمال مشممغول می CPUدر این روش 

کنممد و انجممام خط جمماری برنممامممه را متوقف کرده و بممه بردار وقفممه مربوطممه پرش می CPU ،مورد نظر

از اجرای ند و پس کرا اجرا می ISR (Interrupt Service Routine)اصممممطالحا  زیر روال سممممرویس وقفه 

 کند.گردد و ادامه برنامه ا اجرا میاین زیر روال به خطی از برنامه که آن را قطع کرده بود برمی

 واندن درس ادامه دهد و منتظر زنگتواند به خدر مثال روش قبل ، به جای سر زدن مکرر شخص می

 هرگاه زنگ منزل به صدا درآمد خواندن را رها کرده و پاسخ دهد. .در باشد

 : Stack شته یا پ

(Subroutineزیر روال ) :  بخش هممایی از برنممامممه کممه گمماهی الزم اسممممممت چنممدین بممار تکرار شممممممود، بممه منظور

شود و در حین اجرای آن بخش از برنامه به صمورت زیر روال در جایی نوشته می،  Flashجویی در حافظهصمرفه

 .شود(میCall )یا اصطالحا   شودبرنامه هر زمان الزم باشد صدا زده می

در انتهمای اجرای زیر روال وقفمه بماید آدرس بازگشممممممت مشممممممخص  -

زدن زیر روال در فضایی به باشد. آدرس محل بازگشت قبل از صدا

 شود.ذخیره می Stackنام پشته یا 

توسممممط برنامه نویس باید مشممممخص  Stackدر زبان اسمممممبلی محل  -

 شود.

ی روال وقفه
جرا

ا
 

 برنامه در حال اجرا

ن پذیرفت

 وقفه

رخ دادن وقفه 

 I=1درصورت 

ادامه روال اصلی و 

 امکان وقوع وقفه

آدرس مشخص 

 Flashدر حافظه 
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 شود.نویسی سطح باال، محل پشته توسط کامپایلر مشخص میدر زبان های برنامه -

ای هایی احضممار شمموند و یا وقفهایطی که در حین اجرای برنامه الزم باشممد زیر روالبه طور کلی در شممر  -

 شود. ذخیره می  Stackرخ دهد، آدرس محل بازگشت در

Stack بر دو نوع است : 

-  (Last-in First-out) LIFO : .آخرین اطالعات وارد شده ابتدا خارج می شوند 

روی هم. موقع برداشتن ابتدا آخرین کتاب گذاشته شده  مثال: قرار دادن کتاب ها

 شود.برداشته می

- (First-in first-out) FIFO  :ات وارد شده ابتدا خارج می شوند؛اولین اطالع 

     .دهندشده تشکیل یک صف میدر این حالت اجزای وارد   -

 شود.واقع می SRAMبه طور معمول در انتهای  Stackمکان  -

، پشممممته توسممممط کامپایلر بر حسممممب مدیریتی که SRAMممکن اسممممت به جای انتهای  -

 کند در نقاط دیگری تعریف شود.اعمال می

  کنند.های مختلفی تقسیم میرا به بخش SRAMکامپایلرهای مختلف فضای  -

 Stackدر صورتی که قرار باشد زیر روالی اجرا شود، آدرس بازگشت در محلی به نام  -

 شود.ذخیره می

حال اگر چندین زیر روال قرار باشد اجرا شود )مثال  در حین اجرای یک زیرروال، زیرروال دیگری  -

شود، در برگشت از به صورت خودکار در پشته ذخیره می CPUفراخوانده شود(، آدرس بازگشت توسط 

در برگشت بعدی به روال اصلی برنامه بازخواهد گشت.  گردد وزیر روال به زیر روال قبلی باز می

 ها نیز برقرار است.همین بحث در مورد وقفه

 بازیابی آدرس بازگشتRET (Return )به زبان اسمبلی؛  زیرروالدستور برگشت از  -

 RETI (Return from Interrupt )به زبان اسمبلی؛  هاوقفهدستور برگشت از  -

 (SREGمجوز وقوع وقفه در ) (Iمربوطه به وقفه )  flagدر این دستور عالوه بر بازیابی آدرس بازگشت، 

 شود.نیز مجددا  یک می

 

 

 

 

 

 

 

        

SRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 Top of Stack)باالی/ابتدای پشته( 

جهت خواندن 

اطالعات از 

 پشته

راستا و جهت ذخیره 

 پشتهاطالعات در 
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ه های مختلفی را پشت سر هم و بروالنویسمی غیراصولی باشد، به عنوان مثال زیردر صمورتی که نوع برنامه *

یعنی  .رخ بدهد Stack Overflowصمورت تو در تو تعریف کنیم، با اتفاق افتادن چندین سطح ممکن است یک 

 فضایی که برای پشته در نظر گرفته شده است تکمیل شود.

 

تواند می AVRهای خاصی از در شماره SRAMدر برخی از کاربردها محدودیت ظرفیت * 

 ساز باشد.مشکل

ها و سایر موارد مناسب ممکن است میکرو با شماره خاصی از نظر تعداد پایه به عنوان مثال

  اهمیت دارد(. SRAMجوابگو نباشد )تناسب برنامه و ظرفیت  SRAMباشد ولیکن از نظر مصرف 

 

SRAM 

 

تداخل اطالعات منجر به عدم  

 شود.عملکرد صحیح برنامه می

 فضای

Stack 

اطالعات 

مربوط 

 به برنامه
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 : چهارمبخش 

 AVRتایمر/کانترها در خانواده 
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 :  ای بر تایمر/کانترهامقدمه

 AVRتااایمرهااا اک امتااانااام داخکن ملتراک ترنرهااای خااانواده       

بلتن اجود دارند. به این مع ا  61ا  8باش د که به دا صورم من

بلاای داخاا   61بلاای یااا  8کااه یااا شاااااامااارنااده یااا کااانتر بااه  ور 

آن تو ااک ک د داخکن  Clockبله شااده ا اای که عملتراک ترنر ت

  شود.های آن ا یا در شرایطن اک محلک خارج اک ملتراک ترنر تأملن من لستم یا تقسلم شده

Timer : های بای ری آ  تران هست د کهمرها همان شامارنده باشاد. در ااع  تای ا   منتایمر به مع ن کمان  

تایمر داخکن ملتراک ترنر اعمال پانس  ااااعیق مقدار  ک  د. دربا اعمال پانس  ااااعی شااارام به شااامار  من

 گردد.افزار تعللن مناانله ا تشخلص  رریز تو ک نرم

توان به یا شاااامارنده مشااااخص ا دابی باشاااادق اک تشللرام مدار شاااامارنده من Clockدر صااااورتن که ملزان   -

 شود.ن دنل  نام تایمر به آن ا  ق منملگذشی کمان پن بردق به ه

گلری کمان در  اعی دیجلتال ق کمان کار یا د تگاهق کمان رفی انداکه در مواردی همچون : کاربرد تایمرها -

 ا ... 7Seg کردن Refreshق ک ترل موتورق Duty Cycleگلری انداکهق  الا برگشی  لگ

Counter : انس باشد با این تفاام که پباشد. در ااع  کانتر مشابه با تایمر منکانتر به مع ن شمارنده من

 تواند دریافی ک د. پایلن رانده مناندیس کانتر ا ی( در نبه باال/ n) nT اعی خود را اک پایه خارجن 

صکه اها مشخص نباشد به صورتن که فشمارنده اک بلران اعمال گردد ا ترتلب اعمال پانس Clockدر صورتن که 

خواهلم  Event Counterا نوعن  ه  جن مطرح نبودهای اعمانن متشلر باشد دیگر مبحث کمانبلن پانس

 اق افتاده ا ی.اتف Eventتوان دریافی چ د رخداد یا داشیق یع ن با عرائی مقدار تایمر من

های یا خک تونلدق تورق شااااامار  تعداد بساااااتهدار مو  RPMانداکه گلری  :کاربرد کانترها در مواردی مان د -

 های نوشابهق شمار  رخدادهای دریافی شده تو ک   سورها ا ...شمار  شلشه

با اارد  ا  که توضلح داده خواهد شد( PWMا ی )به غلر اک مد  Up Counterشمارنده یا  AVRدر خانواده  -

 شود.شدن هر پانس  اعی یتن به مقدار تایمر اضافه من

 مقسم

 فرکانس

MUX 

شمارنده بای ری 

آ  تران صعودی شمار 

بلتن 61یا  8  

تایمر/کانتر رجلستر 

بلتن 61یا  8  

پرچم  رریز 

nTOV 

     

 
Tn 

 بکود دیاگرام تایمر/کانتر در حانی ککن
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 521لاک به ا مجدداً صااافر شااادن آن ن 522تا  0من باشاااد. برای شااامار  اک  522بلتن  8حداکثر مقدار تایمر  -

 ا یتن برای صفر شدن مجدد تایمر. 522تا  0پانس برای شمار   522باشد. پانس  اعی من

1 → 2 → ⋯ → 255 
 

 الکم ا ی. 256در مجموم 

ا یا پانس برای صفر شدن مجدد  12252 تا  0پانس برای شمار   12252 بلتن نلز به  ور مشابه  61در تایمر -

 تایمر نلاک ا ی. 

تواند برای تأملن ک د خود اک م اب  های آن منداخکن ملتراک ترنر یا تقساااااالم شااااااده Clock تایمر ع اه بر -

 بلرانن ا تفاده نماید.

باشااد که تواند تأملن ک  ده نو ااان ا اال تور من 32768Hzها یا کریسااتال فرکانس پایلن در برخن شااماره -

گلری یا کمان دعلق مورد نلاک ا اااااای اک این حانی های کماندهاد. کماانن که پرا ااااااهمقادار تاایمر را تشللر من

 شود.ا تفاده من

 ه بهریزی شاااااود کای برنامهتایمر/کانترها مدهای مختکفن دارند. به ع وان مثال ممتن ا اااای تایمر به گونه -

 )محداده تشللرام کمتر اک حداکثر( .شمار  تا مقدار معل ن انجام شود نشمرد ا 522تا  0 ور کام  اک 

ه افزاری بشااوند ا بعد اک آن به صااورم  ااخینویساان در مد خاصاان ت ملم منتایمرها اک  ریق خطوط برنامه -

 ده د.کار خود ادامه من

به  CPUشود )برداشته شده ا به عهده تایمر گذاشته من CPU  جن اک کمانن پرداکشا ر ها بادر برخن حانی -

شااود به این مع ن که یا من SRAMاک  I/Oیا بلتن در فضااای   Flagهاقدر این حانی .پرداکد(کارهای دیگر من

به آدرس مشخصن  CPUای ایجاد شده ا در صورتن که مجوک اعوم اعفه یا باشد اعفه . رریز رخ داده ا ی

 ک د.ای که در حافمه نوشته شده ا ی را اجرا منرفته ا برنامه Flashدر حافمه 

 (Pollingباشد. )معل ن من Flagبه بلی مشخص یا  CPUرا  دیگر مراجعه مترر  -

 : های مختکف متفاام من باش دتایمر/کانترهای داخکن شماره قبه نحاظ تعداد -

0X0000 → ⋯ → 0X𝐹𝐹𝐹𝐹 
 

 الکم ا ی. 65536در مجموم 
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 .بلتن اجود دارد 8ت ها یا تایمر  ATTiny12تر مث  های ضعلفدر شماره -

 بلتن موجود ا ی. 61تایمر  4بلتن ا  8تایمر  5ق  ATMega2560ای مث  در شماره -

 8تااایمر/کااانتر  دا  دارایATMega323/323L/163/163L/32/32L/16/16L/8/8L هااای شااااااماااره -

 ا ی. بلتن 61تایمر/کانتر  یاا  بلتن

 هست د. بلتن 61تایمر/کانتر دا ا  بلتن 8 تایمر/کانتر دا دارای  128/128L ATMegaهای شماره -

توان د متفاام عم  ک  د. این مبحث را با ر ااام م ح ن تایمر/کانتر تایمر/کانترها من قاک نمر نحوه عمکترد -

ای ا اای که مقدار نوم اال عمکترد تایمر/کانتر به گونه ده د.در محور مقدار تایمر بر حساب کمان نشاان من

مر اک صاااافر شاااارام به افزایش کرده تا کمانن که به حداکثر مقدار خود یتا

شاااود. شااات  شاااود ا این راند تترار منبر ااادق پس اک آن مجدداً صااافر من

 باشد.    ای منموج ایجاد شده شبله یا موج دندانه اره

ه به افزایش کرده تا کمانن کمر اک صاافر شاارام به یای ا اای که مقدار تانوم اال عمکترد تایمر/کانتر به گونه -

شاااود. شااات  موج ایجاد شاااده شاااود ا این راند تترار منحداکثر مقدار خود بر ااادق پس اک آن مجدداً صااافر من

 باشد.ای منشبله یا موج دندانه اره

نوم دام عمکترد تایمر/کانتر به این ترتلب ا ی که اک صفر به یا  -

ر اد ا پس اک آن با شلب معتوس به  می من مقدار بلشال ه معلن

یابد ا این راال ادامه دارد. شاااات  موج ایجادی در صاااافر کاهش من

 باشد.  این شلوه شبله یا موج مثکثن من

هر کدام اک این عمکتردها اک  ریق نوشتن در رجلسترهای مربو ه به ت ملم عمکترد تایمر/کانتر عب  ا تفاده  -

 باشد.من

رجلساااترهای مذکور ا تعللن مقدار ماکزیمم تایمر/کانتر ا مدهای عمکتردی مختکف اک مباحثن شااا ا ااااین  -

 شود.ا ی که به آن پرداخته من

 تواند به  رق مختکفن تأملن شود.یا تایمر/کانتر من  Clockصرف نمر اک نوم عمکترد ق م ب  -

 مقدار

 تایمر

 کمان

 مقدار

 تایمر

 کمان
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 یتن اک م اب  ممتن برای

 تأملن ک د تایمر/کانترها

  ک لمقنامگذاری   Clk I/O)مث  تایمر/کانترها ا ...( را CPUف افزارهای ا رادر صااااااورتن کاه ک د  ااااااخی -

=                                                                                                آنگاه :
𝐶𝑙𝑘 𝐼/𝑂

𝑁
 

- N تواند یتن اک مقادیر منN=1,8,64,256,1024   انتخاب شاااااود. این عم  با ت ملم رجلساااااتری که تعللن

 پذیرد.هسی انجام من Clockک  ده نوم 

 گاههر  قباشد. با توجه به رابطه معتوس کمان ا فرکانسمن Nشود مب ای انتخاب ای جا مطرح من انن که درو  

افزایش  –کاهش فرکانس  – Nافزایش )انتخاب من ک لم  Nبه کمان بلشااااتری نلاک باشااااد مقدار بزرگتری برای 

 (.کمان

هر پانس  ها برای ملترا ت ملم شااااده باشااااد. در این شاااارایکاک  ریق فلوکبلی MHz 1فرض ک لم ک د  مثال:

 به 0اک )بلتن  8به  ول خواهد انجاملد. اک  رفن برای شمار  کام  یا تایمر/کانتر  1μ𝑠اک نمر کمانن  ااعی

بلتن در این  8پانس  ااااااعی نلاک ا ااااای. ب ابراین حداکثر کمانن که یا تایمر/کانتر  521به  (0ا مجدداً  522

 باشد.ملترا دانله من 521تواند تأملن ک د شرایک من

توان حداکثر کمان را افزایش رای مقادیر بزرگتر من Nحال اگر کمان فوق در کاربردی کافن نباشاااد با عراردادن 

 داد.

بلتن با ت ملمام فلوکبلی پلش فرض کارخانه چه انداکه  8حداکثر کمان تونلدی تو ااااک تایمر/کانتر  : وال اااا

 ا ی؟

=
1024

1MHz =
1024

=مم  ول هر پانس  اعیل لم 106
1MHz

1024
 انسکمم( فر ل ل ه )ملمک  ⟶  

 ا ی. 522 نتلب 8مر یثر مقدار تاکحدا  ⟶اک ا ی. لام  شمار  نک  لت  یا یپانس  اعی برا 521

 باشد من 12252 بلی باشدق حداکثر مقدار آن برای یا  لت  شمار   61در صاورتن که  ول تایمر :  نتته

ب ابراین کمان  اخته شده تو ک تایمرق فرکانس کاری  ک د به  ول من انجامد. 12251 ا یا  لت  کام  آن 

 بستگن دارد. Nممتن ا ی ت ملم شود( ا مقدار  8MHz)مثً  

 ن عسمی اک بخش :یتا ا یب د خ صه ا جم 

 خص ا دابتن مث شاادر صااورتن که تایمر/کانتر اک ک د مClk I/O  تشذیه شااود عمکتردTimer   خواهد

 توان کمان را   جلد. داشی چرا که اک تشللرام مقدار آن من

حداكثر کمان 

  تونيد تحی عاب

 اين شرايک

= 256 ×
1024

106
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  حانی دیگر کمانن ا ااای کهClock به  قهای مشاااخصااان اک بلران تأملن شاااودتایمر/کانتر تو اااک پلن

در این حانی اک تشللرام  .تر ا یای که حانی م ممن نداشاته باشاد نام کانتر برای آن م ا ابگونه

ا ها ا رایدادهتوان گذشاااای کمان را محا اااابه کرد ا ت ها شاااامار  تعداد اتفاقمقدار تایمر/کانتر نمن

 ممتن ا ی.

 اپلن پ اااااعی با فرکانس  امتان اتصااااال کریسااااتال اجود دارد حانی  ااااوم که در برخن تایمر/کانترها

Hz32768 32های مختکف این مسااااأنه متفاام ا اااای. مثً  در . معموالً در شاااامارها اااایATMega 

 0تایمر  ATMega64این امتان را دارد ا در 2تایمر

تواند من افزاری )تایمر/کانتر(به چه  ریقن اک این ابزار  خی  CPUای ته شودبحث دیگری که مطرح من -

 ا تفاده ک د.

باشد. برای این م مور من  CPUاانلن راه برای  ا جش اضعلی تایمر/کانتر خواندن مقدار تایمر/کانتر تو ک 

 رجلسترهاین در نمر گرفته شده ا ی.

 دهد.بلتن تایمر/کانتر صفر را در خود جای من 8محتوای  : TCNT0 (Timer/Counter  Timer0)رجلستر 

اک  I/Oبایی در همان فضاااای  5بلتن ا ااای  61برای تایمر/کانتر یا که  : TCNT1Hا  TCNT1L رجلساااترهای

SRAM های مشخص در نمر گرفته شده ا ی.با آدرس 

 بلتن : 61راال خواندن/نوشتن در رجلسترهای  : نتته  

 ابتدا بایی پایلن ق  پس بایی باال : خواندن           ی پایلنیابتدا بایی باال ق  پس با : نوشتن

کامپایکر این مسااأنه را Hi-level ه نویساان مکمان برنامه نویساان ا اامبکن راال فوق باید رعایی شااودق در برنادر 

 ک د.رعایی من

ری گلکردن تایمر ا ااای. اک آنجا که تشللرام تایمر  اااری  ا ااایق مواععن که انداکه Captureیا امتان دیگر  -

تواند خطاهاین ایجاد تایمر به صااورم نرم افزاری من های بساالار باال مطرح ا اای خواندن مقدار کمان با دعی

به این ترتلب ا ااای بل ن شاااده کردن تایمر پلش Captureامتانن تحی ع وان  AVRک د. ب ابراین در خانواده 

نمونه را اک رجلسترهای معل ن  CPU پس  .شودنمونه ای اک تایمر ذخلره من قکه تحی فرمان یا پلن بلرانن

 ک د.گلری منک د ا بر ا اس آن تصملماند فراخوانن منکه در مح  مشخص ذخلره شده
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 .کردن مان د عتس گرفتن اک دانده ا ی Captureدانده ای با  رعی کیاد در حال دایدن ا ی.  مثال:

TIFR (Timer/counter Interrupt flag Register) 

TIMSK (Timer/counter Interrupt Mask Register) 

 های دیگر نلزموجود ا ی.که نملر آن در شماره  ATMega32موجود در  TIMSKا  TIFRدا  رجلستر  -

شااود  های این رجلسااترهاتواند م جر به تشللر بلیعمکلام مختکف در تایمر/کانترها در مدهای مختکف من -

 گوی د.(من flagها )به این بلی

گرفیق این بایی های آن تحی تأدلر عمکلام محا ااااااباتن ا م طقن عرار منکه بلی.Status Regمشااااااابه با  -

 گلرد.تحی تأدلر عرار من Timerبخصوص تو ک 

های مربو ه flag اااه نوم تایمر به شاااماره های صااافرق یا ا دا اجود داردق  ATMega32با توجه به ای ته در  -

 اند.نلز با توجه به شماره تایمرها نامگذاری شده

باشاااادق این نوم ها منflagکردن این کردن مقدار آن چااک تایمر به جای چا CPUیا راه دیگر ا  م یافتن  -

ک د. در برخن کاربردها را اشااشال من CPUباشااد که به هر حال کمانن اک ) اارکدن( من Pollingبرر اان اک نوم 

 !!! ندارددیگر توجلهن در برخن ا توجله دارد 

TIFR (Timer/counter Interrupt flag Register) 

TIMSK (Timer/counter Interrupt Mask Register) 

 باش د.من n( در تایمر شماره Overflowبلانگر رخ دادن  رریز ) nTOV هایflagبلی یا  -

(Timer Overflow0) TOV0 :  هرگاه رجلستر تایمر/کانتر )یع نTCNT00( به حداکثر مقدار خود )یع نXFF 

 شود.( من1( بر دق این پرچم فعال )255یا 

 شود.مطرح من 2TOVا  1TOVبه  ور مشابه هملن بحث برای پرچم های  -

7 6 5 4 3 2 1 0 

OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 OCF0 TOV0 

7 6 5 4 3 2 1 0 

OCIE2 TOIE2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0 TOIE0 

OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 OCF0 TOV0 

OCIE2 TOIE2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0 TOIE0 
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یا شدن دارند ق به این صاورم که  TIMSKق پرچم مت اظری در رجلساتر TIFRها در رجلساتر  flagهر یا اک  -

 TIFRمت اظر در بایی  flagبه مع ای مجوک ایجاد اعفه در صااااااورم یا شاااااادن  TIMSKهای هر کادام اک بلی

 باشد.من

 باشد.های تایمری مناک تایمر ا تفاده اک اعفه CPUب ابراین شلوه بعدی ا تفاده  -

(Timer/Counter n Overflow Interrupt Enable) TOIEn : تایمر  رریز اعفه کردن غلرفعال/فعال n 

رخ خواهد  0اعفه  ر ریز تایمر  Timer0آنگاه با اعوم  رریز در ق برعرار باشدکیر شرط  دا مثال: در صورتن که 

 شود.داد. در این صورم راند اجرای برنامه متوعف ا پر  به آدرس مشخصن ایجاد من

6- TOIE0 = 1 

 (I=1مجوکککن اعفه فعال باشد ) -5

رخ خواهد داد. در این صااااااورم راند اجرای برنامه  0 اعفاه  اااااارریز تایمر Timer0آنگااه باا اعوم  اااااارریز در  

 شود.متوعف ا پر  به آدرس مشخصن ایجاد من

 (کامپایکر این اظلفه را به عهده دارد Hi-levelشود/ در آدرس انشعاب در ا مبکن تو ک برنامه مشخص من)

 ق (ا ی یمر یم مور اعفه تا)جاد شود یا یادر صاورتن که شارایک ذکر شاده برعرار  باشاد ا اعفهمهم :  نتته

ن یه اک نشود ا تا کماننم دافزار پا ار تو ک  خیکز به صورم خود ی ارر  flagپس اک پر  به آدرس مشاخص 

 ماند.نم یا( همچ ان nTOVز )ی رر  flagفتد لپر  اتفاق ن

 

 

 کاربرد Polling را  در که( نویسنبرنامه) باشدمن افزارینرم  ریق اکflag  کردن  پاد دام را  -

  .دارد

 یflag رای هرگاه که دارد اجود AVR خانواده در ککن عاعده یا -

 flag هآنگا باشد یا عب  اک آن مقدار که صورتن در شود نوشته یا

 شد. خواهد نوشته صفر آن رای ا شده پاد

 ! نوشی یا آن رای بر توان من کدنویسن صورم به  رریز پرچم کردن دپا  برای ب ابراین -

 TOV1شدن  ام جر به ير يدن به مقدار مشخص 

كه پر  به آدرس   ندر نتلجه در صورت شودنم

 .شودنخودكار صفر م flagمشخص انجام شود 

 ه وک ا باشد بل ابل ن مقدار یا در ادامه در تایمر اگر حتن

 یا همچ ان TOV0 باشد نشده انجام اعفه آدرس به پر 

 .ماند من باعن

 مقدار

 تایمر

 کمان
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Flag یا بلی ICF1(Input Capture Flag Timer/Counter) :  در صورم انجام عمکلامCapture  ا برداشتن یا

فعال من شود ا در برگشی اک اعفه تو ک  خی افزار پاد من  Captureبا تحریا ااحد شود. نمونه فعال من

 شود.

 عمکترد دیگری دارد که بعداً اشاره خواهد شد. PWMدر مد  -

Flag بلی یا TICIE1 (Timer/Counter 1, Input Capture Interrupt Enable) : اعفه مجوک Capture باشدمن .

 تو ک Capture ااحد تحریا با( I=1) ککن اعفه مجوک بودن فعال اهمچ لن flag این بودن یا صورم در

 .گرددمن فعال Capture اعفه داخکن آنانوگ ک  ده مقایسه خراجن یا ا ICP پایه به شده اعمال  لگ ال

 مقدار که دارد اجود امتان این باش د.من OCFn (Output Compare Flag n)های بعدی Flagبلی یا  -

 مقایسه nOCR نام به( Compare Reg.) ک  ده مقایسه یا خراجن رجلستر با  nTCNT رجلستر در کانتر/تایمر

 .شودمن فعال nFOC ایمقایسه اعفه رجلستر شد برعرار تساای این هرگاه شودق

-  (Timer/Counter n, Output Capture Match Interrupt Enable )OCIEn : 

با برعراری این رجلستر  ( ا فعال بودنI=1) SREGدرصورم فعال بودن مجوک اعفه ککن در رجلستر اضعلی 

شود ا پس اک برگشی اک ای اجرا من( اعفه مقایسهnFOCای )تساای فوق ا فعال شدن رجلستر اعفه مقایسه

 گردد.تو ک  خی افزار پاد من nFOCای بلی پرچم اعفه مقایسه

OCF0/OCIE0 : 0تایمر ای مقایسه اعفه مجوک/  0تایمر برای ایمقایسه اعفه 

OCF2/OCIE2  :2تایمر ای مقایسه اعفه مجوک/  2تایمر برای ایمقایسه اعفه 

OCIE1A(B)/OCF1A(B)  :ااحددا  : 1تایمر ایمقایسه اعفه به مربوط پرچم دا Compare Reg. در 

 اجود دارد. OCR1BL/Hا  OCR1AL/Hهای بلتن با نام 61همچ لن دا رجلستر  .دارد اجود 1 تایمر

 

 

 شود.مت اظر یا من Flagهرگاه مقدار تایمر به مقدار مشخص شده بر دق 

درس آ  مت اظر مجوک اعفه مقایسه ای ا فعال بودن مجوک ککن اعفه یا پر  به Flagدر صورم فعال بودن 

 مشخص ایجاد من شود.

 

 یمقایسه رجلستر در مقایسه مب ای

OCRn 

 اعفه

 کمان
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یا مد عمکتردی دیگر نلز در تایمر/کانترها عاب  ا تفاده ا ی به صورتن که با ت ملم تایمر/کانترها ا  -

Compare Reg. های به خصوصن را تحی شرایطن تو ک خطوط برنامه بتوان پلنhi  یاlow  کرد. به این ترتلب

که در  )تونلد شت  موج( Wave Form Generationهای مختکفن عاب  تونلد خواهد بود. مبحث شت  موج

  .جکسام آی ده توضلح داده خواهد شد

 ن عسمی اک بخش :یتا ا یب د خ صه ا جم 

 0 رجلسترهای اک کانترها/تایمر مقادیر خواندنTCNT   

 کردن چا Flag ایمقایسه اعفه/ رریز عفها  

 مقدار عرائی Capture خلرهذ تایمر اک نمونه یا بلرانن افزار خی فرمان تو ک که کانتر/تایمر شده 

 .ا ی شده

 (Wave Form Generationک د ) hi/lowهاین را در شرایطن عراردادن تایمر/کانتر در اضعلتن که پلن -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 
Pin → 
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 : ATMega32 در Timer/Counter0 دکتر عم

 : مینجا آموختیتا ا

 اصوالً در شماره نتلب 8 صفرانتر کمر/یتا( مختکف یهاا ی AVR نتلب 8انتر صفر /کمریتا ).ا ی 

 سترلرج TCNT0  :د.کنر مللتش د  که با هر پانس کانتر صفر کمر/یام تایمحتو  یفه نگهدار لاظ  

 سترلرج OCR0 : کمر/یام تایستر دائماً با محتو لن رجیمقدار ا( انتر صفرTCNT0مقا )شودق نسه می

 شود.  OCF0شدن پرچم یاتواند م جر به نم یدر صورم برابر 

  پرچمTOV0  : ی رر( زover flowدر تا )شدن پرچم یاانتر صفر م جر به کمر/یTOV0  شودق به شرط نم

 ( فعال باشد.I) نا مجوک اعفه عموم یامجوک اعفه مربو ه  یهایله بکآن 

TIMSK (Timer/counter Interrupt Mask Register) TIFR (Timer/counter Interrupt flag Register)  
.... OCIE0 TOIE0 

 
.... OCF0 TOV0 

اجود دارد که تعللن   TCCR0ع اه بر رجلسترهای فوقق در تایمر/کانتر صفر رجلستر دیگری نلز به نام -

 باشد.ک  ده مد عمکترد تایمر/کانتر صفر من

TCCR0 (Timer/Counter Control Register) 

اضعلی  8باشد که شام  اظلفه این بلی ها تعللن م ب  ک د تایمر/کانتر صفر من : CS00…02 ه بلی 

 : ر ا یمشخص شده در جدال کی

 CS00 CS01 CS02 (Descriptionتوصلف )

 No Clk Source 0 0 0 → عدم اعمال ک د به تایمر/کانتر →متوعف بودن تایمر/کانتر 
 CLK I/O 1 0 0 → ایبدان هلچ تقسلم ک  ده CLK I/Oاعمال 
 Prescaler = 8 → CLK I/O  / 8 0 1 0با          CLK I/Oاعمال 
 Prescaler = 64 → CLK I/O  / 64 1 1 0       با CLK I/Oاعمال 
 Prescaler = 256 → CLK I/O  / 256 0 0 1    با CLK I/Oاعمال 
 Prescaler = 1024 → CLK I/O  / 1024 1 0 1  با CLK I/Oاعمال 

External Clock Source on T0 Pin (Falling edge) , T0 ↓ 0 1 1 

External Clock Source on T0 Pin (Rising edge) , T0 ↑ 1 1 1 

( PB0/T0)به نام  ATMega32یا در  هک د خارجن اک بلران به تایمر/کانتر صفر تو ک پلن شمار امتان اعمال 

 اجود دارد.

0 1 2 3 4 5 6 7 

CS00 CS01 CS02 WGM00 WGM01 COM01 WGM00 FOC0 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W W 
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تعللن د عمکترد تایمر م WGM (Wave Form Generoition Mode) هایتو ک بلی : WGM00...01های بلی

 شود.من

 شود. دعی TCCR0 رجلستر در WGM00ا  WGM01 عرارگلری متان به توجه مهم :

 با متان ا( 5 شماره بلی) کمتر ارک  با متان در ترتلب به مربوط هایبلی Atmel شرکی مست دام  بق

 رعایی متفااتن ترتلب متانن ارک  نحاظ به فوق جدال در نلتن .اندگرفته عرار( 1 شماره بلی) باالتر ارک 

 .ا ی شده

ق Phase Correct PWMمد عمکتردی نرمالق  چهار WGM هایبلی برای گرفته صورم مقداردهن به توجه با

CTC  اFast PWM .عاب  انتخاب ا ی 

 ر شما مرحکه مقدار بزرگترین به کانتر/تایمر رجلستر مقدار که ا ی این فوق جدال در TOP اک م مور -

 .ا ی شده ذخلره OCR رجلستر در CTC مد در TOP مقدار .بر د

 .    باشد من 0XFFدابی  مقدار Phase Correct PWM ا  Fast PWM  مدهایهمچ لن این مقدار در 

 من شمار  مرحکه در خود مقدار حداع  به کانتر/تایمر مقدار ر لدن فوق جدال در BOTTOM اک م مور -

انزاماً صفر نلسی ا من تواند  مقدار حداع در ضمن  باشد.من 0X00برابر  مقدار این انتر صفر در تایمر/ک .باشد

 تعللن شود.

( 0XFFدر جدال فوق ر لدن مقدار رجلستر تایمر/کانتر به حداکثر یا ماکزیمم تایمر )  MAX*م مور اک 

 ملباشد.

 MAX تا ا ک د من شمار  به شرام BOTTOM/ حداع  مقدار اک رتایم مد این در :( Normal Mode) نرمال مد

 رریز  دیگر ک د یا اعمال با نهاین مقدار به ر لدن اک پس. یابدمن ادامه باشدمن 0XFF (255) ای جا در که

Mode 
WGM01 

(CTC0) 

WGM00 

(PWM0) 

مد عمکتردی 

 تایمر/کانتر
TOP 

Update of 

OCR0 

TOV0 Flag 

Set-On 

0 0 0 Normal 0XFF Immediate MAX 

1 0 1 Phase Correct PWM 0XFF Top BOTTOM 

2 1 0 CTC OCR0 Immediate MAX 

3 1 1 Fast PWM 0XFF Top MAX 
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 محداداً  شمار  پرچم کردن پاد اک پس ا شودمن یا (TOV0) پرچم  رریز موع  در. (TOV0) افتدمن اتفاق

 .بود خواهد ایاره دندانه شت  به تونلدی موج شت . گردد من تترار

 رخ  رریزی( 255 مقدار)کانتر/تایمر شدن (0XFF) با توجه توجه :

 یا آن شدن 0X00 همچ لن ا  رریز دادن رخ برای. داد نخواهد

  .ا ی نلاک دیگر ک د

 : CTC (Clear Timer Compare Match) ای مقایسه مد

 کانتر/تایمر رجلستر محتوای. بود نخواهد( 0XFF) 255)) برابر صفر کانتر/تایمر مقدار حداکثر حانی این در -

(TCNT0 ) ًتایمر ایمقایسه رجلستر با افزار خی تو ک دائما (OCR0 )برابری این موع  هر. شودمن مقایسه 

 اعفه ا شده صفر تایمر رجلستر.( باش د فعال( OCIE0) مقایسه اعفه ا( I) همگانن اعفه آنته شرط به) دهد رخ

 .هددمن رخ مقایسه

 .نمود تعللن بعدی مرحکه برای را TOP مقدار توانمن مقایسه اعفه دادن رخ با -

 حانی در OC0 خراجن پایه ا باشد شده ت ملم Toggle حانی در ا فعال ایمقایسه خراجن که صورتن در -

 .شودمن معتوس مقایسه بار هر در OC0 خراجن گرددق ت ملم خراجن

 ای بخصوص مد این در کانتر/تایمر مقدار حداکثر باشدق متشلر مقدار یا تواندمن OCR0 آنته به توجه با

 (.باشد من (0XFF) 255 ماکزیمم که حاالم  ایر خ ف بر) باشدمن متشلر مقدار

 

 

TOP 

BOTTOM 

MAX=0XFF 
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Update of OCR0 :  تون پ جم جدال ت ملم WGM  را در نمر بگلرید : 

افزار تشللر ک دق با توجه به این  تونق در تو ک خطوط نرم OCR0اگر در کمان عمکترد تایمر/کانتر مقدار  -

نوشته  OCR0فوراً اعمال من شود )یع ن در مح  رجلستر  OCR0مقدار  CTCمدهای نرمال ا مقایسه ای 

 ملشود(.

اک شمار  تایمر/کانتر اتفاق مندر کمان مشخصن  OCR0 عم  به راک ر انن رجلستر PWMاما درمدهای 

 افتد.

های خراجن به هاین رای پلنکه معموالً برای ایجاد شت  موج PWMدر مدهای : عکی این امر آن ا ی که 

های در کمان غلر مشخص ممتن ا ی  بب تونلد شت  موج OCR0راندق در صورم تشللر مقدار کار من

فوراً تشللری در یا شت   OCR0نویس نباشد که با تشللر نامهد. ممتن ا ی مد نمر بر و ناخوا ته در خراجن ش

موج ایجاد شود )خککن در راند تونلد شت  موج ایجاد گردد(. ب ابراین در مقدار مشخصن اک تایمر/کانتر این 

 ر انن اتفاق خواهد افتاد.براک

 افزار مدنمر ا ی باید اک در کاربردهاین که تونلد کمان دعلق ا عاری اک خطاهای ناشاان اک نرم : نتته مهم

 نویسن ا تفاده نمایلم.در برنامه  CTCایمد مقایسه

 : افزاری در مد نرمالم شأ خطای نرم

مقدار مشخص تایمر/کانتر اک یا ق   0X00فرض ک لد برای  اخی کمان مورد نمر الکم باشد به جای شرام اک

ای رخ دهد  باید اعفه 0X00 در مد نرمال( بر د. ب ابراین در مقدار 255شرام به شمار  ک د تا به حداکثر )

انتر به که این ترتلب بعد اک ر لدن تایمر/افزار این مقدار مشخص به تایمر/کانتر مقداردهن شود. بتو ک نرم

ای ایجاد شود برنامه اارد راتلن اعفه شود کمانن که اعفه تاکانتر صفر شود مقدار حداکثر اک کمانن که تایمر/

به مقدار اانله بر د ق این کمانن   0X00افزاری اککانتر ایجاد شود که به صورم نرمتایمر/ا جهشن در مقدار 

نویسن ایجاد ک د. فقک در تواند خطاین در برنامهشود منافزاری برای مقداردهن صرف منکه به صورم نرم

تن این امتان اجود دارد که مقدار تایمر دعلق باشد که در  طح ا مبکن ا با محا باه کمان اجرای تا تا صور 

دهن اانله نحاظ شودق که این کار ها تأخلر ناشن اک مقداردهن تایمر/ کانتر محا به ا در مقدارد تورانعم 

به این ترتلب که چون  .ک لما تفاده من CTCمقدار نلسیق ب ابراین اک مد  hi-levelنویسن عمً  در برنامه
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مشخص ا ی خطای  OCR0دار نهاین آن هم تو ک ا ی ا مق  0X00این مد کانتر درر اانله تایمر/مقدا

یع ن ر لدن )افزاری انجام خواهد شد این کار به صورم  خی [ .نخواهد آمد افزاری مطرح شده بوجودنرم

  . ](به مقدار اانله ا نهاین تایمر/کانتر

 

 

 

 : (Pulse Width Modulation -)مداال لون عرض پانس  PWMمدهای 

راال عمکترد موج  Phase-correct PWMا در مد  ایهمان راال عمکترد موج دندانه اره Fast PWMدر ماد  -

 .شودمثکثن اجرا من

در این دا مد در نحمام خاصاان اک شااات   OCR0 سااترلرج  ور که عب  نلز اشااااره شاادق مقداردهن بههمان -

 (.TOPافتد )موج )یا مرحکه شمار ( اتفاق من

  )به م مور جکوگلری اک تونلد شت  موج های ناخوا ته ا غکک(

 

 

 

 ؟ در شت  موج مثکثن به چه مع ا ی Overflow رریز یا 

 صفر کانتر/تایمر بعدی ک د در بر د (0XFF) مقدار به کانتر/تایمر که کمانن ایاره دندانه موج شت  در

 نوم ب ابراین. دهدمن تشللر 254 به را کانتر/تایمر مقدار بعدی ک د مثکثن موج شت  در انلتن ملشود

 ون ت در که  ورهمان. ا ی متفاام حانی این در  رریز تعریف

 شده مشخص WGM (TOV0 Flag Set-On) ت ملم جدال اک آخر

 اک شمار ) دهدمن رخ مقدار درحداع  مثکثن موج در  رریز

0X00 0 تاXFF0 اک شمار  در ؛ کانتر /تایمر مقدار کاهش  پس قX01 0 بهX00 شودمن فعال  رریز پرچم(. 

 OCR0مقدار نهاین 

 0x00شرام اک 

 (CTCای )در مد مقایسه

 (0XFFمقدار نهاین تایمر/کانتر صفر در مد نرمال )

 (Normal) نرمالدر مد 

 اعوم اعفه ا پر  

 به مقدار اانله داخ  راتلن اعفه

 افزاریخطای نرمبراک 

Fast PWM 

TOP 

Phase-Correct PWM 

Overflow 

51 



 
 میکروپروسسور

 AVRچهارم : تایمر/کانترها در  خانواده بخش  دکــتر نعمتیان

  انجامدمن  ول به  لت  256 متوانن  رریز دا بلن شمار  نرمال مد در :نتته. 

 کمان حانیاین  در ب ابراین .کشدمن  ول  رریز دا بلن ک د 510 قPhase-Correct PWM  مد در انلتن

  .کرد تونلد توانمن یبزرگتر 

 :PWM غلر مدهای در موج شت  تونلد

 هایبلی تو ک کار این حانی دا هر در. کرد ایجاد موج شت  توانمن هم PWM غلر مدهای تو ک

COM00:01  ا ی تعریف ا انجام عاب :  

 PWMانف( مدهای 

6- Fast PWM 

5- Phase-Correct PWM 

 PWMب( مدهای غلر 

 (Normalمد نرمال ) -6

 (CTCای )مد مقایسه -5

 

باید  PB3. )شودمن ایجاد( PB3 یا 4 شماره پلن) OC0 پایه رای بر ATMega16/32 در خراجن موج شت 

 بصورم خراجن تعریف شود.(

 آش ا شدیم که عبارت د اک : انتر صفر ک/ اکی در تایمرتا این عسمی با چهار مد عاب  فعال

 Fast PWM. مد Phase-Correct PWM  4. مد CTC  3. مد مقایسه 2 مد نرمال. 1

ر د. حال ادامه دارد ا مجددا به صفر من 0XFFشرام ا تا   0X00در مد نرمال مقدار تایمر/کانتر اک ادامهدر 

اگر فرکانس اارد شاده به تایمر/کانتر دابی باشد حرکی بر رای یا خک مستقلم خواهد بودق انلتن در صورم 

  : اجود تشللرام در فرکانس م ح ن خک شتسته مشابه با شت  خواهلم داشی

 

 

 

COM00 COM01  اضعلی پلن OC0 

 Disconnect .(فرض پلش مقدار) 0OC در موج شت  تشتل  عدم 0 0

 Toggle .شودمنOC0  ندش Toggleم جر به  OCR0( ا TCNT0انتر )ک/هر نوم برابری مقدار تایمر 0 1

 Clear پاد خواهد شد )صفر( ا صفر خواهد ماند. OC0پلن  1 0

 Set .یا خواهد شد ا یا باعن خواهد ماند OC0پلن  1 1

{
255 𝐶𝑙𝑘 ∶ 0 → 1 → ⋯ → 255     

 255 𝐶𝑙𝑘 ∶ 255 → 254 → ⋯ → 0
 

OC0 

OCR0 
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 ا تفاده های ممتن اک مد نرمال

 : (over flowاعفه  رریز )

Compare Match مر/کانتر یا رجلستر یا برابری مقدار تایOCR0 .ا ی 

براک ر انن  Fast PWMگذارد انلتن در مد فورا رای آن تادلر من OCR0در مد نرمال مقدار دهن به رجلستر 

 در نقاط خاصن اک شت  موج اتفاق من افتد )به دالیکن که توضلح داده شد(

 255تا  0این عابکلی را فراهم من آارد که در  ول مسلر شمار  اک  OCR0امتان مقدار دهن فوری به رجلستر 

)به  OCR0کانتر با برابری تایمر/ تاملن شود. OCR0گاهن چ دین اعفه/شمار / کمان مختکف اک  ریق اعفه 

توان لن اعفه منتشود. در را من (Compare Match)م جر به اعفه  بل ن شده باشد(شر ن که در کد برنامه  پلش

دن لداد. به این ترتلب با اعمال پانس های دیگر ا ر  OCR0مقدار جدیدی به 

شود ا به هملن کانتر به نقطه جدید مجدداً اعفه برابری ایجاد منتایمر/

 ترتلب ممتن ا ی چ دین اعفه در  ن مسلر ایجاد شود. انلتن در

FastPWM ر دکیرا تا تایمر/کانتر به صفر ن .این امتان اجود نداردOCR0 

Update .نخواهد شد 

 در صورم اجود بلش اک یا رجلستر  : نتتهnOCR  1بلتن  11)مث  در رجلسترOCR (A1OCR  اB1OCR )

 6/کانترهای مستق  تونلد کرد )مث  در تایمرتوان کمانمن nOCRاین مزیی اجود دارد که به تعداد رجلسترهای 

 ای بلن آنها اجود داشته باشدق ایجاد کرد(. اک هم باش د ا یا رابطهتوان دا کمان کام  مستق  که نه مضربن من

بلتن اجود داردق این امتان هسی  OCR 11که در هر کدام  ه رجلستر  3یا  1کانتر /در تایمر  ATMega64در 

یا  ر تایمر/کانتر که ه دا کماان مسااااااتق  اک هم با یا ااحد تایمر/کانتر ایجاد کردق که در نتلجه عم  با  3کاه 

 کمان مستق  اک هم ایجاد کرد. 1توان هست د من nOCRرجلستر  3شام  

 نتته مهم : 

( بعد اک گذر اک مقدار رجلستر nOCR)برابری تایمر/کانتر با رجلستر  Campare Matchمربوط به  flagپرچم یا 

بر د پرچم  100باشد ا تایمر/کانتر به مقدار  100برابر با  OCR0 مقایسه یا خواهد شد. به ع وان مثالق اگر
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شود. مربوط یا من flagتشللر مقدار دهد  101به  100ماند. کمانلته تایمر/کانتر اک مقایسه همچ ان صفر من

 نلز نام دارد.( در نمر گرفته شده  PB3که  OC0ها )مث  در تایمر/کانتر صفر پلن همچ لن اگر تشللراتن در پلن

 اتفاق خواهد افتاد. 101به  100باشد بعد اک هملن گذر اک 

 انداکیم؛من COM00:01حال بار دیگر نگاهن به جدال ت ملم 

  در مد نرمال امقایسه ایCTCهای که بلی ق در صورتن

COM00:01 " اک  3" باش دق بلی شماره 00در مقدار

 ا ی. OC0مقدار/اضعلی پلن  هتعللن ک  د Bرجلستر پورم 

صورم جدال مقاب   درغلر اینق  if COM00:01=00 then( OC0رای پلن  PORTB.3)عرارگلری مقدار 

 باشد.من OC0تعللن ک  ده اضعی پلن 

معتوس خواهد  OC0هدق در ک د بعدی درخ  OCR0" هر بار که برابری مقدار تایمر/کانتر ا 01در اضعلی " *

 شد. 

  حانی تعریف شده در جدال ت ملم  5درحانتن که ک د تایمر/کانتر اک

CS02…00  یع ن
𝐶𝑙𝑘 𝐼/𝑂 

𝑁
( آنگاه N=1,8,64,256,1024تاملن شود ) 

شمار  به صورم یا خک مستقلم بوده ا در نتلجه شت  موج تونلدی 

 دابی( OCR0باشد )م مم من

  در حانی هاین که م ب  ک د تو کCS02...00  در یتن اک دا اضعلی(T0↓)110  ا(T0↑)111 

خواهد بود )م ب  ک د خارجن(. حال اگر ک د اعمال  T0ت ملم شده باشدق آنگاه م ب  ک د پایه 

نمر گرفی. با فرض  توان مت ااب درک د م ممن نباشد آنگاه شت  موج خراجن را نمن T0به  هشد

 Duty Cycleشت  کیر نشان داده شده ا یق  ق همان  ور که در OCR0ک د م مم ا دابی بودن 

در حانی  Duty Cycleم مور ) خواهد بود. %50( 100× )نسبی کمان یا بودن شت  موج به ک  کمان 

 ک د(.تشللر من OCR0شود که مقدار حانی گذرا شام  کمانن من. دائمن ا ی

NON-PWM COM00 COM01 

 0 0 عمکترد عادی پورم
Toggle OC0 1 0 
Clear OC0 0 1 
Set OC0 1 1 
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 همانطور که در شت  نلز مشخص ا ی برای یا  لت  موج  : محا به فرکانس شت  موج تونلد شده

OC0 شام  صفر شدن مجدد( الکم ا ی. هر  لت  شمار   255تا  0 لت  کام  شمار  اک ق دا(

 پانس الکم ا ی. 512 قOC0پانس  ول داردق ب ابراین در یا  لت   256کام  

Clk I/O

𝑁 × 512
  →  = فرکانس 

𝑁

Clk I/O
 OC0تعداد پانس = داره ت ااب ×  ول هر پانس  = 512×  

نبه ک د اارد شود ا در شت   512باشدق باک هم باید  T0رانده ک د نبه باالرانده یا پایلندر حانتن که م ب   *

 : شدیا تترار مشاهده خواهد  OC0موج 

 ای( در مد هملن مسأنه )تونلد شت  موج در مد نرمال تو ک رجلستر مقایسهCTC  نلز برعرار ا یق با

 برابر ا ی با حداکثر تایمر/کانتر. OCR0مقدار  CTCای این تفاام که در مد مقایسه

 : به صورم مقاب  خواهد بود OC0ب ابراین تونلد شت  موج رای پلن 

 

 

 

 

 

ا یق با این تفاام که در مد نرمال فرکانس شت   %50برابر  Duty Cycleق  نلز مشابه با مد نرمال CTCدر مد 

 شت  موجن با فرکانس های متشلر ایجاد کرد. OCR0توان با تشللر من CTCموج دابی ا ی انن در مد 

 COM01:00" برای بلی های 11" ا "10در ارتباط با اضعلی های "  -

 ک گاهن الکم ا ی بعد اک اارد شدن یا تعداد ک د مشخص ا رخ دادن شرایCompare Match  با

 افزاریصورم  خیای خطو ن اک کدهای نوشته شده ا بحداکثر  رعی ا در حداع  کمان ا بدان اجر 

 ک لم.ریزی من" را برنامه11" یا "10که در این شرایک یتن اک مدهای " شود lowیا  highق OC0پلن 

 

 

 

𝑁

Clk I/O
 × (1 + OCR0) × 2   داره ت ااب =→ 

در یا داره ت ااب شت  موج خراجن 

 OCR0 لت  کام  شمار  اک  2نلاک به 

( ک د OCR0 + 1باشدق که هر کدام )من

 به  ول من انجامد.

𝑓
𝐶𝑇𝐶 در مد =

Clk I/O

N × 2 × (1 + OCR0)
 

 T0 خارجن پایه اک فرکانس صورتلته در

 هب موج شت  فرکانس آنگاه شود اعمال

 خواهد برابر T0 فرکانس بودن م مم شرط

 : با بود

𝑓 =
𝑓𝑇0

2 × (1 + OCR0)
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 : ATMega32در تایمر/کانتر صفر اک  PWMمدهای 

 همانطور که تشریح شد 

 راند.به کار من Duty cycle 50%مد نرمال برای تونلد شت  موج با فرکانس دابی ا  -

 Duty cycle 50% (OCR0برای تونلد شت  موج با فرکانس متشلر )تشللرام  CTCای مد مقایسه -

)برخ ف مدهای  Duty cycleپرداکیم که در آنها فرکانس دابی ا ی انلتن من PWMدر ادامه به معرفن مدهای 

 ( عاب  تشللر ا ی. PWMغلر

 : باشدریزی مناضعلی عاب  برنامه 4ب ابراین  : نتلجه گلری

 دابی .D.Cفرکانس متشلر ا  : CTCای مد مقایسه  -  دابی .D.Cفرکانس دابی ا  : مد نرمال  -

 متشلر .D.Cفرکانس دابی ا  : Phase-C. PWMا  Fast PWM هایمد  -

 : های کیر عاب  تعریف خواه د بودحانی COM00-01های با توجه به اضعلی بلی Fast PWMدر مد 

 " پورم عمکترد عادی خود را خواهد داشیق یع ن مقدار 00در اضعلی "OC0  تو ک رجلستر

PORTB.3 رکرا شده ا ی ا برای تایمر صفر در 01شودق اضعلی "تعللن من"ATMega32  تعریف

 نشده ا ی.

 " ای در "ق با فرض م مم بودن ک د اگر شت  موج شمار  تایمر/کانتر را دندانه اره10در اضعلی

( صفر خواهد شد ا در OC0شت  موج خراجن ) OCR0نمر بگلریمق با برابری مقدار تایمر/کانتر ا 

 ( یا خواهد شد ا این راال به هملن ترتلب ادامه دارد.OC0( شت  موج خراجن )TOPلشل ه )بمقدار 

 OCR0( ایجاد خواهد شد. یع ن با تشللر مقدار OCR0ب ابراین پانسن باعرض متشلر )بسته به مقدار 

 عرض پانس عاب  کاهش یا افزایش ا ی.

 اجنخر  موج شت  اک ت ااب هر که این به توجه با موج : شت  * فرکانس

 خراجن فرکانس انجامدمن  ول به( پانس 256) شمار  کام   لت  یا

OC0 با بود خواهد برابر                     :                             𝑓OC0 =
Clk I/O

𝑁×256
 

 (داشی متشلر فرکانس توانمن N مقدار تشللر با : نتته)
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 در حانی این در .آمد خواهد اجود به" 10" اضعلی در تونلدی موج شت  عتس" 11" اضعلی در 

 .شودمن صفر خراجن TOP مقدار در ا شد خواهد یا OC0 برابری شرایک

 برر ن ادامه در که دارد اجود COM01:00 برای مشابهن ت ملمام نلز Phase-Correct PWM مد برای *

 (.باشدمن مثکثن صورم به کانتر/تایمر موج شت  مد این در. )ملت لم

من عب  حانی مشابه" 01" ا" 00" هایاضعلی

 .باشد

 ناحله در موج شت  که کمانن" 01" اضعلی در 

. شودمن OCR0 مقدار با برابری باشدقمن صعودی

 فرکانس نلز اضعلی این در. شودمن خراجن شدن یا  بب OCR0 مقدار با برابری موج شت  نزانن بخش در

 255) 255 تا 0 اک شمار  کام   لت  یا شام  ت ااب داره یا :شودمن محا به کیر صورم به ا ا ی دابی

فرکانس:                 (پانس 510 مجموعا) ملشود( پانس 255) 0 تا 255 اک ا( سنپا = 𝐶𝑙𝑘 𝐼/𝑂

𝑁 ×510
 

 در. ا ی متشلر OCR0 مقدار به توجه با .D.C اضعلی این در

" 01" اضعلی در تونلدی موج شت  عتس" 11" اضعلی

 .شود من حاص 

 مدهای برای آمده د ی به فرکانس راابک به توجه با : نتته 

PWMفرکانس ق PWMفرکانس ق Fast PWM دابرابر تقریبا 

 . ا ی Phase-Correct PWM فرکانس

 مبحث مختکف کاربردهای در PWM مداال لون اک ا تفاده* 

 مدارام مث  کاربردهای در که ایگونه به ا یق مهمن بسلار

 ق وئلچل گ التورهایو رگ موتورق  رعی ا دار ک ترل عدرمق

 برر ن عاب  گسترده صورم به دیگر متعدد موارد ا نور ک ترل

 .باشدمن

Phase Correct PWM COM00 COM01 

Normal Port 0 0 
Reserved 1 0 
Up-Counting : Clear OC0 on C.M. 

Down-Counting : Set OC0 on C.M. 
0 1 

Up-Counting : Set OC0 on C.M. 

Down-Counting : Clear OC0 on C.M 1 1 

 مقدار

 تایمر

 کمان

OCR0 

 
 

COM01:00=”10” 

OCR0 

 
 

COM01:00=”11” 
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 یا مداال لون برای که آن امثال ا فاک  ه موتور ک ترل مان د کاربردهاین در Phase-Correct PWM مد* 

 .ا ی م ا ب ک د من ایجاد خراجن موج شت  در که  لفن دنل  به ا یق الکم  ل و ن موج شت 

 : FOC0 نام به( TCCR0) صفر کانتر/تایمر ک ترنن رجلستر اک 7 شماره بلی

 بلی این کردن یا با. ا ی PWM غلر مدهای در Force Output Compare Match یا FOC0 بلی عمکترد

 نوم به بسته حانی این در. شودمن  اکیشبله خراجن موج شت   ایجاد نمر اک Compare Match شرایک

 .دهد من حانی تشللر OC0 خراجن پایه (COM01:00) ایمقایسه خراجن ت ملم

 جادای ایاعفه که مع ن این به. گلردمن صورم افزارینرم صورم به اجباری مقایسه قحانی این در توجه :

 افزاری خی برابری ااععا آنته بدان ب ابراین. شد نخواهد یا Compare Match به مربوط Flag ا شد نخواهد

 .کرد صادر را موج شت  در تشللر فرمان افزارینرم صورم به بلی این کردن یا با توانمن باشد داده رخ

 نتته (بحث ا کانترها/تایمر عمکترد Prescaler: ) 

 که نمود توجه نتته این به باید گلردمن عرار Clk I/Oک  ده متشلر که بعد اک یا تقسلم Prescalerدر ارتباط با 

 که ا ی مع ن بدان این. ا ی غلرهمزمان ا تران  آ که خطوط اجرای راال به نسبی Prescaler عمکترد

 .پذیردمن انجام خصوصن به افزار خی تو ک Prescaler ضریب اعمال

 1024 نزاماً  که نلسی مع ا این به شود بل ن پلش Clk I/O برای 1024 تقسلم ضریب اگر مثال ع وان به -

 1024 تقسلم ضریب بکته. شودمن اعمال کانتر/تایمر به Prescaler تعریف اک بعد اال نحمه همان اک ک د

 افزار خی آن به شدناص  ا  وئلچ به م جر Prescaler تعریف خطوط اجرای که دارد مستق  افزار خی یا

  لت  در افزار خی این به کانتر/تایمر ک د م ب   وئلچ نحمه در ا ی ممتن ب ابراین. شودمن بخصوص

 باشدق 1000 عدد در افزار خی  وئلچ نحمه در مث . بلافتد اتفاق 1024 عدد اک غلر عددی بر تقسلم اال

 1024 بر تقسلم بعدی های لت  در ا 24 بر تقسلم( ا ی مانده آن ک  اک پانس 24 که) اال  لت  در ب ابراین

 .پذیرد صورم

 Prescaler کردن Reset امتان( شرام نحمه در حتن ضرایب تعداد) باشد مهم مسانه این که کاربردهاین در -

 .(ک د عم  به شرام 0 اک یع ن) باشدمن فراهم خصوصن به رجلسترهای تو ک AVR در

 .باشدمن آنستران Prescaler عمکترد ب ابراین
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  : نمونه برنامه های تایمر/کانتر -

تشللر  OC0خراجن  128به گونه ای که با ر لدن به مقدار  Normalت ملم تایمر/کانتر صفر در مد  مثال:

با نبه پایلن رانده برای تایمر/کانتر در نمر گرفته  0T( دهد. همچ لن م ب  ک د خارجن Toggleاضعلی )

  شود.

C کبان   ;  

#include <mega32.h> 

void main() 

{ 

    DDRB=(1<<DDB3);  

    PORTB=(1<<PORTB0); 

    OCR0=128; 

    TCCR0=(1<<COM00)|(1<<CS02)|(1<<CS01); 

    while(1); 

} 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Basic کبان   ; 

$regfile “m32def.dat” 

$crystal=1000000 

Config PINB.3=output 

SET PORTB.0 

OCR0=128 

TCCR0=8H16 

Do 

LOOP 

END 

  نتام مربوط به مثال فوق :* 

دهد. )شرایک برابری = یا پانس رخ من 0Tاُملن نبه پایلن رانده  129بعد اک  0OCاانلن تشللر اضعلی  -

 بعد اک رخ دادن برابری( 

 پانس  اعی دیگر نلاک دارد. 256آید به همانطور که اک شت  برمن OC0برای تشللر اضعلی دام  -

تو ک ااحد م طقن  1T/0Tدر هر  لت   اعی  لستمق یا نمونه اک  32ATMEGAباتوجه به دیتاشلی  -

شود.  پس نمونه برداشته شده اک ااحدی به نام ااحد تشخلص نبه عبور  اکی برداشته من  تران

شوند. ( فعال منClk I/Oک د. رجلسترهای داخ  این دا ااحد تو ک نبه باالرانده ک د  لستم )من

CS00 CS01 CS02 WGM00 WGM01 COM01 WGM00 FOC0 

0 1 1 0 1 0 0 0 

 
Toggle OC0 

 
 Normalمد 

 

 T0م ب  ک د 

0X16 

(&H16) 

 
PB0/T0 
 
 
PB3/OC0 

 

 

 

 
 
 

 

 پراب ا لکو توپ

 

OC0 پایه چهارم ملترا یا همان PB3 تعریف شود .  ا ی که باید به ع وان خراجن

 شود.نلز ارادی در نمر گرفته من T0 یا PB0 همچ لن

 

شود تا در صورم عط  بودن من Pull-Upم ب  ک د ا یق این پلن  T0از آنجا که 

 م ب  ک د نویز تادلری بر اضعلی پایه نگذارد.

 

 ایمقداردهن به رجلستر  مقایسه

 

OCR0=128 

TCNT0 

0XFF 

OC0 

time 

time 

 OC0شت  موج خراجن 
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 ( اک کمانI/O Clk لت   اعی  لستم ) 3.5تا  2.5های داخکن این دا ااحد تأخلری به انداکه گلی

گ  د.  بق عانون نایتوئلسی ماکزیمم فرکانس عاب  تا به راک شدن کانتر ایجاد من 1T/0Tاعمال نبه به 

حال به م مور اجت اب اک تشللرام فرکانسن برداری ا ی. با ایننصف فرکانس نمونه 1T/0Tتشخلص 

I/O Clk  اDuty Cycle  1ناشن اک تکرانس شبح نو ان پلش هاد شده ا ی ماکزیمم فرکانسT/0T  کمتر

 ( I/O Clk< fTo/T1f  / 2.5در نمر گرفته شود. ) I/O Clkf 2.5 /اک 

اجود دارد انلتن به عکی محدادیی این  config Timer0د تور  0برای ت ملم تایمر Bascomدر  -

 کردیم.د تور اک مقداردهن مستقلم رجلسترها ا تفاده 

ا ی ا نه برابری با آن )م مور برای  OC0عبور اک مقدار  Compare Matchاعوم شرایک  نتلجه گلری:

TCNT0  اOC0) 
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  نویسن بهتر ا ی برای همانطور که در مثال عب  مشاهده شدق به نحاظ اصول برنامه :نتته مهم

های انجام شده ا تفاده ک لم تا ای ته مستقلماً به گذاریمقداردهن به رجلسترهای ملتراک ترنر اک نام

د تورام به خواناین برنامه نلز کما  Compileرجلستر مقداری را نسبی دهلم. ع اه بر بهبود  رعی 

 .ک دمن

TCCR0=0X16; 

شکل اصولی تر
⇒         TCCR0=(1<<COM00)|(1<<CS02)|(1<<CS01); مثال : 

 توان اک مسلرملتراک ترنر من I/Oهای هر یا اک رجلسترهای گذاری بلیبرای ا  م اک نحوه نام -

\cvavr2\inc\  به ع وان مثال برای( فایکن با نامATMEGA32 )mega32_bits_h .را مشاهده نمود 

 /* ************** TIMER_COUNTER_0 ***** */ :مثال

/* TCCR0 - Timer/Counter Control Register */ 

#define    CS00            0       // Clock Select 1 

   ⋮         ⋮               ⋮                ⋮ 

 /* ************************ PORTB ***** */ :مثال

 {

 PORTB0
 PORTB1

⋮
 PORTB7

    {

 DDB0
 DDB1

⋮
 DDB7

 {

 PINB0
 PINB1

⋮
 PINB7

 

  اکی(کردن )تاکه Refreshباه ع اوان مثال دام عصاد داریم با ا تفاده اک تایمر/کانتر صفر کماان الکم برای 

 7-Segment پکتس ا نلز کمان مورد نلاک برای ا تن های چ دتاین در را  مانتنKBD .را تونلد نمائلم 

داده شده در اب گ ا نمونه کدها مراجعه های عرار  PDFچ دتاین به  Seg-7پکتس * جهی آش این با را  مانتن

 نمائلد.

های عرار داده شده در اب گ ا نمونه کدها مراجعه  PDFبه  KBDهای مختکف ا تن * جهی آش این با را 

 نمائلد.

 های چ دتاین : Seg-7مراری خ صه بر چ د نتته در ارتباط با  -

های دیتاق باید پایه در پایه Seg-7ها بعد اک عرار دادن مقدار کد  Seg-7برای راشن کردن هر یا اک  -

Select .مربو ه فعال شود 

 های مختکف(.باید به نحوی کملن شود )آرایش Selectنوم کاتد مشتردق پایه  Seg-7در  -

 های مختکف(.باید به نحوی تشذیه شود )آرایش Selectنوم آند مشتردق پایه  Seg-7در  -
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𝑈𝐿𝑁2803𝐴

𝑈𝐿𝑁2003𝐴
]   

⟸

⟸
 {

تک ترانزیستورهای معمولی

زوج دارلینگتون
 دارای دیودهای محافظ جهت اتصال به بارهای سلفی ⟸ 

 

 پکتس ا تفاده کرد.توان اک را  مانتنها من Seg-7برای نمایش همزمان بر رای همه  -

پکتس با ا تفاده اک خطای چشم انسان )دابی ماندن تصویر رای شبتله برای مدم تندر را  مان -

 30Hzها را راشن/خامو  نمائلم ا این کار با فرکانسن در حداد  Seg-7کوتاهن( در صورتلته به ترتلب 

 ر  د.ها همزمان راشن به نمر من Seg-7انجام شودق ک  

 های چ دتاین اجود دارد: Seg-7اک  Selectهای های مختکفن برای فعال کردن پایهآرایش -

 آرایش اال )کاتد مشترد( :

درککتتور در آرایش  Seg-7های با  ایز بزرگ )پایه  Seg-7م ا ب برای  -

 املتر مشترد(

 ک د.من sinkجریان را  npnترانزیستور  -

های موجود در  Arrey( اک discreteهای توان به جای آرایش فوق )ا تفاده اک ترانزیستور ا مقاامیمن -

 ها ا تفاده کرد : ICها/پتل 

 

 :آرایش دام )کاتد مشترد( 

 سی.لبه مقاامی ن یاک لش نین آرایدر ا -

 یاد به گونهیه باکس ا ی لثر انتاژ بک د حدا کنش اعمال مین آرایه اک نتیمحداد -

 ستور خامو  شود.یه ترانز کانتخاب شود 

 : ار بردکتوان به نر را میک  یهاشیز آرالن دهای چ دتاین آند مشتر  Seg-7  یبرا -

آرایش اال )آند مشترد( دام )آند مشترد( آرایش 

 

 

 ه م ا ب ا ی.لدان نکلدر حد چ د م UDN2981 یها ICز لن نوم نیدر ا -

 ه م ا ب ا ی.لدان نکلها در حد چ د م Seg-7 یش بر را یفواص  نما ن* به نحاظ کمان

CCV 
CCV 

 Seg-7از  Selectپایه 

 Seg-7از  Selectپایه 
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 یاه تو ک یکمان پا یاتوان ن( مKBDن تا  یستم )مث  کمان الکم برالگر در  ید یاک به کمانهال* در صورم ن

 ار برد.کف به یگر اظایانجام د یجاد نمود ا مضارب آن را برایانتر اکمر/یااحد تا

مثال : 
 7−Seg یبرا نمایش هر  1ms

𝐾𝐵𝐷 100 برای ا تن𝑚𝑠 ای 100 برابر آن 

… گرید ا موارد 

] 

 ی شود :یر رعاید راال ک یبا یبعد  Seg-7به  Seg-7ش ی* در هر مرحکه گذر اک نما

 رفعال شوند(لغ Select یهاهیها خامو  شوند )پا Seg-7  کابتدا  -

 رد.لتا عرار گید یهاهیپا یبر را  یبعد  Seg-7د کا  عام  -

 فعال شود. یبعد  Seg-7مربوط به  Selectه یپا -

 یبعد  یها Seg-7 یرار  ه مرحکه فوق براتت -

 مشاهده شود. ینهاهی ا Seg-7ش ین ا ی در نماتی راال فوق ممی* در صورم عدم رعا

 رد.لگنعرار م نعبک Seg-7 ید بر را یجد یتایچ د نحمه د یبرا عکی:

 Bounce( مطرح ا ی ینچ دتا یها Seg-7 ید فشرده شده بر را لککش ی)نما در مثال بعد یگر یمبحث د -

 باشد :نم

 نا اک ارتفاعر  نتوپ هک نن دارد. کمانلتوپ به کم یامان د برخورد  ننو ان یرفتار  لتنانتم یدهالککفشردن 

 ان( ن بار برخورد )نویه پس اک چ دتشود بکنن نمکآن  ا  ین فوراً را لم توپ پس اک برخورد به کمل کنرها م

ن یدن آنها چ دبار فشر یتدارند. با  ین رفتار لز چ لن لتنانتم یهایک تا کر د. ندار خود میتاً به حانی پاینها

  د.کنم ننو ان ن  موجتد شلتونشود ا نبار عم  عط  ا اص  انجام م

 

 

شاهده ن تو ک خطوط برنامه عاب  ملن نو انام در پیباال( ا د  کاک  رعی  نرا )ناشلتم ی   رعی باال لبه دن

ن ا ی تشدن مم 1ا  0ن بار یچ درد یصورم پذ نبه صورم متوان ین اگر عم  عرائی اراد یهست د. ب ابرا

 د فشرده شده ا ی.لککبار یته ت ها تد نحاظ گرددق حال آنلککمعادل چ د بار فشردن 

Bounce 

 حالت پايدار بعد از فشردن كليد
 قبل از فشردن كليد
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ن م مور یا یبرا نمختکف یباشد. مدارهانم یافزار  خی Debounceا تفاده اک  Bounceرا  غکبه بر  یا -

ر ا ی. یپذان تز املها نیلا گیها ا  ICاجود دارد. ا تفاده اک 

 ا ی.« گریی تر لاشم»ی لمدار  اده ا تفاده اک گ یا

عدم  با فرض نه در حانی دائمکب ا ی لن ترتیرد مدار به اتعمک

باشد. نم یاآن  نی صفرق ا خراجلگ ین اراد یان عط  ا ی. ب ابرایر جر لد خاکن شارژ بوده ا مسلککفشردن 

شود. ن)صفر( م Lowی لگ نن خراجیشود( ب ابرانم یای لگ یوتاه شده )اراد کد خاکن اتصال لککبا فشردن 

ا ن بیشد ب ابراکن ول م نه پرا ه شارژ خاکن مدم کمانکهم اجود داشته باشد اک آنجا  نحال اگر نو ان

د لککردن کماند. بعد اک رها نم Lowآن  نا خراج Highی همچ ان لگ ید انتاژ اراد لککچ دبار عط  ا اص  

 گردد.نمی لگ نشدن خراج Highتاً م جر به یه نهاک( RC نشود )با دابی کماننمجدداً خاکن شارژ م

حد  ایش اک لدها بلککن عرائی لب نه فاصکه کمانلتباشد. در صورتنم یافزار نرم Debouncingگر یرا  د -

 شود.نها مشاهده میلر اضعللشود ا فقک تشنده نمی( دBounceن )لگر نو ان پیباشدق دنن ملمع

 ms200موارد تا  نا در برخ ms50تا  ms20دها لککمتعارف مراجعه به  یمقدار  -

 باشد.نز ملن

 نین خطالتص ا ی انلعاب  تشخ نفی کمانلش ی  موج با مقدار تشدن ش Low نن را  به نحاظ کمانی* با ا

 رخ نخواهد داد.

 د :یش آلن ا ی پتمم نمختکف یهایلدها اضعلککعرائی  یبرا نسیدر برنامه نو  -

د ید نبالکک ه با نگهداشتنلتگرددق به صورتام خاص لا عمکیانتر کعدد/ یاش ید  بب نمالککفشردن  -

 افتد.لب ناتفاع

( شود )مث  ms600اد )یش اعداد پشی  ر هم ا با  رعی ک ید ا نگه داشتن آن موجب نمالککفشردن  -

Keyboard وتر(لامپک 

ه نگه داشته شود به لدان 5د لککد در نمر گرفته شود. به ع وان نمونه اگر یز بالن یگر یی دلاضع نگاه -

 شود ا ... دتا پا 60تا Backspace 60ا یااحد اضافه شود  60ااحد  60اعداد 

 د همزمان فشرده شوند )نگه داشته شوند( .لککد چ د یام بالعمک یاانجام  یبرا نگاه -
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  د به آن توجه داشی.یه باکباشد نم نسیدنو کدر  ند ا  عام مهملککردن کن فشردن ا رها یب ابرا

( KBDن تا  یبرا نا کمان Seg-7ردن ک Refresh یبرا ند چ د کمان )مثً  کمانلاک به تونله نک یندهاکدر  -

 یاف یجاد نمودق  پس اک مضارب آن )با تعر یرا ا یاهیرد ا کمان پاکمر ا تفاده یتا یاتوان اک نباشد منم

مستق   یهاد کمانلتون یمستق  برا یانترهاکمر/یتارد. ا تفاده اک کاربردها ا تفاده کگر ید یانتر( براکر لمتش

ن انجام لب یب د ییا اانو ینداشته باش د ا  ناک به هم اابستگلمورد ن یهاه کمانکشود نا تفاده م یندر جا

 م.لارها داشته باشک

به را   ینچ دتا یها Seg-7 یش آنها بر را یا نما نسیماتر  یدهالککن تش نحوه ا ین آکمایهدف اک ا مثال:

 ده در اب گ عرار داده شده به در ک Seg-7ا  KBD نآموکش امک یها ی)مطانعه فاباشد. نس متپکنمانت

 باشد.نم NSK108 نن مثال برد آموکشیار رفته در اک خی افزار به رد( کخواهد  امکبرنامه 

  د فشرده شده :لککردن کار ت* را  آش

 داخکن Pull-upها ارادی با تمام  تون   -             با مقدار صفر نتمام  طرها خراج -

 ها(مجدداً عتس اضعلی فوق )جابجاین  طرها ا  تون   -              دلککد صفحه کخواندن  -

 کردن دا کد بد ی آمده ORمحا به کد ککلد فشرده اک   -             دید جدلککد صفحه کخواندن  -

 دلککافتن ید ا لککد صفحه کسه با جدال یمقا -

 1msها هر  Seg-7* نمایش رای 

 100ms* عرائی ککلدها هر 

 ها Seg-7* نمایش اک را ی به چپ بر رای 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 A    KR1 (PA4) 

4 5 6 b  
KR2 (PA5) 

7 8 9 C  
KR3 (PA6) 

Blank 0 Dash d  
KR4 (PA7) 

      
     KC1    KC2   KC3   KC4 

     (PA0)  (PA1)  (PA2)  (PA3) 
 

 

هاستون سطرها   

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  

یسطر خروج 0 1 1 1 0 0 0 0  

یستون خروج 0 0 0 0 0 1 1 1  

1 1 1 0 1 1 1 0 EE 

0 0 0 0 1 1 0 1  

1 1 1 0 0 0 0 0  

1 1 1 0 1 1 0 1 ED 

0 0 0 0 1 0 1 1  

1 1 1 0 0 0 0 0  

1 1 1 0 1 0 1 1 EB 

0 0 0 0 0 1 1 1  

1 1 1 0 0 0 0 0  

1 1 1 0 0 1 1 1 E7 

0 0 0 0 1 1 1 0  

1 1 0 1 0 0 0 0  

1 1 0 1 1 1 1 0 DE 

جه گرفیلدها را نتکه لتوان بقنق ا تقرا میاک  ر   
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 : NSK108افزار آموکشن بخشن اک  خی
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/* 

   Written by H. Nematian 

   Pressing a key displays the keyboard defined character (include 

   0..9,Blank and Dash) on 7segments (Common Cathode or CC) 

 

   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ KBD Configuration ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

   (KC1) (KC2) (KC3) (KC4) 

    PA0   PA1   PA2   PA3 

   --#-----#-----#-----#-- PA4 (KR1) 

   --#-----#-----#-----#-- PA4 (KR2) 

   --#-----#-----#-----#-- PA4 (KR3) 

   --#-----#-----#-----#-- PA4 (KR4) 

 

   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 7-Seg & LEDs Configuration ^^^^^^^^^^ 

   PB0 => a  , LED1(Left_LED)   PC4 => Seg4_select (Right-Seg) 

   PB1 => b  , LED2             PC5 => Seg3_select 

   PB2 => c  , LED3             PC6 => Seg2_select 

   PB3 => d  , LED4             PC7 => Seg1_select (Left-Seg) 

   PB4 => e  , LED5 

   PB5 => f  , LED6 

   PB6 => g  , LED7 

   PB7 => dp , LED8(Right_LED) 

 

*/ 

 

#include <mega32.h> 

#include <delay.h> 

#define nokey_code 16 

 

 

 

// 7-Segment codes 

flash unsigned char segment_code[ ]= 

{0x06,0x5b,0x4f,0x77,0x66,0x6d,0x7d,0x7c,0x07,0x7f,0x6f,0x58,0x00,0x3f,0x40,0x5e}; 

 

 

 

//keyboard codes 

flash unsigned char keyboard_codes[ ]= 

{0xEE,0xED,0xEB,0xE7,0xDE,0xDD,0xDB,0xD7,0xBE,0xBD,0xBB,0xB7,0x7E,0x7D,0x7B,0x77}; 

 
 

// initial values for display ( ---- ) 

volatile unsigned char index[ ]={14,14,14,14}; 

volatile unsigned char key_code=nokey_code; 
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نمایش نحوه اتصال 

 ککلدها به ملتراک ترنر

  وئلچ یا ککلد فشاری : #

KRX = Keyboard Row X 

KCX = Keyboard Column X 

مه
رنا
ه ب
ی ب
طر
 
د 
چ 
م 
حا
ضل
تو
ن 
اد
فز
ه ا
حو
 ن

 Cها به پورم  ون  گم ی Selectهای اتصال پایه

 اص  هست د. PA7تا  PA4پایه  4ا  طرها به  PA3تا  PA0پایه  4ها به  تون

 PORTBبه  a … dpهای اتصال پایه

PORTB  به صورم مشترد برای ارادیLEDراد.ها نلز بتار من 

 ( )delay_usکتابخانه مورد نلاک برای د تور 

 که در برنامه به کار رفته ا ی.

 تعریف کردیم. 61را عدار دنخواه  nokey_codeگذاری شده ا ی. برای نمایش عدم فشردن ککلد کد اندیس 51تا  0اک  4×4صفحه ککلد 

    d          -         0       Blank          c    9          8          7         b          1         1           4           A        5          5          6 

 شود.ذخلره من flashای اک ج س بایی که به عکی دابی بودن در حافمه با فرض کاتد مشترد بودنق آرایه:  7Segتعریف جدال کدهای 

    d           -           0      Blank           c      9           8           7          b           1           1           4           A         5           5           6 

 شود ا اک این  ریق ککلد ( با این کدها مقایسه منKBDکدهای تونلدی در راتلن اعفه تایمر )در بخش ا تن :  KBDتعریف جدال کدهای 

 :  indexشود در آرایه  نمایش داده 7Segعرار گرفتن اندیس آنچه عرار ا ی رای 

 باشد که  بق جدال من 64 ون  گم ی  4قدار پلش فرض هر م

 باشد.)فاصکه/م فن( من –با شمار  اک صفر معادل ع می  7Segکد 

Volatile  :  هرگاه متشلری در بلش اک یا  طح اک برنامه تعریف شود )اعفه نسبی به تاب  اصکن ق اعفه نسبی به اعفه دیگر ا ... ( با توجه به عم

Optimization  کامپایکرق برای جکوگلری اک خطا نلاک ا ی متشلر به صورمVolatile : تعریف شود. به مثال کیر توجه ک لد 

 static int foo; 
void bar(void) 
{ 
   foo=0; 
   while (foo!=255); 
} 

هملشه  fooک د منکامپایکر فرض 

ق ب ابراین 522صفر ا ی ا مخانف 

Optimization دهد. به را انجام من

کقه یا حاین ترتلب که به جای حکقهق 

دهد تا تشللرام نهایی عرار منبن

 ناخوا ته بر رای حکقه تادلر نگذارد.

 

void bar_optimized(void) 
{ 
   foo=0; 
   while (true); 
} 

 آیدقمشتکن پلش نمن mainدر تواب  ا 

 ها( یا رجلسترهای اما اعتن م ب  خارجن )اعفه

 باه ایان متشالرهاا  CPUافازاری متاص  به  خی

د تلابن داشته باش دق ممتن ا ی م جر به تشللر آن شوند ا کامپایکر به 

  اکی انجام شده این موضوم را تشخلص ندهد.عکی بهل ه

 
 اجود دارد که در برنامه اجرا نخواهد شد. Constمتشلر اک نوم  Volatile* در برابر 
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void main() 

{ 

 unsigned char i=0; // index of Current active 7-Segment 

 

 
 

 unsigned char temp_key_code,old_key_code=nokey_code; 

 

 

 

 

 // Config all 7Segment/LED's DataPort as an Output 

 DDRB=(1<<DDB7)|(1<<DDB6)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4)|(1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)| 

(1<<DDB0); 
 

 // Turn-OFF all 7-Segments and LEDs 

 PORTC=(0<<PORTC7)|(0<<PORTC6)|(0<<PORTC5)|(0<<PORTC4)|(0<<PORTC3)| 

(0<<PORTC2)|(0<<PORTC1)|(0<<PORTC0); 

 

 

 DDRC=(1<<DDC7)|(1<<DDC6)|(1<<DDC5)|(1<<DDC4)|(1<<DDC3)|(1<<DDC2)|(1<<DDC1)| 

(1<<DDC0); 

 

 

 //initialize timer 

 // Mode: CTC, CLK I/O=1 MHz, Prescale=8, OCR0+1=125 => Time= 1 ms 

 

 OCR0=124;  

 TCCR0=(1<<WGM01)|(1<< CS01); 

 

 TIMSK=(1<<OCIE0); 

 

 #asm("sei"); 
 

 

 while(1) 

 { 

  temp_key_code=key_code; // Prevents key_code variation 

 

 
   

if (temp_key_code!= old_key_code) 

  { 

 

    old_key_code=temp_key_code; 

 

 

    if (temp_key_code!=nokey_code) 

    { 

        index[i]=temp_key_code; 

        if (++i==4) i=0; 

    } 

  } 

 } 

} 
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های 7Segشود ا اضافه من iک د. با هربار فشردن ککلد یتن به مقدار فعکن را مشخص من 7Seg( مح  نمایش main) در بدنه اصکن iمتشلر  *

 شود. )هدف نمایش اک را ی به چپ ا ی.(تو ک شرط گذاشته شده مجدداً صفر من 4شمارد با ر لدن به مقدار را من 5ق  5ق  6ق  0

شود تا در صورم تشللر ککلد در شود ا عمکلام بر رای آن انجام مندر آن ذخلره من key_codeیا کپن اک  temp_key_codeمتشلر *

 عمکلام ک ونن خطاین رخ ندهد.

 دارد تا یا ککلد چ دبار خوانده نشود.مقدار عبکن ککلد را نگه من old_key_codeمتشلر  *

 باشد.(من LEDعدد  8ا آند  7Segهای دیتا متص  به پایه PORTBبه ع وان خراجن ) Bتعریف جهی پورم  *

 ها )آند مشترد( ون  گم ی Selectهای به م مور غلرفعال کردن پایه PORTCعرار دادن صفر بر رای  *

 به ع وان خراجن Cتعریف جهی پورم  *

 مراجعه نمایلد. )توضلح صفحه  جزاه( mega32_bits.hهای به کار رفته به فای  برای ا  م اک نامگذاری *

 ای با توجه به توضلحاممقداردهن رجلستر مقایسه* 
 باشد.من ms 1هدف اک این بخش ایجاد کمان 

 ایم.ا تفاده کرده CTCبرای این م مور اک تایمر/کانتر صفر در مد  -

 بق  OCR0مقدار  N=8ا   MHzClk I/O=1با فرض ک د  لستم  -

 Hzf=1000                ms time=1آید :              بد ی من 654فرمولق 

OCR0=124 →   (1+OCR0)=
106

8×103=125   f=
𝐶𝑙𝑘 𝐼/𝑂

𝑁(1+𝑂𝐶𝑅0)
→ 

FOC0 WGM00 COM01 COM00 WGM01 CS02 CS01 CS00 

0 0 0 0 1 0 1 0 
 

 با توجه به توضلحام ک ترننمقداردهن رجلستر * 

 (Compare Matchای )اعوم اعفه مقایسه ک فعال کردن مجو * 

 (SREGاک رجلستر  (I) 7اعفه عمومن )بلی  کفعال کردن مجو * 

 key_codeبرداشتن یا کپن اک ککلد فشرده شده ا اجرای عمکلام رای آن. چرا که ممتن ا ی در حلن اجرای د تورم بعدی مقدار  *

 ود.شنویسن( عمکلام بر رای یا متشلر انجام منتو ک راتلن اعفه تشللر ک د. به م مور جکوگلری اک خطای احتمانن )اصول برنامه

 دارد در صورتلته ککلد جدیدی فشار داده شده ا یا اضعلی جدیدی رخ داده مورد برر ن عرار گلرد )مخانف بودن با کد عدیم(این شرایک بلان من *

 گلرد تا در مراجعهعرار من old_key_codeه شود تو ک خک مقاب  در هربار کد جدیدی تشخلص داد* 

 تواند یا ککلد فشرده شده جدید باشد یا تشللر اضعلی ککلد معادل عدم فشردن ککلد.کد جدید من مجدد یا ککلد چ د بار خوانده نشود.

 ا نه رها کردن آناگر شرایک جدید کدن ککلد باشد * 

 شود.ذخلره من indexدر آرایه  iدر ای صورم اندیس ککلد فشرده شده با توجه به مقدار * 

با هربار ایجاد کد جدید معادل فشردن ککلد یتن به 

 ون  گم ی(  4برای  5تا  0شود ) اضافه من iمقدار 

 ک د.که نمایش اک را ی به چپ را فراهم من
نحاظ شود ا  i=3به م مور نمایش اک چپ به را ی مقدار اانله * 

 ;if (--i==0XFF) i=3این خک به شت  مقاب  تشللر یابد :               
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// ============== timer0_compare_isr ============== 

interrupt [TIM0_COMP] void timer0_compare_isr(void) 

{ 

 static unsigned char select=0; 

 static unsigned char x100=0; 

  
 

unsigned char temp , i; 

 

 // Turn-OFF all 7-Segments and LEDs 

 PORTC=(0<<PORTC7)|(0<<PORTC6)|(0<<PORTC5)|(0<<PORTC4) 

 |(0<<PORTC3)|(0<<PORTC2)|(0<<PORTC1)|(0<<PORTC0); 

 

 PORTB =~segment_code[index[select]]; 
 

 

 PORTC =(0b00010000<<select); 

 

 if(++select==4)    select=0; 

 

 // Scans KBD (Matrix-Method) 

 if (++x100==100) 

 { 

  x100=0; 

 

  DDRA=(1<<DDA7)|(1<<DDA6)|(1<<DDA5)|(1<<DDA4); 

  PORTA=(1<<PORTA3)|(1<<PORTA2)|(1<<PORTA1)|(1<<PORTA0); 

 

  delay_us(5); // small delay for signal stabilization 

  temp=(PINA & 0X0F); 
 

 

 

  DDRA=(1<<DDA3)|(1<<DDA2)|(1<<DDA1)|(1<<DDA0); 

  PORTA=(1<<PORTA7)|(1<<PORTA6)|(1<<PORTA5)|(1<<PORTA4); 

 

  delay_us(5); // small delay for signal stabilization 

  temp |=(PINA & 0XF0); 

 

  for(i=0;i<16;i++) 

  { 

if(temp==keyboard_codes[i]) 

{ 

    key_code=i; 

    break;  

} 

else key_code=nokey_code; 

  } 

 } 

} 
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در این بخش راتلن اعفه مقایسه تایمر صفر نوشته * 

 شده ا ی.

 راد با مقدار اانله .( بتار من5تا  0 ون  گم ی )  4برای انتخاب  Selectمتشلر * 

 باشد که با هربار اجرای راتلن اعفه مقایسه یتلبه مقدار آن اضافهیا متشلر کانتر من x100متشلر * 

 شود.انجام من KBDباشد ا عم  ا تن من ms 100به مع ن گذشتن  ms 1بر د با توجه به کمان راتلن اعفه  600شود. هرگاه به مقدار من 
 ود.شگلرد ا با خارج شدن اک تاب  در برگشی مجدد دابار مقداردهن اانله نمنیع ن متشلر یتبار در حافمه ایجاد شده ا مقدار اانله من staticمتشلر اک نوم * 

ا به  KBDشود با جدال کدهای مقایسه من iک د که در یا حکقه با متشلر حکقه را ذخلره من KBDکد ککلد محا به شده در راال خواندن  tempمتشلر * 

 ندارد.( mainتاب   iارتبا ن با  iشود ) این ترتلب کد ککلد آشتار من

 ها 7Segغلر فعال کردن/خامو  کردن ک  * 

 : 7Seg ه مرحکه نمایش رای 

)خامو  کردن  selectهای غلرفعال کردن پایه -6

 ها( 7Segک  

 های دیتاجدید رای پایه 7Segعراردادن کد  -5

مورد نمر به  7Segاک  selectفعال کردن پایه  -5

 ترتلب

با توجه  segment_codeاک آرایه  7Segا تخراج کد * 

 دیس معلننبا مقدار ا 5تا  7Seg  0برای  selectبه مقدار 

جدال مربوط به کاتد مشترد 

 باشد.آند مشترد من 7Segا 

 که ایک د به گونهمقدار نوشته شده شلفی به چپ پلدا من selectبه انداکه * 

 ک د.را تونلد من                        
{

00010000
00100000
01000000
10000000

-صفر من 4با ر لدن به  شوداضافه من selectهربار یتن به  

 شود.

 شود. ب ابرایناین راتلن اجرا من ms 1با توجه به ای ته هر * 

 باشد.دانله منیا ملکن 7Segفاصکه بلن نمایش رای هر 

 شوداضافه من x100هربار یتن به 

 برای شمار  بعدی x100صفر کردن 

اضافه  x100شود ا در هر بار اجرا یتن به متشلر شمارنده این شرط اجرا من ms 1با توجه به ای ته هر * 

 KBDعمکلام ا تن  ms 100این شرط برعرار خواهد بود. به این ترتلب هر  ms 100شودق ب ابراین هر من

 شود.انجام من

 ها ) طر دام(داخکن در  تون P-Uکردن اال(ق مقداردهن صفر به  طرها ا فعالها به ع وان ارادی ) طر تعریف  طرها به ع وان خراجن ا  تون* 
 اهایجاد تاخلر کوچا برای پایداری  لگ ال* 

اک  tempا ذخلره در متشلر  PINAخواندن * 

شود چهاربلی باال ها خوانده منآنجاکه  تون

 با صفر( ANDما ا شده ا ی )

7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 0A (AND) 

0 0 0 0 1 1 1 1  

0 0 0 0 3A 2A 1A 0A  

ها به ع وان خراجن ا  طرها انجام عتس مرحکه عب . تعریف  تون*  

 P-Uکردن ها ا فعالمقداردهن صفر به  تونارادی. 

 داخکن در  طرها.
هاایجاد تاخلر کوچا برای پایداری  لگ ال*   

 tempمحا به کد ککلد فشرده شده ا ذخلره در * 
temp = temp|(PINA & 0XF0); (AND) 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 0A  

 1 1 1 1 0 0 0 0  

(OR) 7A 6A 5A 4A 0 0 0 0  

 0 0 0 0 3A 2A 1A 0A ( مقدار عبکنtemp) 

 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 0A  ذخلره شده در( کد ککلد فشرده شدهtemp) 

 
یع ن کدی  tempبار عم  مقایسه  61( این حکقه KBD 4×4ککلد ) 61با توجه به * 

را  keyboard_codeکه در مرحکه عب  بد ی آمد با کد ذخلره شده در جدال 

ا اگر ککلدی  61دهد. به این ترتلب اگر ککلدی فشرده نشده باشد عدد انجام من

ذخلره ا کد ککلد فشرده شده را  key_codeرا داخ   iفشرده شده باشد اندیس 

 گرداند.بر من

 ام جدال برابر ا ی؟iآیا کد بد ی آمده با ع صر 

اگر برابر ا ی جستجو پایان یافته 

 باشد.من iا کد ککلد همان 

در صورتلته هلچ ککلدی فشرده نشود کد بد ی 

 61آمده با هلچ یا اک کدهای جدال برابر نبوده ا کد 

 شود.برگردانده من
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#include <mega32.h> 

#include <delay.h> 

#define nokey_code 12 

 

// 7 segment codes 

flash unsigned char segment_code[]= {0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x3f,0x40,0x00}; 

 

//keyboard codes 

flash unsigned char keyboard_codes[]= 

{0x76,0x6E,0x5E,0x3E,0x75,0x6D,0x5D,0x3D,0x73,0x6B,0x5B,0x3B}; 

 

// initial values for display ( ------ ) 

volatile unsigned char index[]={10,10,10,10,10,10}, leds=0; 

volatile unsigned char key_code=nokey_code; 

 

void main() 

{ 

 unsigned char i=5; // index of Current active 7-Segment 

 unsigned char temp_key_code,old_key_code=nokey_code; 

 

 // Config all 7Segment/LED's DataPort as an Output 

 DDRB=(1<<DDB7)|(1<<DDB6)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4)|(1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)| 

(1<<DDB0); 

 

 // Turn-OFF all 7-Segments and LEDs 

 PORTC=(1<<PORTC6)|(1<<PORTC5)|(1<<PORTC4)|(1<<PORTC3)|(1<<PORTC2)|(1<<PORTC1)| 

(1<<PORTC0); 

 DDRC=(1<<DDC6)|(1<<DDC5)|(1<<DDC4)|(1<<DDC3)|(1<<DDC2)|(1<<DDC1)|(1<<DDC0); 

 

 //initialize timer 

 // Mode: CTC, CLK I/O=1 MHz, Prescale=8, OCR0+1=125 => Time= 1 ms 

 OCR0=124; 

 TCCR0=(1<<WGM01)|(1<< CS01); 

 TIMSK=(1<<OCIE0); 

 #asm("sei"); 

 

 while(1) 

 { 

  temp_key_code=key_code; // Prevents key_code variation 

  if (temp_key_code!=nokey_code)    leds=1; // Turn on LED 

  else  leds=0; 

  if (temp_key_code!= old_key_code) 

  { 

        old_key_code=temp_key_code; 

        if (temp_key_code!=nokey_code) 

        { 

            index[i]=temp_key_code; 

        if (--i==0xff) i=5; 

   } 

  } 

 } 

} 
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// ============== timer0_compare_isr ============== 

 

interrupt [TIM0_COMP] void timer0_compare_isr(void) 

{ 

 static unsigned char select=0; 

 static unsigned char x100=0; 

 unsigned char temp , i; 

 

 // Turn off all 7segments  and LEDs 

 PORTC|=(1<<PORTC6)|(1<<PORTC5)|(1<<PORTC4)|(1<<PORTC3)|(1<<PORTC2)|(1<<PORTC1)| 

(1<<PORTC0); 

 

 if (select)        PORTB =segment_code[index[select-1]]; 

 else               PORTB=leds; 

 

 PORTC &=~(1<<select); 

 

 if(++select==7)    select=0; 

 

 if (++x100==100) 

 { 

  x100=0; 

 

  DDRA=(1<<DDA2)|(1<<DDA1)|(1<<DDA0); 

  PORTA=(1<<PORTA6)|(1<<PORTA5)|(1<<PORTA4)|(1<<PORTA3); 

  delay_us(5); // delay for signal stablization 

  temp=(PINA & 0X78); 

 

  DDRA=(1<<DDA6)|(1<<DDA5)|(1<<DDA4)|(1<<DDA3); 

  PORTA=(1<<PORTA2)|(1<<PORTA1)|(1<<PORTA0); 

  delay_us(5); // delay for signal stablization 

  temp |=(PINA & 0X07); 

 

 

  for(i=0;i<12;i++) 

  { 

        if(temp==keyboard_codes[i]) 

        { 

            key_code=i; 

            break; 

        } 

        else key_code=nokey_code; 

  } 

 } 

} 
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 32ATMEGAدر  5ا  6 یشماره یانترهاکمر/یبر تا یامقدمه -

 یهاشود. در شمارهنانجام م ATMEGA32 یز را کحام با تمر لشتر توضلعب ق ب یهامشابه بخش :توجه

ن ا ی تها ممگر شمارهیا د ATMEGA2560ق  ATMEGA128ق  ATMEGA64مان د  AVRگر خانواده ید

اک لن مطکب در موارد مورد نیاک ا نآگاه یه براکانام موجود تفاام باشد تانترها ا امکمر/یدر تعداد تا

 ی مراجعه شود.لتاشید ر شده در کد به مشخصام ذ یبا

ه در ادامه به  ور خ صه به آنها کاجود دارد  ینهاها ا شباهیانتر صفر تفاامکمر/یسه با تایدر مقا -

 م.لدهنعرار م ن ده مورد بحث ا برر یشتر در جکسام آلام بلم ا با جزئل کناشاره م

را  یبزرگتر  یتواند کمانهاندارد م یبزرگتر ه  ول کباشد. اک آنجا نم نتلب 61ق یا یانتر شمارهکمر/ی* تا

  د.کجاد یانتر صفر اکمر/ینسبی به تا

 ا ی. نتلب 8داق  یانتر شمارهکمر/ی* تا

 یاانتر کمر/ین در تالتانتر صفر دارند انکمر/یبه تا یاد یانتر داق شباهی ک کمر/یتا یرد تعمک ی* مدها

ر گید یرد تن مد عمکیانتر صفر چ دکمر/یتا یرد تمد عمک 4ر اک لاجود دارد )بش یمتعدد  یرد تعمک یمدها

 (یرد تمد عمک 62مجموعاً  - د کنم نبانلز پشتلرا ن

ستم ل  د  ک یهام شدهل)تقس انتر صفر ا یکمر/یه تالشب یاانتر کمر/یق تاد  ک* به نحاظ م اب  

انتر دا م اب  کمر/ین در تالت( ان1T نخارج د  ک یراندهنیلباالرانده/پا یهاا نبه 1024/256/64/8/1

 یاان اتصال تز امل( ا ن128ا ی 32م بر لستم ا ی )تقسل  د  کاک  یتر مام گستردهلشام  تقس د  ک

 ق( اجود دارد.لدع یجاد کمانهایا یستال  اعی برایر ک) نستال خارجیر ک

ی ل( عابکATMEGA32در  یاانتر کمر/یاجود دارد )فقک در تا یاانتر کمر/یه در تاکار مهم لان بستام یا* 

Capture یاانتر کمر/یاک مقدار تا یبردار ا نمونهیردن ک (TCNT1م )ه در ه گام کب لن ترتیباشد. به ان

نمونه  یافرمان داد تا  Captureتوان به ااحد نم نن به خصوصلق پیاک  ر  یاانتر کمر/یشمار  تا

(Sampleاک مقدار تا )ن لستر معلانتر را در رجکمر/ی (ICR1ذخ )ام لن عمکیه به اک د کره لCapture ردن ک

 یافزار مانتر به صورم نرکمر/یار باال مدنمر باشدق عرائی مقدار تاله دعی بسک نشود. در مواععنگفته م

 نرجن خالتحی فرمان پ یافزار صورم  خی ن ااحد بهیق این اک  ر ی د. ب ابراکجاد خطا ین ا ی اتمم
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ضاام عدر مورد آن در خطوط برنامه  نافکشود ا  پس در کمان نره ملمر ذخیتا نی فعکلنمونه اک اضع یا

 شود.نم یر لگجهلا نت

تواند داشته نانتر مکمر/یثر مقدار تاکه حدا کا ی  نر مختکفیمقاد یاانتر کمر/یتا یهانژگیگر ا ی* اک د

)با  نتلب 60ا ی( ا 266ثر ک)با حدا  نتلب 9(ق 522ثر ک)با حدا  نتلب 8تواند به صورم نم یاانتر کمر/یباشد. تا

 Compare - یاسهیمقا یسترهال)اک رج OCR1Aا  ICR1 یسترهالرجن لم شود. همچ ل( ت م6055ثر کحدا 

Registerثر نحاظ شوند.کتوان د به ع وان مقدار حدا نز مل( ن 

ن یباشد. ان( مOCR1B/OCR1A) یاسهیستر مقالاجود دا رج یاانتر کمر/یگر در تایاربرد دکی پر ل* عابک

 یاربردهاکاک  یار لا بس UPS ترل موتورهاق ک گق لچل  موجق بحث  وئتد شلتون یاربردهاکدر  نژگیا 

 دارد. یاژهیی ا لگر اهمید

ا  ه  یا یمرهایاک تا یادر هر  یاسهیستر مقالق  ه رج ATMEGA128ا یا  ATMEGA64 یها* در شماره

وج   متد  ه شلآارد. )تونن ترل موتور  ه فاک ا امثال آن را فراهم مک ی اک ادهلان پته امکاجود دارد 

 (0120با اخت ف فاک  ن و ل 

  انترکمر/یمرتبک با تا یهانلپ نمعرف -

ش داده شده ینما ATMEGA32مختکف  یهانل  مقاب ق پتدر ش

 ا ی.

انتر کمر/یتا یسترهالمام رجله برحسب ت مک( 6ن شماره )لپ -

( در 0T) نخارج د  کا م ب  اعمال یا  PB0تواند نصفر م

 نمر گرفته شود.

 یه براک( دارد 6ن شماره )لمشابه پ یرد تعمک( 5ن شماره )لپ -

 راد.نار مت( ب1T) یاانتر کمر/یبه تا نخارج د  کاعمال 

مام لباشد. بر حسب ت منانتر صفر مکمر/یمت اظر با تا PWM نن خراجله پک( 4ن شماره )لپ -

اک  یتنبه ع وان  PB3را بر عهده داشته باشد. مثً   نف مختکفیتواند اظانه میپا یاسترها لرج

 راد.نار متز بل  ده آنانوگ نکسه یمقا یهایاراد 
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ا  OCR1A یاسهیستر مقالمت اظر با دا رج PWM نخراج یهانلب پل( به ترت69( ا )68) یهانلپ -

OCR1B باش د.نم یاانتر کمر/یمتعکق به تا 

 باشد.نم یاانتر کمر/یاک مقدار تا یبردار /نمونهCaptureفرمان  یاراد  ICPا ی( 50ن شماره )لپ -

  ر مطرح هست د :ین ک لز  ه پلانتر دا نکمر/ی* در ارتباط با تا

 باشد.نانتر دا مکمر/یمت اظر با تا PWM نخراج OC2ا ی( 56ن )لپ -

ان اتصال ت اعی با دعی باال ام یاربردهاکه در ک 2TOSCا  1TOSC یها( با نام59( ا )58) یهانلپ -

ان ها نو نلن پیستال  اعی به ایر کها اجود دارد. در صورم اتصال نلن پین الب Hz32768ستال یر ک

 ( فراهم خواهد شد.Clk I/Oستم )ل  د  کاک  نمستقک

بکود دیاگرام یا نمای ککن اک تایمر/کانتر یا شده ا یق در شت  کیر که اک دیتاشلی ا تخراج  -

دهد ا برخن ا  عام اک این نویس منهاین دید خوبن به برنامهشود. برر ن چ لن شت مشاهده من

 آی د. ریق بد ی من
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 1T نخارج د  کجهی اعمال م ب   32ATMEGA( اک 5ن شماره )لپ -

 Fromستم )ل  دا  ک یهام شدهلاک تقسا یتنااا یا  1Tن راناده لایا پاایانتاخاب نابه بااالراناده  -

Prescaler یاانتر شماره کمر/یتا د  ک( به ع وان 

ر کذ  د  ک اک م اب  یتن نداخک یسترهالم رجله با توجه به ت مک د  کسر انتخاب م ب  تپک نمانت -

  د.کناعمال م یاانتر کمر/یرا به تا        شده در

 باشد.نم نتلب 61ه ک یاانتر کمر/یستر تالرج -

اهش مقدار کا یش یان افزاتسترها املمام رجله انتخاب شده ا ت مک نبرحسب م طق -

 Phase and Frequency Correctا  Correct PWM-Phase یاجود دارد. در مدها (nTCNTانتر)کمر/یتا

PWM  یهیق پایاک  ر *Direction اهش کان تامnTCNT ز اجود دارد.لن 

 شود.نسه میمقا B1OCRا  A1OCR یسترهالبا رج ن( به صورم دائمnTCNT) یاانتر کمر/یمقدار تا -

 یا B1OCFا  A1OCF یها( پرچمx1OCRا  nTCNT یسترهال)رج        یدر مرحکه یدر صورم برابر  -

تواند م جر به نم یاسهیا مجوک اعفه مقا نه در صورم فعال بودن مجوک اعفه عمومکشوند نم

را  ن  موجتتوان شنسترها ملمام م ا ب در رجلن در صورم انجام ت ملاعفه شود. همچ  یتقاضا

 رد.کجاد یا OC1Bا  OC1A نخراج یهانلپ یرا 

ا ... با توجه  ATMEGA64شود )در نز اارد ملن ICR1به نام  یستر لبه رج TCNT1انتر کمر/یمقدار تا -

 ی ندارد.(لموضوع nس یاند ATMEGA32ی دارد. در لموضوع nس یاند ICR3ا  ICR1به داشتن 

ان ت  ده آنانوگ امکسه یا فرمان مقای ICPن لتحی فرمان پ ICR1به نام       ر شده در  کستر ذ لرج -

Captureانتر کمر/یاک مقدار تا یبردار /نمونهnTCNT  نگهداشتن( .اک  نپک یارا داردnTCNT) 

نقش  یفایانتر( اکمر/یثر تاک)حدا  TOPبه ع وان مقدار  PWMتواند در مد نن ملهمچ  ICR1ستر لرج -

گر یس )دتا بانع ICR1تا  0ا شمار  اک ی( Fast PWMا مجدداً صفر ) ICR1تا  0 د. شمار  اک ک

 (PWM یهاحانی

 (TCCR1Bا  TCCR1A) یاانتر کمر/یتا ن ترنک یسترهالرج -

 رد.لگنعرار م ICP1ه در صورم فعال شدن  ر راه کتال لجیز دیکتر نو لف -

79 

1 

2 

3 

2 

4 

5 

6 

6 7 

8 

9 8 

10 

11 

12 



 
 میکروپروسسور

 AVRچهارم : تایمر/کانترها در  خانواده بخش  دکــتر نعمتیان

 : یا یانتر شمارهکمر/یرد تاتمختکف عمک یهامد -

 0XFFFFشرام شده ا تا  0انتر صفر دارد. شمار  اک کمر/یبه مد نرمال تا یاد یشباهی ک  Normalمد  -

 یسترهالرج یفوراً را  OCR1xشدن  Updateابد.  بق  تون مشخص شده )*(ق ین( ادامه م65535)

 گذارد. نر ملمربو ه تأد

گر ید نشوندق در برخنی میسترها فوراً آپدلرج ن ترنرها : برخکرا لتدر م Double Bufferingمبحث  *

Update (یاتفاق دانو  یاران با تشود )به صورم   نانجام م نشدن در کمان مشخص 

ثر ک)با مقدار حدا  نتلب 9(ق 522ثر ک)با مقدار حدا  نتلب 8به صورم  Phase Correct PWM یمدها -

)عبور اک  TOPدر مقدار  OCR1x یسترهاله به راک شدن رجک( 6055ثر ک)با مقدار حدا  نتلب 60( ا 266

 شود.نن مقدار( انجام نمیا

 ( :TOV1دهد )فعال شدن پرچم نز رخ میه  رر ک نمحک -

 ( به صفر65535) MAXی اک ک: در حر  Normalدر 
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م بهترق لتفه ی)برا رخ خواهد داد. BOTTOMز در عبور اک مقدار ی رر  : Phase Correct PWMدر 

 مشاهده شود( 21 یصفحه 47  تش

 ICR1ا یا ی ا  OCR1Aا ین دا حانی یدر ا یاانتر کمر/یثر مقدار تاکه حدا ک CTCمد  -

اک  OCR1Aن لتدر نمر گرفته شده ا ی ان یاانتر کمر/یتا یبرا OCR1Bا  OCR1Aستر لدا رج

تواند به ع وان نندارد. )مث ً م OCR1Bه کدارد  ینهانژگیا  OCR1Aبرخوردار ا ی.  یشتر لی بلاهم

 شود.نن مد فوراً اعمال میدر ا OCR1xر در للف نشود( هر تشیمر تعر یثر مقدار تاکحدا 

(. تفاام OCR1Aا یا  ICR1ثر )ک( با حدا نتلب 60ا  9ق 8) Fast PWM یرد تمختکف مد عمک یهاحانی -

 شود.نثر فوراً صفر مکدن به حدا له بعد اک ر کن ا ی یا PWM یگر مدهایبا د

شدن  Update ینحمه Phase Correct PWMبا  Phase and Frequency Correct PWMتفاام  -

OCR1x ن حاالم( صورمیانتر )عبور اک اکمر/یثر مقدار تاکب در حداع  ا حدا له به ترتکباشد نم 

 حداع  یه هر دا کز لن یتر ثر مد اضافهکف حداع  ا حدا یع اه بر تعر  XMEGAرد. در خانواده یپذنم

 ا ی.ف یثر را دارد عاب  تعر کا حدا 

: در هر  Phase Correct   |ICR1ا  Fast : در  نتلب 60ا  9ق PWM (8 یدر مدها TOPبه نحاظ مقدار  -

 : در هر  ه حانی( OCR1A ه حانی | 

 : ستر لهرگاه اک رج نتتهOCR1A  کبه ع وان مقدار حدا( ثرTOP ا تفاده شودق )ان ا تفاده اک آن به تام

 د ا تفاده شود.یبا OCR1Bن اک یگز یجا یبرا سی.لسه فراهم نیستر مقالع وان رج
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ند توانن حانی مختکف میچ د Phase Correct PWMشودق مد نز مشاهده ملن 47ه در جدال ک* همانطور 

 (. OCR1Aا یا  ICR1ثر کبا مقدار حدا  نتلب 60ا  9ق 8داشته باشد. )

به  یبعد  یهاد  کبا  TOPدن به مقدار ل دق بعد اک ر کنانتر اک صفر شرام به شمار  مکمر/ین مد تایدر ا

  ابد تا به صفر بر د.یناهش مکمرار 

 فعال خواهد شد. BOTTOM( در عبور اک مقدار TOV1ر )یمطابق با جدال  رک 

ثر کبه ع وان حدا  ICR1ا  OCR1A یسترهالفقک رج Phase and Frequency Correct PWM* در مد 

 توان د نحاظ شوند.نانتر مکمر/یتا

  د :کنم نبانلمختکف را پشت یرد تمد عمک 62 یاانتر کمر/یعمً  تا -

Normal (×1)    CTC (×2)   Fast PWM (×5)  

Phase Correct PWM (×5)   Phase & Freq. Correct PWM(×2) 

 ف نشده هم اجود دارد.یی تعر لاضع یا

 13:0WGM=1101 نع ی 65(ق مد 42 =16  ده مدها هست د )کن للتع 13WGM=0( 47ی )جدال لب 4

 (Reservedرکرا شده ا ی. )

 : یاانتر کمر/یمختکف تا یمدها نبرر 

  : Normal* مد 

 انتر.کمر/ی( ا مجدداً صفر شدن مقدار تاTOP=0XFFFF) 65535تا  0شمار  اک  -

 ی( اجود دارد. )جدال مدهاOCR1Bا  OCR1A) یک برابر یدر شرا نن خراجلشدن پ Toggleان تام -

 (. PWMر لغ

 صفر( انتر کمر/ی)مشابه تا = .20D.C( ا % OCR1xن )اابسته به مقدار لانس معک  موج با فر تد شلتون -

 : CTC* مد 

 باشد.نم ICR1ا یا  OCR1Aن مد یانتر در اکمر/یثر مقدار تاکحدا  -

 شدن  Setردنق ک Toggleان ت  موج امتد شلبه م مور تون -

 شدن پلن خراجن اجود دارد. Clearا یا  -

در صورتی كه منبع كالك از طريق پين 

1T  اعمال شود با𝒇𝑻𝟏  با شرط متناوب(

 شود.بودن پالس اعمالی( جايگزين می

𝒇𝑪𝑻𝑪 خروجی در =
𝒇𝒄𝒍𝒌 𝑰/𝑶

𝑵 . 𝟐. (𝟏 + 𝑻𝑶𝑷)
 

 
𝑶𝑪𝑹𝟏𝑨
𝑰𝑪𝑹𝟏
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 باشدنم Fast PWMمقاب  مد  یدر نقطه نژگین ا یه اکشود نفوراً اعمال م OCR1xدر  یر للهر نوم تش -

(Update  شدن در گذر اکTOP )به صفر 

  : Fast PWM* مد 

 ا صفر شدن مجدد آن( TOPتا  0باشد. )شمار  اک نن مد میرد اتانگر عمکلب یا  موج دندانه ارهتش -

 ته مهم :تن 

باشد. نم Compare Register( اک مقدار nTCNTانتر )کمر/یعبور اک مقدار تا Compare Matchک یشرا -6

دهد نرخ نم Compare Matchستر لن دا رجیه در صورم برابر شدن مقدار اکا ی  نبدان مع ن یا

 ابد.یتحقق  یک برابر یاک ا ی تا شرالز نلگر نید د  ک یاه تبک

در جدال  TOV1 Flag Set-ONا  Update of OCR1x یی )مثً   تونهالتاشیدر جداال موجود در د -5

47) 

 م :لدهنعرار م نرا مورد برر  Fast PWMام فوقق به ع وان نمونه مد تح نیتشر  ی* برا

نشان دادن  یشود. برانانجام م TOPز در یز رخ دادن  رر لا ن OCR1xشدن  Updateق 47 بق جدال  -

 یا  موج دندانه ارهتن مطکب در شیا

 ز لرا ن یبعد  د  کتا  د  کهر  یفاصکه

 م :ل کنر م م

مشخص شده  یدر نقطه Fast PWMدر مد  -

ا یا اراد به صفر )ی TOPخراج اک  نع ی)×( 

( با TOPبعد اک مقدار  د  ک یا نبه عبارت

 ن ا ی رخ دهد :تچ د اتفاق مم 47به جدال توجه 

 Update یاسهیمقا یسترهالشدن مقدار رج  (OCR1x)  

 شدن  یاFlag  یمربوط به  رر( زTOV1) 

 ن لدر پ یر لله عرار ا ی تشلتدر صورتPWM ن نقطه اجرا خواهد شد.لرخ دهد در هم 

   3 

  2  

 1   
0    

 

    TOP 

  TOP-1  
 TOP-2   
     
     

 

 TOP یا خراج اک 0 تشللر در اراد به

OC1A/ OC1B 

 OCR1xصفر شدن مقدار پلن در خراج اک 
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شدن آن در مقدار  یاا  .C.Mن در ل)صفر شدن پ Non-invertingمام لا ت م OCR1A = 3با فرض  -

TOP)ن لدر پ ن  موج خراجتق شOC1B/OC1A : به صورم مقاب  خواهد بود 

در  TOPشودق م مور اک نمشاهده م OC1A/Bن لپ ن  موج خراجته در شکهمانطور 

گذر  .C.M یک برابر یز شرالا ن ناضاف د  ک یابا  TOPخراج اک مقدار  47جدال 

در  OCR1Aاهش مقدار کب با فرض لن ترتیباشد. بدنم OCR1xستر لانتر اک رجکمر/یتا

برابر  OCR1Aه مقدار لتتر خواهد شد. حال در صورتتوچک ید لمثال فوق عرض پانس تون

جاد خواهد یم( اک)پانس با عرض  Narrow Spike یای لتاشیصفر عرار داده شود  بق د

انتر کمر/یاارد شده به تا د  کن پانس برابر با عرض یحام فوق عرض الشد.  بق توض

  خواهد بود :

 یبعد  د  کتا  د  کقی با توجه به فاصکه هر لدر حق * توجه :

 خاواهد بود. Narrow Spike  یاعامً  پانس نشاان داده شاده 

 عرار داده شود. TOPبرابر  OCR1A/Bه مقدار کن ا ی یا یبعد  ی* حانی حد 

 (OCR1A/B=255مقدار  نتلب PWM 8)بع وان مثال در 

شه لن عمً  همیشوندق ب ابران( توأم م.C.Mک ی)شرا TOP( ا خراج اک TOPصفر ) ین حانی اراد به نقطهیدر ا

 Inverted( )درحانی Non-invertingعرار خواهد داشی ) با فرض حانی  Highی لدر اضع نپانس خراج

 م داشی.(لخواه Lowی لشه اضعلهم

 OCR1Aبرابر با  TOPه مقدار ک( 47)جدال  62اجود دارد. در مد  Fast PWMز در مد لحانی خاص ن یا* 

 ردن اجود دارد.ک Toggleان ت( امOC1B)ا نه  OC1A نن خراجلپ یی(ق را لن اضعیا یق )فقک در ا

 OC1Aن ل( پناضاف د  ک یادر عبور اک آن ) OCR1Aانتر با کمر/یمقدار تا یه با هربار برابر کب لن ترتیبه ا

-نجاد میعاب  ا OC1Aن لپ یرا  D.C.=50%با  ن  موج خراجتن شی(. ب ابراToggle) دهدنی ملر اضعللتش

 باشد.

ها ا تفاده شده ا ی. به این شود که جهی تونلد فرکانس مشخص اک اعفهدر برخن کدها مشاهده من ر:کتذ 

شود. این در حانن ا ی من Toggleشود ا در آن پلن مورد نمر هرگاه اعفه رخ دهد راتل ن اجرا منترتلب که 

   
0   

 

  TOP 

   
   

 

TOP 

OC1A/B 

C.M. 

 0یا شدن در اراد اک 

 0صفر شدن در خراج اک 
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توان با باشد. چرا که منافزاری نمننرم Toggleافزار موجود نلاکی به که در خلکن اک موارد با توجه به  خی

. در های معل ن ایجاد کردت ملم م ا ب رجلسترها در مقادیر مطکوب فرکانسن را به صورم دائمن رای پلن

افزاری مورد نلاک باشد انلتن ادامه راال ایجاد این اضعلی ممتن ا ی فقک مقداردهن اانله به صورم نرم

ا اجرای برنامه  CPUای در اعی جوین عاب  م حمهشت  موج نلاکی به اجرای خطوط برنامه ندارد ا صرفه

 پذیرد.صورم من

 Phase and Frequencyدر مد  توجه :

Correct PWM  خراج اک صفر )ا نه اراد به

  شود :صفر( باعث ایجاد تشللرام من

  : ق رخ دادن  رریز تایمر/کانتر یا در مد 47 بق جدال نتته مهمCTC  در مقدارMAX افتد. اتفاق من

باشد. نتته ای جا ی که اگر حداکثر مقدار تایمر/کانتر که تو ک من 65535یا  0XFFFFمقدار  MAXم مور اک 

OCR1A  یاICR1 شود کمتر اک تعللن منMAX ( انتخاب شود در این مد عمً   رریزOverflow رخ نخواهد )

 داد.

( عمکترد تایمر/کانتر Phase and Frequency Correct PWMا  Phase Correct PWM) PWM* در مدهای دیگر 

بر د. بعد اک ر لدن  TOPیا صفر شرام به شمار  کرده تا به مقدار  BOTTOMترتلب ا ی که اک مقدار  به این

ک د تا به صفر بر د. در ااع  اگر های بعدی مقدار تایمر/کانتر شرام به کاهش منبا ک د TOPبه مقدار 

 ید.آتایمر/کانتر بد ی من ک د م ممن به تایمر/کانتر اارد شود شت  موج مثکثن در این مد برای مقدار 

 باشد :اضعلی من 2شام   Phase Correct PWMدر  TOPمقدار  -

OCR1A  قICR1  0قX00FF  0قX01FF  0قX03FF 

 ICR1ا یا  OCR1Aا در مد دیگر : 

 باشد.( منOCR1Xای )شدن رجلسترهای مقایسه Updateی تفاام بعدی این دا مد در نقطه -

  درPhase Correct  عمکلام براکر انن درTOP افتد.)عبور اک این مقدار( اتفاق من 

  درPhase & Freq. Correct  عمکلام براکر انن درTOP افتد.)عبور اک این مقدار( اتفاق من 

 BOTTOM)خروج از صفر و نه ورود به آن( 

 اگر ابتدای كار باشد

 دافتاينجا اتفاقی نمی
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 & Phaseا  Fastی آپدیی شدن برای مدهای ا عب  اک آن( نقطه Rev. Qهاین اک دیتاشلی )در نسخه* توجه : 

Freq.  قBOTTOM  ذکر شده ا ی. م مور درFast PWM  اراد بهBOTTOM  خراج اک(TOP ا در )Phase & 

Freq.  خراج اکBOTTOM اص ح شده ا ی. )برای  47باشد. این مطکب در جدال منFast  آپدیی شدن در

TOP ).ذکر شده ا ی  

 

 

در خراج اک مقدار  .Phase & Freq. Cا  Phase Correctشدن در هر دا مد  Overflowی نقطه* توجه : 

BOTTOM ی مقاب  مراجعه شود( در نقطه 47دهد )به جدال رخ منFast PWM  که در خراج اکTOP  رخ

 Overflowشود ا برای این دا مد ا تفاده من Underflowدهد. برای تمایز این دا اضعلی گاهن اک عبارم من

 .Fast PWMبرای 

 دهد.رخ من  BOTTOM رریز در اراد به  Fast PWMا  CTCق Normalدر مدهاین مث   -

 : PWMنحوه تونلد شت  موج در مدهای  -

نشان داده شده با فرض عراردادن مقدار معل ن در رجلستر  PWM* در مد 

-Inverted , Nonای امتان تونلد دا نوم شت  موج اجود دارد : مقایسه

inverted 

)در حانی باالشمار( صفر شده ا با عبور  PWMخراجن  OCR1xبا عبور اک مقدار  Non-invertedدر حانی  -

 شود.شمار( مجدداً یا من)در حانی پایلن OCR1xمجدد اک 

شود. در این حانی هرچه به مقدار رجلستر مقایسه عرض پانس تونلدی کم ا کیاد من OCR1xبا تشللر مقدار  -

برابر عرار داده شود که در این حانی شت   TOPبا  OCR1xکه مقدار شود تا جاینبزرگتر من .D.Cاضافه شود 

 باشد.)یا( من Highموج هملشه در اضعلی 

شود. در این حانی اگر مقدار کم من .D.Cای ( با افزایش مقدار رجلستر مقایسهinvertedدر حانی مقاب  ) -

 Lowراجن دائماً عرار داده شود خ TOPا اگر  Highای صفر عرار داده شودق خراجن دائماً رجلستر مقایسه

 خواهد بود.

 2    2  

  1  1  

   0   

Bottom 

Phase & Frequency PWM 

 شدن Updateنحمه 

 OCR1xای مقایسه رجلستر

  TOP 

TOP-1  
   

 
 1  

0   

Fast PWM 

Update ایرجلستر مقایسه شدن 

 (TOPدر اراد به صفر )خراج اک 
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های هارمونيکی شکل بردها به لحاظ طيفدر برخی كار

 تر است.ای مطلوبموج مثلثی نسبت به دندانه اره

 

 برند :بهره من PWMکاربردهای گوناگونن اک مبحث 

 مدارام عدرم -

 مدارام  وئلچل گ -

 ک ترل موتورها -

- UPS 

 شدم نور -

 ا ... -

 کردن در تایمر/کانتر یا : Captureعابکلی * 

کردن مقدار  Captureبرداری یا همانطور که عبً  نلز اشاره شدق در تایمر/کانتر یا امتان نمونه -

 )ا یا خراجن مقایسه ک  ده آنانوگ( اجود دارد. ICP1تایمر/کانتر اک  ریق فرمان ارادی 

  فرض ک لم پانسن به پلنICP1 گلری عرض این پانس با حداکثر دعی ممتن اعمال شود ا هدف انداکه

های خارجن اجود دارد به این ترتلب که با افزاری ا اک  ریق اعفهباشد. این امتان به صورم نرم

 ( :84ی یادآاری )صفحه

نخواهد  Lowشت  موج خراجن هملشه  BOTTOMای در اضعلی با عرار دادن رجلستر مقایسه Fast PWMدر مد 

 بود بکته پانسن با عرض یا ک د در پلن خراجن مشاهده خواهد شد.

 ایجاد کرد. %100اک صفر تا  Duty Cycleتوان من Fast PWMبه غلر اک  PWM* ب ابراین در مدهای 

 ا ی : Fast PWMتونلد شده در این دا مد تقریباً نصف  PWM* فرکانس 

𝒇𝑭𝒂𝒔𝒕 𝑷𝑾𝑴 =
𝒇𝒄𝒍𝒌 𝑰/𝑶

𝑵. (𝟏 + 𝑻𝑶𝑷)
 𝒇دو مد دیگر =

𝒇𝒄𝒍𝒌 𝑰/𝑶

𝟐.𝑵. 𝑻𝑶𝑷
 

تر است. در برخی دیگر از به علت باالتر بودن فرکانس مطلوب Fast PWMدر برخی از کابردها استفاده از مد 

کاربردها به دلیل وجود تقارن در شکل موج مثلثی )تقارن نسبت به محور افقی وسط شکل موج          ( استفاده 

 پذیر است. )بویژه کنترل موتور(توجیه Phase & Freq. Correctو  Phase Correctاز مدهای 
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ای رخ دهد ا با عرائی مقادیر تایمر/کانتر عرض پانس را انداکه گرفی. در های پانس اعفهتشخلص نبه

 افزاری( امتان اعوم خطا بسلار کیاد ا ی.این را  )نرم

 بب  ICP1در صورتن که حداکثر دعی مورد نلاک باشد این امتان اجود دارد که مثً  نبه باالرانده 

Capture آن در   اکیبرداری اک مقدار تایمر/کانتر ا ذخلرهکردن مقدار تایمر/کانتر شود )یع ن نمونه

ICR1توان مقدار رجلستر شود ا منای ایجاد من(. در این اضعلی اعفهICR1  را در جاین ذخلره کرد

شود را کردن من Captureرانده/باالرانده( که م جر به ای )پایلنا نوم نبه

انجام  Captureی بعدی مجدداً عمکلام تشللر داد. به این ترتلب در نبه

شود ا مجدداً مقدار جدید من

شود. اک مقایسه این دا مقدار ذخلره شده با توجه به معکوم بودن فرکانس تایمر/کانتر ذخلره من

  شود.گلری عرض پانس با حداکثر دعی فراهم منتایمر/کانتر امتان انداکه

  : در خانواده نتتهXMEGA ه گلری عرض پانس نلاکی بتر دیگری نلز اجود دارد که برای انداکهمد پلشرفته

 گلری عرض پانس(باشد )مد انداکهللر نبه به شت  فوق نمنتش

 SMT160اک اهملی خاصن برخوردار ا ی. مثً  در یا   سور مث   Duty Cycleگلری عرض پانس ا انداکه* 

تواند م جر به من .D.Cگلری دعلق گذاردق انداکهشت  موج خراجن   سور تأدلر من .D.Cکه مقدار دما در 

 گلری خراجن   سور شود.در انداکهدعی باالتر 

خراجن   سور  .D.Cکه یا   سور جریان ا ی ا مقدار جریان در  IR2175* به ع وان مثال دام   سور 

گذارد. ب ابراین در ای گونه موارد که نلاک به تأدلر من

باشد ا تفاده اک من .D.Cگلری عرض پانس ا انداکه

گلری هرچه انداکهتواند برای افزاری منامتانام  خی

 تر مفلد ااع  شود.دعلق

 افزارافزار و نرمسخت تركيبی از عمليات

 ی اوللبه ی دوملبه

 متغيریدر  ICR1ذخيره 

 Captureو تغيير لبه 
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 برر ن اجمانن رجلسترهای تایمر/کانتر یا : -

 ر تتر بودن مدهای عمکتردی در این تایمر/کانترق عمکترد رجلسترهای ک ترنن مت ومتوجه به گسترده با

تعللن ک  ده عمکترد ا یق حال آنته در تایمر/کانتر  TCCR0باشد. در تایمر/کانتر صفر رجلستر من

 این اظلفه را بر عهده دارند. TCCR1Bا  TCCR1Aیا دا رجلستر 

TCCR1A(Timer/Counter1 Control Register A) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 FOC1A FOC1B WGM11 WGM10 

R/W R/W R/W R/W W W R/W R/W 

TCCR1B(Timer/Counter1 Control Register B) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

ICNC1 ICES1 - WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10 

R/W R/W R R/W W W R/W R/W 

اک رجلستر  WGM13ا  WGM12به همراه دا بلی  TCCR1Aاک رجلستر ک ترنن  WGM11ا  WGM10* دا بلی 

مد عمکتردی تایمر/کانتر یا را تعللن  61ده د را من WGM13:0بلی  4که مجموعاً تشتل   TCCR1Bک ترنن 

 اضعلی رکرا شده( 6 اضعلی برای تونلد شت  موج + 62:  22ی صفحه 47ک  د )جدال من

( دا جفی OC1Bا  OC1A) PWM( ا دا خراجن OCR1Bا  OCR1Aای )* با توجه به اجود دا رجلستر مقایسه

با نامهای  TCCR1A( در رجلستر ک ترنن PD4) OC1B( ا PD5) OC1Aهای بلی برای تعللن عمکترد خراجن

COM1A1/COM1A0 ا  COM1B1/COM1B0  در نمر گرفته شده ا ی که به ترتلب مربوط به اضعلی

 باش د.من Bا  Aمربوط به کانال  Compare Matchدر شرایک  PWMخراجن 

ا یا مد  Fast PWMق مد PWMک  د )مدهای غلر * مشابه تایمر/کانتر صفر  ه جدال این شرایک را توصلف من

Phase Correct Pwm/Phase & Frequency Correct Pwm: ) 

 

 

 

 

 Portعملکرد عادی 

Toggle در شرایط برابری 

Clear در شرایط برابری 

Set در شرایط برابری 

 )مشابه تایمر/کانتر صفر( PWM( در مدهای غیر OC1A/Bای )وضعیت خروجی مقایسه -
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 Portعملکرد عادی 

 : Fast PWM( در مد OCR1A/Bای )اضعلی خراجن مقایسه -

 

 : .Phase & Freq یا Phase Correct PWM مدهای در( OCR1A/B) ایمقایسه خراجن اضعلی -

 

 

 

 

 

 

یعنی
⇒   

قرار داده شوند و طبق  TOPبرابر مقدار  OCR1A/Bهرگاه نکته : 

برابر یک باشد، در این وضعیت مد  COM1A1/1B1جدول فوق 

به ترتیب   TOPای صورت نخواهد گرفت ولیکن در مقادیر مقایسه

Set  یاClear جزوه( 18انجام خواهد شد. )توضیحات ص 

در شرایط برابری   47جدول  51تنها به ازای مد 

OC1A تغییر وضعیت می( دهدToggle و )OC1B 

 دهد.عملکرد عادی پورت از خود نشان می

Set  شدنOC1A/B  در شرایطC.M. 

Set  شدنOC1A/B  در شرایطTOP 

 

Clear  شدنOC1A/B  در شرایطC.M. 

Set  شدنOC1A/B  در شرایطTOP 

 Portعملکرد عادی 

در جدول و با فرض  ”10“به ازای تنظيمات  -

OCR1A/B = TOP  شکل موج خروجی

OC1A/B 

1 

در جدول و با فرض  ”11“به ازای تنظيمات  -

OCR1A/B = TOP  شکل موج خروجی

OC1A/B 

0 

در شرایط  47جدول  54و  9های تنها به ازای مد

( و  Toggleدهد )تغییر وضعیت می OC1Aبرابری 

OC1B دهد.عملکرد عادی پورت از خود نشان می 

Clear  شدنOC1A/B  در شرایطC.M.  و شمارشUp-Counting 

Set  شدنOC1A/B  در شرایطC.M.  و شمارشDown-Counting 

 (”10“عکس وضعیت فوق )وضعیت 

قرار داده شوند و طبق  TOP حدی برابر مقدار OCR1A/Bهرگاه نکته : 

در حالت  برابر یک باشد، در این وضعیت COM1A1/1B1جدول فوق 

خروجی  ”11“و در حالت  Highهمیشه  OC1A/Bخروجی  ”10“

OC1A/B  همیشهLow  جزوه( 18. )توضیحات صبودخواهد 
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های البرای کان FOC1Aا  FOC1Bجزاه( با نامهای  15)ص  TCCR1Aرجلستر ک ترنن  5ا  5های شماره بلی -

B  اA  بسته به ت ملمامCOM1A1/1B1  اCOM1A0/1B0  ق فقک در مدهای غلرPWM  ( به صورم 44 )جدال

با فعال  PWMآارند. یا بعبارم دیگر ت ها در مدهای غلر افزاری یا تطبلق مقایسه اجباری را بوجود مننرم

اتفاق  OC1A/Bرای خراجن  Clear/Set/Toggleیتن اک حاالم  44 ها بسته به ت ملمام جدال کردن این بلی

 رخ داده باشد.( .C.Mخواهد افتاد )بدان ای ته ااععاً شرایک 

مطابق جدال کیر تعللن ک  ده م ب  ک د تایمر/کانتر یا  TCCR1Bتر رجلستر ک ترنن پایلنبلی با ارک   5* 

  هست د.

 

 

 رکرا شده ا ی ا ت ها عاب  خواندن ا ی. TCCR1Bاک رجلستر  2ی * بلی شماره

 د.ملباش برداری اک تایمر/کانتر یا( )عابکلی نمونه Capture( مربوط به عمکترد 7ا  1های بلی آخر )شماره 5* 

 ( :ICES1  :Input Capture Edge Select) 1ی بلی شماره -

 شود : من Captureای ا ی که م جر به عمکلام این بلی تعللن ک  ده نبه

های شود )در نبهتحریا نمن 1یا  0باشدق یع ن با  طح حساس به نبه من Captureااحد  -

 ک د(.رانده عم  منباالرانده/پایلن

 ICR1( در TCNT1( یا نمونه اک مقدار تایمر/کانتر یا )PD6) ICPبا اعمال نبه باال/پایلن رانده به پلن  -

 شود.ذخلره من

 : نتته 

اجود  TIFR( در رجلستر Input Capture Flag) ICF1به نام  Captureمت اظر با شرایک اعوم  flagیا  -6

ی یا خواهد شد. حال در صورتلته مجوک اعفه flagاین  ICPرانده به ی باال/پایلندارد که با اعمال نبه

  (PB1لبه باال ) 1روندهT 

  (PB1لبه پایین ) 1روندهT 

 Clockاعمال تقسیمات 

 سیستم به تایمر/کانتر یک

 عدم اعمال کالک به

 تایمر/کانتر و توقف شمارش

روندهپایین لبه  ∶ 0

لبه باالرونده    ∶ 1
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Capture  یع ن(TICIE1  در رجلسترTIMSK( فعال باشد ا مجوک اعفه همگانن )I نلز فعال باشدق )

 اجرا خواهد شد. Captureی اعفه

 را تشللر داد. Captureی اعوم نوم نبه ICES1توان با تشللر من Captureی در راتلن اعفه -5

ا تفاده شود )مدهای  TOPدار تایمر/کانتر یا( به ع وان ی کپن اک مق)نگهدارنده ICR1در صورتلته  -5

 شود.کردن به  ور ککن غلر فعال من Capture( عابکلی 64ا 65ق 60ق 8

 ( : ICNC1  :Input Capture Noise Canceler) 7* بلی شماره 

فعال راد. با به کار من Captureاین بلی به م مور خ ثن کردن تشللرام ا نویز احتمانن در ارادی 

ها مشابه باش د تا تشللرام نحاظ شود )این برداری نمونهک د نمونه 4کردن این بلی باید حتماً در 

 شود.(گلرد انجام منعرار من ICPکار تو ک ااحد فلکتر حذف نویز دیجلتال که بر  ر راه 

 دارد.ک د تأخلر اجود  4ی اگر این بلی فعال باشد عمً  مدم کمانن به انداکهنتته : 

 : TCNT1L/TCNT1Hرجلسترهای  -

 باشد.بلی( که محتوای آنها مقدار تایمر/کانتر یا من 61باش د )در مجموم بلتن من 8دا رجلستر * 

 بلتن خواند. 61به صورم  TCNT1توان مقدار تایمر/کانتر یا را با نام نویسن مندر برنامه* 

 ی صفر ندارند( .صفر ا ی )نلاکی به مقداردهن اانله Reset* مقدار اانله این رجلسترها بعد اک 

ک د که این یا امر کائد ا ی ا در جاین اغکب برخن اک رجلسترها را مقداردهن اانله من Code Wizardنتته : 

 Flashرابرا هستلم ممتن ا ی هملن خطوط اضافن م جر به پرشدن حافمه  Flashکه با محدادیی حافمه 

 به مقدار اانله رجلسترها اهملی دارد.  شوند.ب ابراین توجه

اند ا ها ارادیدارای مقدار اانله صفر هست دق ب ابراین پلن DDR/PORTبه ع وان مثال دیگر : رجلسترهای 

 باشد.نلاکی به دادن مقدار اانله نمن

 : OCR1Bا  OCR1Aای رجلسترهای مقایسه -

  ااحد تطبلق مقایسهA  بلتن  8شام  دا رجلسترOCR1AH/OCR1AL باشد.من 

  ااحد تطبلق مقایسهB  بلتن  8شام  دا رجلسترOCR1BH/OCR1BL باشد.من 
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  بلتن رجلسترهای  61محتوایOCR1A  یاOCR1B  61به صورم دائمن تو ک  خی افزار با مقدار 

  شود.( مقایسه منTCNT1ایمر/کانتر یا )بلتن ت

  رجلسترهایOCR1A  ا یاOCR1B شوند.در  ول برنامه در مقدارهای م ا ب عرار داده من 

 ICR1 (Input Capture Register: )رجلستر  -

  همانطور که عبً  توضلح داده شد این رجلستر مربوط به ااحدCapture باشد که تحی فرمان پلن من

ICP ( ا یا تحی فرمان خراجن مقایسه ک  ده آنانوگ یا نمونه اک مقدار تایمر/کانتر یاTCNT1 را )

 ک د.در خود ذخلره من

  همچ لن در برخن مدهایPWM (8 محتوای این رجلستر مقدار 47جدال  64ا 65ق 60ق )TOP 

 ک د.تایمر/کانتر را مشخص من

 مربوط به تایمر/کانتر یاهای  flagا  TIFRا  TIMSKیادآاری رجلسترهای  -

TIFR (Timer/Counter Interrupt Flag Register) 

OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 OCF0 TOV0 

   )اعفه  رریز( (B)اعفه مقایسه  (A)اعفه مقایسه  (Capture)اعفه   

TIMSK (Timer/Counter Interrupt Mask Register) 

OCIE2 TOIE2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0 TOIE0 

 را دارند. TIMSK* هریا اک م اب  اعفه امتان فعال شدن در رجلستر 

های دیگر گاهن بلش اک یا رجلستر یا رجلستر به این امر اختصاص یافتهق در شماره ATMEGA16/32* در 

 برای این بحث اجود دارد.

 *flag  های مربوط به انوام اعفه درTIFR  پس پر  به راتلن اعفه پاد خواه د عرار دارند که با فعال شدن ا 

 . ) ا یا پاد کردن د تن(شد
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 میکروپروسسور

 AVRچهارم : تایمر/کانترها در  خانواده بخش  دکــتر نعمتیان

/* Written by : H. Nematian 

   50Hz sinusoidal PWM output on OCR1A 

   Carrier frequency = 15.68 KHz 

   Sine frequency = 50Hz 

   PWM resolution = 8bit 

   mega32 oscillator frequency = 8MHz 

*/ 

#include <mega32.h> 

flash unsigned char sine[256]= { 

0x80, 0x83, 0x86, 0x89, 0x8c, 0x8f, 0x92, 0x95, 0x98, 0x9c, 0x9f, 0xa2, 0xa5, 0xa8, 0xab, 0xae, 0xb0, 0xb3, 

0xb6, 0xb9, 0xbc, 0xbf, 0xc1, 0xc4, 0xc7, 0xc9, 0xcc, 0xce, 0xd1, 0xd3, 0xd5, 0xd8, 0xda, 0xdc, 0xde, 0xe0, 

0xe2, 0xe4, 0xe6, 0xe8, 0xea, 0xec, 0xed, 0xef, 0xf0, 0xf2, 0xf3, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xf8, 0xf9, 0xfa, 0xfb, 0xfc, 

0xfc, 0xfd, 0xfe, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xfe, 0xfd, 0xfc, 0xfc, 0xfb, 

0xfa, 0xf9, 0xf8, 0xf7, 0xf6, 0xf5, 0xf3, 0xf2, 0xf0, 0xef, 0xed, 0xec, 0xea, 0xe8, 0xe6, 0xe4, 0xe2, 0xe0, 0xde, 

0xdc, 0xda, 0xd8, 0xd5, 0xd3, 0xd1, 0xce, 0xcc, 0xc9, 0xc7, 0xc4, 0xc1, 0xbf, 0xbc, 0xb9, 0xb6, 0xb3, 0xb0, 

0xae, 0xab, 0xa8, 0xa5, 0xa2, 0x9f, 0x9c, 0x98, 0x95, 0x92, 0x8f, 0x8c, 0x89, 0x86, 0x83, 0x80, 0x7c, 0x79, 

0x76, 0x73, 0x70, 0x6d, 0x6a, 0x67, 0x63, 0x60, 0x5d, 0x5a, 0x57, 0x54, 0x51, 0x4f, 0x4c, 0x49, 0x46, 0x43, 

0x40, 0x3e, 0x3b, 0x38, 0x36, 0x33, 0x31, 0x2e, 0x2c, 0x2a, 0x27, 0x25, 0x23, 0x21, 0x1f, 0x1d, 0x1b, 0x19, 

0x17, 0x15, 0x13, 0x12, 0x10, 0x0f, 0x0d, 0x0c, 0x0a, 0x09, 0x08, 0x07, 0x06, 0x05, 0x04, 0x03, 0x03, 0x02, 

0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x02, 0x03, 

0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0c, 0x0d, 0x0f, 0x10, 0x12, 0x13, 0x15, 0x17, 0x19, 0x1b, 

0x1d, 0x1f, 0x21, 0x23, 0x25, 0x27, 0x2a, 0x2c, 0x2e, 0x31, 0x33, 0x36, 0x38, 0x3b, 0x3e, 0x40, 0x43, 0x46, 

0x49, 0x4c, 0x4f, 0x51, 0x54, 0x57, 0x5a, 0x5d, 0x60, 0x63, 0x67, 0x6a, 0x6d, 0x70, 0x73, 0x76, 0x79, 0x7c 

}; 
 

 

 

interrupt [TIM0_COMP] void timer0_compare_isr(void) 

{ 

 static unsigned char index=0,x5=0;  → 

 if(++x5==5) 

 { 

  x5=0; 

  OCR1A=sine[index++]; 

 } 

} 

void main(void) 

{ 

 DDRD=1<<PORTD5; 

 OCR1A=sine[0]; 

 TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<WGM10); // 8bit Phase Correct PWM 

 TCCR1B=1<<CS10; 

 OCR0=124; 

 TCCR0=(1<<WGM01)|(1<<CS00); // CTC 

 TIMSK=1<<OCIE0; 

 #asm("sei") 

 while (1); 

} 
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 OC1Aبر رای پایه خراجن  PWMتونلد شت  موج  ل و ن به را  * 

 هاجهی خواندن جدال  ل وس CTCمد ت ملم تایمر/کانتر صفر در * 

  ل و ن PWMبرای تونلد  Phase Correct PWMت ملم تایمر/کانتر یا در مد * 

شت  موج  5ای رجلستر مقایسه 5با توجه به  ATMega32به  ور معمول در * 

یا  ATMega64توان تونلد کرد. برای شت  موج  ه فاک اک  ل و ن من

ATMega128 توان ا تفاده کرد.من 

فاک را اک  6فاک را اک تایمر یا ا  5توان نویسن عوی منبا برنامه* 

 تایمر صفر گرفی.

ذخلره  Flashمقدار مختکف که نمای ده یا  لت  کام   ل و ن ا ی. این جدال در حافمه  256جدال  ل و ن اک پلش محا به شده با * 

گلرد عرار من OCR1Aتوان با یا برنامه جداگانه تونلد کرد. در حلن اجرای برنامه مقادیر آن خوانده شده ا در رجلستر گردد. این مقادیر را منمن

  ل و ن ا ی. PWMکه حاص  آن تونلد شت  موج 

 رای صفتعریف راتلن  رایس اعفه مقایسه * 

 اک نوم indexا اندیس جدال  ل و ن  x5شمارنده تعریف  * 

Static شودق در مراجعام بعدی مقدار )بار اال مقداردهن من

 ک د.(عبکن را حفظ من
 شودبعد اک مقداردهن اضافه من

ود شباشدق اک صفر اضافه مناک ج س بایی من

 شود.ر لد مجدداً صفر من 255ا هرگاه به 

بار مراجعه مقادیر 5در هر  * 

جدال  ل و ن به ترتلب در 

 گلرد.عرار من OCR1Aرجلستر 

فوراً  PWMدر مد  OCR1Aمقداردهن به رجلستر  * 

 →(          Double Bufferingگلرد. )صورم نمن

 →به ع وان خراجن  OC1Aتعریف 

 → OCR1Aعراردادن ع صر اال آرایه  ل و ن در 

1<<WGM10  :Phase Correct PWM 8 بلتن 

1<<COM1A1  44در جدال  ”10“: حانی 

1<<CS10  : = م ب  ک دClk I/O 

 جهی خواندن مقادیر اک آرایه  ل و ن ا تفاده شده ا ی. Hz 50برای تونلد فرکانس  CTCاک تایمر/کانتر صفر در مد  -

 50ق  MHz 8داخکن یا کریستال خارجن( عرار ا ی با فرکانس  RC)ا ل تور با  MHz 8ها در فرکانس ملترا تو ک فلوکبلی Clk I/Oبا فرض ت ملم  -

=  625    عضو دارد خوانده شود ق ب ابراین :           256 لت  اک یا  ل و ن که هر  ل و ن 
8×106

50×256×1
 ( =1+OCR0) 

- N  ًم د  125اجود ندارد. حال اگر شمار  تا  625شمار  تایمر/کانتر صفر امتان شمردن تا  ظرفلی به توجه با حال ←انتخاب شده  6عمدا

 OCR0 → 125  =1+OCR0=  124                        باشد. ب ابراین :من 625معادل شمار  تا  125بار شمار  تا 5عرار گلردق هر 

 → ای تایمر صفرکردن مجوک اعفه مقایسهفعال

 →همگانن کردن مجوک اعفه فعال

 → نهاییحکقه بن

 ( عرار دهلد.66) GND( ا 69) OC1Aبلن پایه  RCبرای مشاهده عمکترد  ل و ن م ا ب یا فلکتر  نتته : *

 باشد.من ms 20برابر  ms 10فاصکه دا عکه با تقسلم ب دی  *
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 میکروپروسسور

 هاپنجم : وقفهبخش  دکــتر نعمتیان

 : های خارجیوقفه

 بردار وقفه لیست شده است. هبه همراه آدرس و شمار  ATMega32ـ در جدول زیر منابع وقفه در 

 :یادآوری 

به معنی تأخیر زمانی نیست، بلکه به معنی قطع موقت برنامه جاری و سرویس دادن به زیرروال وقفه  : (Interrupt)وقفه 

 است.

( Hexبعد از نوشتن برنامه، کامپایلر کد نوشته شده را به یک سری کد ماشین )فایل  ( :Resetـ تعریف بردار وقفه )و بردار 

شوند. حال توسط پروگرومر نوشته می)مثاًل از مکان صفر(  flashکند که این کدها از مکان مشخصی از حافظه ترجمه می

ره های برنامه را در مکان دیگری ذخیدر صورتیکه مکان مشخصی از حافظه را به وقفه خاصی اختصاص دهیم و سایر قسمت

 گوئیم.قفه میدار ونمائیم، به طوری که با تحریک آن وقفه، برنامه به مکان مشخص شده برای وقفه پرش کند، به آن مکان بر 

Table 18. Reset and Interrupt Vectors 

Interrupt Definition Source Program Address(2) Vector No. 

External Pin, Power – on Reset, Brown – out Reset, 

Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset 
RESET $000(1) 1 

External Interrupt Request 0 INT0 $002 2 

External Interrupt Request 1 INT1 $004 3 

External Interrupt Request 2 INT2 $006 4 

Timer/Counter2 Compare Match TIMER2 COMP $008 5 

Timer/Counter2 Overflow TIMER OVF $00A 6 

Timer/Counter2 Capture Event TIMER1 CAPT $00C 7 

Timer/Counter1 Compare Match A TIMER1 COMPA $00E 8 

Timer/Counter1 Compare Match B  TIMER1 COMPB $010 9 

Timer/Counter1 Overflow  TIMER1 OVF  $012 10 

Timer/Counter0 Compare Match  TIMER0 COMP $014 11 

Timer/Counter0 Overflow  TIMER0 OVF $016 12 

Serial Transfer Complete SPI,STC $018 13 

USART, Rx Complete USART,RXC $00A 14 

USART Data Register Empty USART,UDRE $00C 15 

USART, Tx Complete USART,TXC $00E 16 

ADC Conversion Complete ADC $020 17 

EEPROM Ready EE-RDY $022 18 

Analog Comparator ANA COMP $024 19 

Two-wire Serial Interface TWI $026 20 

Store Program Memory Ready SPM-RDY $028 21 

Notes: 1. When the BOOTRST fuse is programmed, the device will jump to the Boot Loader address at reset, see "Boot 

Loader Support – Read – While Self – Programming" on page 242. 

2 . When the IVSEL bit GICR is set, interrupt vectors will be moved to the start of the Boot Flash section. The address 

of each Interrupt vectors will then be the address in this table added to the start address of the Boot Flash section 
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 میکروپروسسور

 هاپنجم : وقفهبخش  دکــتر نعمتیان

  : Vision Codeو کامپایلر  Cـ نحوه تعریف تابع وقفه در زبان 

interrupt( معادل شماره بردار یا نام )void نام تابع (void) 

{ 

   ------; 

 برنامه زیرروال وقفه   ;------   
   ------; 

} 
وان تگردد. همچنین می( تعیین میصفحه قبل) Table18بردار طبق جدول  هشمار  :شماره بردار یا نام معادل 

مربوط  Header fileاز نام معادل برای هر وقفه استفاده کرد. شماره بردار و یا نام معادل آنها در خطوط ابتدایی 

(. به عنوان نمونه در زیر شماره بردارهای وقفه و نام defineبه هر میکروکنترلر تعریف شده است )توسط دستور 

مسیر نصب  evavr2/inc/واقع در  mega32.hز فایل ، ا ATMega32معادل هر یک از بردارهای وقفه برای 

 کدویژن استخراج شده است. 

 شود.به فرم فوق نوشته می CodeVisionتابع وقفه در  *

د. باشاز نوع وقفه می کننده تابعتعیین interruptکلمه کلیدی 

شماره بردار و یا نام معادل آن نیز مطابق توضیحات فوق تعیین 

 میگردد.

Mega32h 

 

 

2 

3 

4 

5 
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7 

8 

9 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

// Interrupt vectors definitions 

 

#define  EXT_INT0 

#define  EXT_INT1  

#define  EXT_INT2 

#define  TIM2_COMP 

#define  TIM2_OVF 

#define  TIM1_CAPT 

#define  TIM1_CAPT 

#define  TIM1_COMP 

#define  TIM1_OVF 

#define  TIM0_COMP 

#define  TIM0_OVF 

#define  SPI_STC 

#define  USART_RXC 

#define  USART_DRE 

#define  USART_TXC 

#define  ADC_INT 

#define  EE_RDY 

#define  ANA_COMP 

#define  TWI 

#define  SPM_RDY 
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interrupt [3] void ext_int1_isr (void)   :مثال 

{ 
   ------; 
   ------;     
} 

 نوشهه   یه   شهاار   خهاری   وقفه   بهای   وقفه   تابع فوق خطوط در

 : باشند م  نوشهن قابل زیا فام ب  خطوط هاان. یست شد 

interrupt [EXIT-INT1] void ext_int1_isr (void) 

{ 
   ------; 
   ------;     
} 

 های زیرروال وقفهدستورالعمل یا دستورالعمل

 های زیرروال وقفهدستورالعمل یا دستورالعمل
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 میکروپروسسور

 هاپنجم : وقفهبخش  دکــتر نعمتیان

 (External Interrupts)وقفه خارجی 

تواند توسط اجرای می Pollingجهت اطالع از وضعیت هر پین در روش  CPU، مانطور که قباًل اشاره شده*

خطوط برنامه دائماً وضعیت پین را چک کند و هرگاه تغییر مورد نظر در پین رخ داد عملیات خاصی انجام شود. 

ل سرکشی مناچار است در فواصل زمانی بسیار کوتاهی ع CPUحال اگر تغییرات سریعی در پین مدنظر باشد، 

 شود.می CPUانجام دهد که منجر به اتالف زمان قابل توجهی از  را

، هرگاه تغییرات سریعی در پین رخ دهد ممکن است وضعیت Pollingدر روش  CPUعالوه بر اشغال زمان  *

مشاهده نشود و یا به اصطالح از دست  CPUنشان داده شده در شکل پیش آید و عماًل برخی تغییرات توسط 

  !!! برود

برای وقفه های خارجی در نظر گرفته شده  ATMega32پین در  3به همین منظور 

                  PB2  ,  (INT1) PD3  ,  (INT0) PD2 (INT2)     عبارتند از :پین  3این  است.

های های خارجی( و با تنظیم رجیستر افزار مناسب )داخل میکروکنترلر و پایهبنابراین از طریق تعبیه سخت -

 I/0بینی شده در فضای متناظری را در رجیسترهای پیش flagها، معینی، ایجاد تغییرات در هر یک از این پین

 کند. به روش وقفه از تغییر بوجود آمده در پین اطالع حاصل می CPUدهد و تحت تأثیر قرار می

 (وقفه یک اجرای مراحل) یادآوری :

 : دهد می انجام را زیر مراحل خارجی یا داخلی وقفه دریافت با میکروکنترلر

 .باشد می اجرا حال در که فعلی دستور رساندن پایان به -1

 Stack یا پشته حافظه در بعدی دستورالعمل آدرس ذخیره -2

 (Interrupt Service Routine : ISR)  وقفه سرویس زیرروال اجرای و داده رخ وقفه بردار به پرش -3

 در() باشد می زیرروال انتهای و شروع} {  عالمت) وقفه زیرروال تمام از بعد وقفه زیرروال از برگشت -4

 (RETI  اسمبلی

این آدرس  )(است شده ذخیره 2 مرحله در که) Stack از شده برداشته آدرس شروع با برنامه ادامه اجرای -5

 )شود.قرار داده می (Program Pointer : PC)در شمارنده برنامه 

CPU 

 ایجاد تغییرات در 

 CPUفاصله زمانی بین سرکشی 

CPU 

98 



 

 میکروپروسسور

 هاپنجم : وقفهبخش  دکــتر نعمتیان

  MCUCR (MCU Control Register: )رجیستر 

در نظر گرفته  INT1و    INT0های بیت سمت راست برای تعیین وضعیت فعال شدن ورودی 4، در این رجیستر

 شده است:

MCUCR (MCU Control Register) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

SE SM2 SM1 SM0 ISC11 ISC10 ISC01 ISC00 

 INT0پین  کنترل وضعیت INT1پین  کنترل وضعیت Sleepسازی مد و فعال Sleepمربوط به انتخاب مدهای 

که در صورت انجام  INT1و    INT0نوع تغییرات در پین های : ISCxx (Interrupt Sense Control)های بیت  -

 خارجی خواهد شد را مشخص می کنند. تنظیمات رجیستری مناسب منجر به فعال شدن وقفه

مقداردهی اشتباه  ،های دیگرتوجه شود به بیت MCUCRاز رجیستر  ISCxxهای در مقداردهی به بیت * توجه :

 لی در برنامه ایجاد نشود.لصورت نگیرد تا خ

 باالرنده و لبه پایین رونده(. هتنها وضعیت قابل تعریف است )لب INT2برای ورودی پین  -

 برای آن در نظر گرفته شده است. MCUCSRبنابراین فقط یک بیت در رجیستر 

 منجر به درخواست وقفه خواهد شد. INT2: لبه پایین رونده در  ISC2 =0اگر 

 واهد شد.منجر به درخواست وقفه خ INT2: لبه باال رونده در  ISC2 =1اگر 

MCUCSR (MCU control 8 status Register) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

JTD ISC2 - JTRF WDRF BORF EXERF PORF 

R/W R/W R R/W R/W R/W R/W R/W 

JTAG Interface 

Disable 
کنترل وضعیت 

 INT2پین 
 

Reset flag  : مربوط بهPower-ON ( ریست خارجی ،External ، )Brown-Out  ،

Watch Dog  وJTAG 

 ای که بخواهیم استفاده کنیم باید ابتدا رجیسترهای مربوط به آن را تنظیم کنیم.از هر وقفه

 Description ISC10/1SC00 ISC10/1SC00توصیف  

 0 0 کند.تولید درخواست وقفه می INT1/INT0در  (Low level)سطح پایین 

 0 1 کند.تولید درخواست وقفه میINT1/INT0 در  (Logical change)هرگونه تغییر سطح 

 1 0 تولید درخواست وقفه می کند. INT1/INT0 در  (Falling Edge)لبه پایین رونده 

 1 1 تولید درخواست وقفه می کند. INT1/INT0 در  (Rising Edge)لبه باالرونده 
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 میکروپروسسور

 هاپنجم : وقفهبخش  دکــتر نعمتیان

( بر «INT2برای » MCUCSRو  «INT1 , INT0برای »ـ هرگاه تغییرات مورنظر )تعیین شده توسط رجیسترهای 

 یک خواهند شد.  GIFRهای مربوطه در رجیستر flag ،اتفاق بیفتد INT2و یا  INT1 , INT0های روی پین

GIFR (General Interrupt Flag Register) 

INTF1 INTF0 INTF2 - - - - - 

R/W R/W R/W R R R R R 

در نظر گرفته شده است. با توجه به نامگذاری بیت ها در این رجیستر  GICRـ مجوزهای وقوع وقفه در رجیستر 

 ( اشتباه گرفته نشوند.INT0ر )مثاًل پین S( با پین های میکروکنترلINT0 Flagدقت شود پرچم ها )مثالً 

GICR (General Interrupt Control Register) 

INT1 INT0 INT2 - - - IVSEL IVCE 

انتخاب بردار       

 وقفه

 

، با ایجاد تغییر  GICRو مجوز وقفه خارجی در  (I)به طور خالصه، در صورت فعال بودن مجوز وقفه همگانی 

، پرچم وقوع  INT2و یا  INT0  ،INT1 هایبر هر یک از پایه MCUCSRو یا  MCUCRتنظیم شده در رجیسترهای 

 یک خواهد شد. GIFRوقفه خارجی متناظر در رجیستر 

 : حتی در صورت تعریف پین های  نکتهPD2, PB2  و یاPB3 های خارجی به عنوان خروجی امکان ایجاد وقفه

ر رونده در رجیستبه عنوان خروجی تعریف شده باشد و لبه پایین PD3افزاری وجود دارد. مثالً اگر به صورت نرم

MCUCR ونده بر روی پین توان با استفاده از خطوط برنامه یک لبه باالر تنظیم شده باشد، میPD3  ایجاد کرد و

های خارجی به صورت یک خواهد شد )طریقه ایجاد وقفه GIFRوقفه خارجی یک در رجیستر  Flagبه این ترتیب 

 افزاری(نرم

 : ای در سطح اگر وقفه نکتهlow  توسط بیت های( تعریف شودISCxx تا زمانیکه پین در وضعیت ، )low 

باقی  lowدر صورتیکه پین همچنان در وضعیت  ،باشد وقفه ایجاد خواهد شد. بعد از بازگشت از زیرروال وقفه

 شود.بماند مجدداً وقفه بعدی ایجاد می

 : وقفه خارجی به دو صورت سنکرون و آسنکرون امکان وقوع دارد. نکته 
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مدها )جهت کاهش مصرف توان( وجود دارند که در آن  Sleepمدهایی مانند مد  AVRدر خانواده  توضیح :

Clk I/O باشد، یا به عبارتی در این مدها کالکی به امکانات جانبی قطع میCPU شود. در این حالت وارد نمی

 .شوند(نمی Senseشوند )حس نمی INT1و  INT0تغییرات روی پین های 

 Clk I/Oرونده سنکرون با در شرایط لبه باالرونده یا پایین INT1و  INT0بنابراین وقوع وقفه خارجی بر روی 

 باشد.می Clk I/Oحضور  INT1یا  INT0شدن لبه در  Senseباشد )شرط می

 Clk I/Oای که در عدم حضور آسنکرون )وقفه هبه عنوان وقف lowتنها سطح  Clk I/Oدر صورت عدم حضور  -

 قابل تعریف است. INT1و  INT0شود( برای پین های نیز تشخیص داده می

 باشد.می Sleepقابل تعریف جهت خروج از وضعیت  lowـ وقفه خارجی با سطح 

رونده در شرایط عدم باال یا پایین هاین مسأله متفاوت است، به این معنی که هر دو لب INT2ـ در مورد پین 

 .خارجی مورد پذیرش قرار گیرند )آسنکرون( هتوانند به عنوان منبع وقفمی Clk I/Oحضور 

 مطرح است. Sleepهای آینکرون در مدهای وقفهبحث  *

 : در برخی از میکروکنترلرهای خانواده  نکتهAVR هقابلیت دیگری به نام وقف Pin Change  وجود دارد. به

های دیگری ( پینINT0 ،INT1، INT2های خارجی )مثالً های مشخص شده برای وقفهاین معنی که به غیر از پین

 تواند به عنوان منبع وقفه خارجی در نظر گرفته شود. ها میتغییرات در این پیننیز وجود دارد که 

تواند منجر به هشت ورودی وجود دارد که تغییرات در هر یک از آنها می ATTiny2313در  به عنوان مثال ، -

واحد شود )برای تشخیص اینکه وقفه توسط کدام پین رخ داده باید توسط خطوط برنامه بررسی  هایجاد یک وقف

 صورت گیرد.( 

 ( وجود ندارد.Pin Change هاین امکان )وقف ATMega32در  -

 خارجی دارند.  هتمام پین ها امکان ایجاد وقف XMega هدر خانواد -
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/* 

   Written by H. Nematian 

   6 digit counter 

   Falling edge on INT0 (PD2) increments 7segments from 000000 to 999999 

   An LED shows PD2 state 

   Pressing any key resets counter and turns on an LED 

   PD2 (INT0) --- Input pulse 

   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ KBD Configuration ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

   (KC1)   (KC2)    (KC3)    (KC4) 

    PA3       PA4       PA5       PA6 

   --#---------#---------#---------#-- PA0 (KR1) 

   --#---------#---------#---------#-- PA1 (KR2) 

   --#---------#---------#---------#-- PA2 (KR3) 

   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 7-Seg & LEDs Configuration ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

   PB0 => a  , LED1(Left_LED)   PC0 => LED_select  

   PB1 => b  , LED2             PC5 => Seg1_select (Right-Seg) 

   PB2 => c  , LED3              PC6 => Seg2_select 

   PB3 => d  , LED4             PC7 => Seg3_select  

   PB4 => e  , LED5             PC4 => Seg4_select  

   PB5 => f  , LED6              PC5 => Seg5_select 

   PB6 => g  , LED7             PC6 => Seg6_select (Left-Seg) 

   PB7 => dp , LED8(Right_LED) 

*/ 

#include <mega32.h> 

#include <delay.h> 

#define nokey_code 12 

 

// 7-Segment codes 

flash unsigned char segment_code[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40}; 

 

//keyboard codes 

flash unsigned char keyboard_codes[]= 

{0x76,0x6E,0x5E,0x3E,0x75,0x6D,0x5D,0x3D,0x73,0x6B,0x5B,0x3B}; 

 

// initial values for display ( 000000 ) 

volatile unsigned char index[]={0,0,0,0,0,0},leds=0;   // Changed 

volatile unsigned char key_code=nokey_code; 

volatile unsigned long counter=0;                      // Added 

 

void main() 

{ 

 unsigned char i;    // index of Current active 7-Segment 

 unsigned long counter_copy;    //Added 

 

 // Config all 7Segment/LED's DataPort as an Output 

 DDRB=(1<<DDB7)|(1<<DDB6)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4)|(1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)| 

(1<<DDB0); 

 
 

 // Turn-OFF all 7-Segments and LEDs 

 PORTC=(1<<PORTC6)|(1<<PORTC5)|(1<<PORTC4)|(1<<PORTC3)|(1<<PORTC2)|(1<<PORTC1)| 

(1<<PORTC0); 

 

 DDRC=(1<<DDC6)|(1<<DDC5)|(1<<DDC4)|(1<<DDC3)|(1<<DDC2)|(1<<DDC1)|(1<<DDC0); 
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شوند. ی خارجی صفر( وارد می)ورودی وقفه PD2باشد که به پین ای میروندههای پایینهدف از این برنامه شمارش تعداد لبه:  1مثال 

 افزار استفاده شده در مثالهای قبل استفاده شده است.افزاری مشابه سختاز سخت

 

که با فشردن  4×3صفحه کلید 

هر یک از کلیدها شمارنده صفر 

 (Resetشود )کلیدهای می

 

→ 

 →در ابتدای کار      7Segعدد  6رقم صفر بر روی  6نمایش  *

 

 longاین متغیر از نوع  Counter = 999999با توجه به حداکثر مقدار  *

 بایت(      4بدون عالمت تعریف شده است. )
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 //initialize external interrupt (Added)  

 PORTD=(1<<PORTD2); 

 MCUCR=(1<<ISC01); 

 GICR=(1<<INT0); 

 

 //initialize timer 

 // Mode: CTC, CLK I/O=8 MHz, Prescale=64, OCR0+1=125 => Time= 1 ms 

 OCR0=124; 

 TCCR0=(1<<WGM01)|(1<< CS01)|(1<<CS00); // Prescaler Changed  

 TIMSK=(1<<OCIE0); 

 #asm("sei"); 

 

 while(1) 

 { 

  if (key_code!=nokey_code) 

  { 

   leds=1; // Turn on LED if any key pressed 

   counter=0; // Reset counter     (Added) 

  } 

  else leds=0; 

 

  // Changed -> Calculate Counter Parts 

  counter_copy=counter; 

  for (i=0;i<6;i++) 

  { 

   index[i]=counter_copy%10; 

   counter_copy/=10; 

  } 

 } 

} 

 

// ========= External_Interrupt 0_isr ========= 

 

interrupt [EXT_INT0] void external_INT0_isr(void) 

{ 

 if(++counter==1000000)counter=0; 

} 
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 ی خارجی شماره صفرتنظیم رجیسترهای وقفه *

 →  INT0بر روی  Pull-Upسازی فعال                                      

 →   ISC00:1" = 10رونده "های پایینوقوع وقفه در لبه تنظیم     

 →   GICRدر رجیستر  INT0سازی مجوز وقفه فعال                                       

 
 فرکانس را باالتر نیز قرار داد. MHz 16توان با تعبیه کریستال خارجی های باالتر میجهت شمارش فرکانس *

 

{
𝐶𝑆02: 0 = "011"   ⇒   

𝐶𝑙𝑘 𝐼/𝑂

64
       

𝑊𝐺𝑀01: 0 = "10"  ⇒  𝐶𝑇𝐶 𝑀𝑜𝑑𝑒

 

 →  Compare Matchی مجوز وقفه Pull-Upسازی فعال

                                      

 
  : ا ههای باالتری را شمارش کنیم، بنابراین از طریق تنظیم فیوزبیتها با فرکانسچون قرار است تعداد پالسنکته

MHz Clk I/O = 8 .قرار داده شده است 

 

در طول برنامه و در حلقه اصلی با فشردن هر یک * 

از کلیدهای صفحه کلید ماتریسی شمارنده صفر 

 مشخص روشن خواهد شد. LEDخواهد شد و 

 

 جهت جلوگیری از تغییر آن در محاسبات Counterی یک کپی از تهیه* 

 11ها به روش تقسیمات متوالی بر 7Segی مقدار هریک از محاسبه*  

یک عملیات زمان بر است. در صورتیکه محاسبات دارای کمی تاخیر باشد، با توجه  forی حلقه* 

 شاهده نخواهد بود.به اینکه کاربر انسان است، به علت خطای چشم این مساله قابل م

 ی خارجی شماره صفرروتین وقفه* 

 شود.اضافه می Counterرونده یکی به ی پایینبا هر لبه -

 

روتین وقفه خارجی تا حد امکان باید کوتاه باشد و کدهای اضافی در آن * نکته : 

های باال مشهودتر است. چرا که در نوشته نشود. اهمیت این مساله در فرکانس

 یز وقوع وقفه غیرفعال است. بنابراین اگر لبهحین اجرای روتین وقفه پرچم مجو 

رونده بعدی در حین اجرای روتین وقفه اعمال شود، لبه از دست خواهد پایین

 رفت.

به کد اسمبلی باشد. حال اگر می Cروتین وقفه نوشته شده یک خط در زبان *  

مه شده اسمبلی ترجترجمه شده توسط کامپایلر نگاهی بیاندازیم، به چندین خط 

ی ماکروست و هریک نیز به نوبه 2( و Subroutineزیر روال ) 2است که شامل 

 باشند.خود شامل چندین خط می
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// ============== Timer0_compare_isr ============== 

 

interrupt [TIM0_COMP] void timer0_compare_isr(void) 

{ 

 static unsigned char select=0; 

 static unsigned char x100=0; 

 unsigned char temp , i;  

 

 #asm("sei"); 

 

 // Turn off all 7segments  and LEDs 

 PORTC|=(1<<PORTC6)|(1<<PORTC5)|(1<<PORTC4)|(1<<PORTC3)| 

(1<<PORTC2)|(1<<PORTC1)|(1<<PORTC0); 

 

 if (select)        PORTB =segment_code[index[select-1]]; 

 else                 PORTB=leds; 

 

 PORTC &=~(1<<select); 

 

 if(++select==7)    select=0; 

 

 if (++x100==100) 

 { 

  x100=0; 

 

  DDRA=(1<<DDA2)|(1<<DDA1)|(1<<DDA0); 

  PORTA=(1<<PORTA6)|(1<<PORTA5)|(1<<PORTA4)|(1<<PORTA3); 

  delay_us(5); // delay for signal stablization 

  temp=(PINA & 0X78); 

 

  DDRA=(1<<DDA6)|(1<<DDA5)|(1<<DDA4)|(1<<DDA3); 

  PORTA=(1<<PORTA2)|(1<<PORTA1)|(1<<PORTA0); 

  delay_us(5); // delay for signal stablization 

  temp |=(PINA & 0X07); 

 

  for(i=0;i<12;i++) 

  { 

   if(temp==keyboard_codes[i]) 

   { 

    key_code=i; 

    break; 

   } 

   else key_code=nokey_code; 

  } 

 } 

} 
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 ای تایمر صفر* روتین وقفه مقایسه

خواندن صفحه کلید و  ms 1هر  7Segهدف از این روتین نمایش مقادیر  -

 باشد.می ms 100ماتریسی هر 

 
ردن مجوز ککار بست، فعالتوان به های فرکانس باال مییکی دیگر از تمهیداتی که برای شمارش پالس* 

ر حین ی خارجی صفر دباشد که به این ترتیب به وقفهای تایمر میوقوع وقفه در حین اجرای وقفه مقایسه

 دهیم.اجرای روتین وقفه تایمر اجازه وقوع می

 ها 7Segکدهای مربوط به نمایش بر روی  -

تشخیص کلید کدهای  -

فشرده شده در صفحه 

( به روش 4×3کلید )

 ماتریسی

 ( fشمارش =   142 KHz)  us 7ی رونده با فاصلههای پایینشمارش لبه ←سازی در پروتئوس نتیجه شبیه* 

 باشد.می 2شود. صرفاً یک معیاری جهت مقایسه با مثال نتیجه فوق در بهترین شرایط است که در عمل محدودتر نیز می *
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 ممکن(های ها در فرکانس های باالتر و راه حلها در فرکانسهای باالتر )بیان محدودیتشمارش پالس

یافت. افزاری افزایش مینرم ه)وقفه خارجی شماره صفر( یک شمارند INT0ـ در مثال قبل تحت فرمان بین 

 باشد که نسبت به روشافزار )وقفه خارجی( میسخت هتشخیص تغییرات پین در این روش به عهد هوظیف

Polling  سرکشی متناوب به وضعیت پین( هم اتالف زمان کمتری برای(CPU های خواهیم داشت و هم پالس

لیکن افزایش مقدار شمارنده به صورت سرکشی متوالی(، و  2های بین کمتری از دست خواهد رفت )پالس

تواند پذیرد، که این مسأله میوقفه خارجی( صورت می هافزاری و با اجرای برنامه )خط نوشته شده در بدننرم

 )فرکانس شمارش( ایجاد کند.  INT0ه پین محدودیتی برای حداکثر فرکانس قابل اعمال ب

رونده/باالرونده( الزم است کدی جهت ـ این بدان معنی است که بین دو پالس مختلف )پایین دو لبه پایین

بعدی رخ دهد، با  های باشد که در حین اجرای آن لبافزایش مقدار شمارنده ایجاد شود. اگر حجم کد به گونه

قوع وقفه تا زمان بازگشت از زیرروال وقفه خارجی غیرفعال است، این لبه از دست مجوز و Flagکه نتوجه به ای

 شود.افزاری محدود میخواهد رفت و بنابراین فرکانس شمارش توسط زمان اجرای کد شمارش نرم

نویسی و کامپایلر مورد استفاده بستگی دارد. در این حالت حجم کد و مدت زمان اجرای آن به نوع برنامه -

 : از جمله .سازی کردتوان پیادههای باالتر چند تمهید را میگیری فرکانسرای اندازهب

 )کریستال خارجی( 16MHz تا میکرو کاری فرکانس افزایش -

 وقفه روتین کردن کوتاه -

 کانتر/تایمر وقفه اجرای حین در خارجی وقفه مجوز کردن فعال -

-  Optimized for Speed  :کدویژن کامپایلر تنظیمات در 

باشد. ر میکانتها به تایمر/های فرکانس باال، استفاده از روش اعمال پالستر جهت شمارش پالسیک روش اساسی

 T1و  T0هایی مثل همانطور که قباًل توضیح داده شد، در تایمر/کانتر امکان اعمال کالک خارجی از طریق پین

افزاری خواهد بود و بنابراین قادر به صورت سخت به وجود دارد. در این حالت افزایش مقدار تایمر/کانتر

 های باالتر خواهیم بود.هایی با فرکانسشمارش پالس

و اعمال پالس های منظم به تایمر/کانتر، حداکثر فرکانس ممکن  %50برابر  Duty cycleدر این روش با فرض 

قابل شمارش 
𝑓cik  I/0

2
 باشد.می 
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نتر( جهت کامر/افزاری )اعمال پالس به تایهایی با فرکانس باال از روش سختـ در مثال بعد، جهت شمارش پالس

 شمارش استفاده شده است.

وان از یک تهای بیشتر میـ با توجه به محدودیت ظرفیت شمارش در تایمر/کانتر یک، برای شمارش تعداد پالس

 افزاری استفاده کرد. افزاری نیز در کنار شمارش سختنرم هشمارند

 TCNT1تنظیم شده است، بنابراین  9999تا  0جهت شمارش از  CTCـ در مثال بعد، تایمر/کانتر یک در مد 

صفر  هافزاری( را به عهده دارد. بعد از هر بار شمارش در لحظرقم اول شمارش )به صورت سخت 4وظیفه تولید 

ای مقدار شمارنده دهد. در بدنه وقفه مقایسهرخ می Compare Match هشدن مجدد تایمر/کانتر یک وقف

رقم بعدی  2یابد و بنابراین وظیفه تولید تواند متفاوت باشد( افزایش میه طول آن برحسب نیاز میافزاری )کنرم

 باشد. افزاری میبه عهده شمارنده نرم
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/* 

   Written by H. Nematian 

   6 digit counter 

   Falling edge on T1 (PB1) increments 7segments from 000000 to 999999 

   An LED shows PB1 state 

   Pressing any key resets counter and turns on an LED 

 

   PD2 (INT0) --- Input pulse 

   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ KBD Configuration ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

   (KC1) (KC2) (KC3) (KC4) 

    PB3     PB4     PB5     PB6 

   --#-----#-----#-----#-- PB0 (KR1) 

   --#-----#-----#-----#-- PB1 (KR2) 

     _|_  <- (Reset_Key) 

   --#-----#-----#-----#-- PB2 (KR3) 

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^ 7-Seg & LEDs Configuration ^^^^^^^^^^^^^^^^ 

   PA0 => a  , LED1(Left_LED)   PC0 => LED_select  

   PA1 => b  , LED2             PC5 => Seg1_select (Right-Seg) 

   PA2 => c  , LED3             PC6 => Seg2_select 

   PA3 => d  , LED4             PC7 => Seg3_select  

   PA4 => e  , LED5    PC4 => Seg4_select  

   PA5 => f  , LED6    PC5 => Seg5_select 

   PA6 => g  , LED7    PC6 => Seg6_select (Left-Seg) 

   PA7 => dp , LED8(Right_LED)  

*/ 

#include <mega32.h> 

#include <delay.h> 

#define nokey_code 1 

 

// 7-segment codes 

flash unsigned char display_codes[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 

0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40}; 

 

// initial values for display ( 000000 ) 

volatile unsigned char index[]={0,0,0,0,0,0},leds=0; // Changed 

volatile unsigned char key_code=nokey_code; 

volatile unsigned int counter_h=0;   // Added 

 

void main() 

{ 

 unsigned char i;    // index of Current active 7-Segment 

 unsigned long counter_copy;    //Added 

  

// Config all 7Segment/LED's DataPort as an Output 

 DDRA=(1<<DDA7)|(1<<DDA6)|(1<<DDA5)|(1<<DDA4)|(1<<DDA3)|(1<<DDA2) 

 |(1<<DDA1)|(1<<DDA0); 

 

// Turn-OFF all 7-Segments and LEDs 

 PORTC=(1<<PORTC6)|(1<<PORTC5)|(1<<PORTC4)|(1<<PORTC3)|(1<<PORTC2) 

 |(1<<PORTC1)|(1<<PORTC0); 

  

DDRC=(1<<DDC6)|(1<<DDC5)|(1<<DDC4)|(1<<DDC3)|(1<<DDC2)|(1<<DDC1)|(1<<DDC0); 

  

 DDRB=(1<<DDB2); 

 PORTB=(1<<PORTB6)|(1<<PORTB1); 
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 (1T)اعمال پالس به عنوان منبع کالک خارجی های ورودی با استفاده از تایمر/کانتر سازی شمارنده تعداد پالسپیاده:  2مثال 

 یکالح د و به اصطیگرد یصفر طراح یشماره یخارج ی، شمارنده براساس وقفه1در برنامه مثال  * 

 رد.کیجاد میانس قابل شمارش اکثر فر کحدا  یبرا یتیه مجدودکبود  یافزار شمارنده نرم

 

در این برنامه پالس ورودی به عنوان منبع کالک  *

نقش  TCNT1شود و ( اعمال می1T) PB1خارجی به 

 رقم سمت راست(  4افزاری را دارد. )شمارنده سخت

 11) 1محدود شمارش تایمر/کانتر با توجه به ظرفیت  *

 افزاری هم برای تولید ارقامبیتی( از یک شمارنده نرم

 شود.بعدی استفاده می

 

 

 ایم.استفاده کرده resetبرای اعمال کالک خارجی استفاده شده، تنها از یک کلید برای  PB1از آنجاکه  *

 

 

 یبعنوان ورود  PB6ف یتعر  -

 با مقدار صفر یبعنوان خروج PB2ف یتعر  - 

 
Up-Pull  کردنPB1  ورودی(1T) 

Pull-Up  کردنPB6  کلید(reset) 

 



 
 میکروپروسسور

 هاپنجم : وقفهبخش  دکــتر نعمتیان

 //initialize timer 

 // Mode: CTC, CLK I/O=8 MHz, Prescale=64, OCR0+1=125 => Time= 1 ms 

 OCR0=124; 

 TCCR0=(1<<WGM01)|(1<< CS01)|(1<<CS00); // Prescaler Changed 

  

 

 

// Added 

 // Mode: CTC, T1 Falling Edge, OCR0+1=10000,  

 OCR1A=9999; 

 TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS11);  

 TIMSK=(1<<OCIE1A)|(1<<OCIE0); 

 #asm("sei"); 

 

 while(1) 

 { 

  if (key_code!=nokey_code) 

  { 

   leds=1; // Turn on LED if any key pressed 

   counter_h=0; // Reset counter     (Added) 

   TCNT1=0; 

  } 

  else leds=0; 

  

  

// Changed -> Calculate Counter Parts 

  counter_copy=TCNT1;  // Hardware_Counter (First 4 Digits) 

  for (i=0;i<4;i++) 

  { 

   index[i]=counter_copy%10; 

   counter_copy/=10; 

  } 

  counter_copy=counter_h; // Software_Counter (Last 2 Digits) 

  for (i=4;i<6;i++) 

  { 

   index[i]=counter_copy%10; 

   counter_copy/=10; 

  } 

 } 

} 

 

// ============== Timer1_compare_isr ============== 

 

interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_comparea_isr(void) 

{ 

 if(++counter_h==100)counter_h=0; 

} 
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  1* تعریف تایمر/کانتر صفر مشابه مثال 
"011 = "CS02:0 ← 

𝑓𝐶𝑙𝑘 𝐼/𝑂

64
 

"10"  =WGM01:0 ← CTC Mode 

 ( 9999ای )شمارش تا مقدار مقداردهی رجیستر  مقایسه

CS12:0 = "110" → T1 لبه پایینرونده 

WGM13:0 = "0100" ↓ 

 TOPبعنوان مقدار  OCR1Aو  CTCمد 

  0 سازی مجوز وقفه مقایسه فعال

 1سازی مجوز وقفه مقایسه  فعال

Reset (PB6-PB2 )با فشردن کلید  whileی در حلقه -

افزاری ( و نرمTCNT1افزاری )های سختشمارنده

(Counter_hهردو صفر می ) شوند و یکLED  روشن

 شود.می

 خاموش است. LEDدر غیر اینصورت  -

رقم  4به  TCNT1تبدیل مقدار 

 7Segجهت نمایش بر روی 

 رقم سمت راست( 4) 

 افزاری()شمارش سخت

رقم  2به  Counter_hتبدیل 

 7Segجهت نمایش بر روی 

 رقم سمت چپ( 4) 

 افزاری()شمارش نرم

ای تایمر/کانتر یک که هر * وقفه مقایسه

 شود و یکبار شمارش وارد این بدنه می 9999

 کشد.طول می 1این محاسبه زمان بسیار کمتری در مقایسه با مثال   ← شود.اضافه می Counter_hمقدار به 

 یکبار وقوع لبه  9999هر  ین برنامه به ازایه در اکم، حال آنیداشت یافزار شمارنده نرم یکهربار وقوع لبه  یبه ازا 1در مثال  *

ن مثال یرقم بود. ) در ا 1،  2ه در مثال کرقم است. حال آن 2ن برنامه یدر ا یافزار اً طول شمارنده نرمیم. ثانیدار  یافزار شمارنده نرم

 باشد.یم یزار افو سخت TCNT1رقم به عهده  4



 

 میکروپروسسور

 هاپنجم : وقفهبخش  دکــتر نعمتیان

// ============== Timer0_compare_isr ============== 

 

interrupt [TIM0_COMP] void timer0_compare_isr(void) 

{ 

 static unsigned char select=0; 

 static unsigned char x100=0; 

  

 #asm("sei"); 

 

 

 

 

  

 // Turn-OFF all 7-Segments and LEDs 

 PORTC|=(1<<PORTC6)|(1<<PORTC5)|(1<<PORTC4)|(1<<PORTC3)|(1<<PORTC2) 

 |(1<<PORTC1)|(1<<PORTC0); 

 

 if (select)  PORTA =display_codes[index[select-1]]; 

 else     PORTA=leds; 

  

 PORTC &=~(1<<select); 

  

 if(++select==7) select=0; 

  

 if (++x100==20) 

 { 

  x100=0; 

  if(PINB&(1<<PINB6)) key_code=nokey_code; 

  else      key_code=0; 

 } 

} 
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 ای تایمر/کانتر صفربدنه وقفه مقایسه *

 ms 1در هر  7Segجهت نمایش روی 

  ms100 هر teResو اسکن کلید 

 در حینسازی مجوز وقفه همگانی ، با این عمل فعال *

ای تایمر/کانتر صفر، وقفه اجرای روتین وقفه مقایسه

 ای تایمر/کانتر یک اجازه وقوع خواهد داشت.مقایسه

 ها 7Segنمایش روی  -

  Resetچک کردن کلید* 

اینجا تنها یک کلید چک  -

شود بنابراین نیازی به می

 باشد.نمی forی حلقه

 ( fشمارش=  MHz 475آل( با موفقیت انجام شد. ) ) در شرایط ایده ns 2.1هایی با فاصله زمانی سازی پروتئوس، شمارش لبهدر شبیه* 

در شرایط واقعی حداکثر فرکانس قابل شمارش * 
𝑓𝐶𝑙𝑘 𝐼/𝑂

2
 باشد. )قاعده نایکوئیست(می 



 
 میکروپروسسور

 هاپنجم : وقفهبخش  دکــتر نعمتیان

 یادداشت : 
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 : ششمبخش 

مبدل آنالوگ به دیجیتال 

(ADC) 

 

 



 
 میکروپروسسور

 ( ADCششم : مبدل آنالوگ به دیجیتال ) بخش دکــتر نعمتیان

 : (ADCمبدل آنالوگ به دیجیتال )

 د.گیری شو ولتاژ و ...( اندازه فشار، نور، شدت )مانند دما ،شدت صدا، گاهی نیاز است که یک کمیت خارجی

 شود.( استفاده میSensor) ای به نام سنسوربرای این منظور از قطعه

گیری که برای اندازه کنندبه طور معمول برخی سنسورها مقدار یک کمیت آنالوگ را به ولتاژ یا جریان تبدیل می

( داده شود و پس از تبدیل کمیت به مقدار ADCدیجیتال )آن الزم است این سیگنال آنالوگ به مبدل آنالوگ به 

 که بیان) )توسط میکروکنترلر( به مقدار عددی متناظر دیجیتال متناظر، این مقدار دیجیتال با اعمال ریاضی

 ( …و   LCD،7Seg ،LED) های مناسبتبدیل شده و توسط خروجی باشد(گیری شده میکننده کمیت اندازه

 شود.مینمایش داده 

  با توجه به اینکه منطق عملکردCPU ترلرها( براساس اعداد دیجیتال )واحد پردازنده در میکروکن

 قابل دسترس نیست. CPUبنابراین ورودی آنالوگ و پیوسته به صورت مستقیم برای  باشد،می

  وظیفهADC  تبدیل یک ولتاژ آنالوگ و پیوسته به اعداد دیجیتال قابل دسترس و پردازش برایCPU 

دهد که در ادامه به بررسی آنها های مختلف انجام میاین تبدیل را با روش ADCواحد  باشد.می

 پردازیم.می

  یکی از پارامترهایADCرزولوشن ، (Resolution یا دقت )ADC .به این معنا که محدوده ورودی  است

 شود.بندی میبیت تقسیممشخص به چند حالت و هر حالت یا عدد با چه تعداد 

  به عنوان مثال در نمودار مقابل یکADC بیت نشان  3 فرضی با رزولوشن

23بیت  3داده شده است. با توجه به اینکه با  = حالت قابل نمایش  8

عدد مختلف را  8نظر تنها امکان ایجاد  سه بیتی مورد ADCاست، بنابراین 

 . در خروجی دارد

 ی ورودی مجاز را اگر محدودهREFV  بنامیم، فاصله تقسیمات 
𝑉𝑅𝐸𝐹

2𝑛
 )در اینجا  

𝑉𝑅𝐸𝐹

8
باشد که به می  ) 

 شود.اضافه می ADC )عبور از تغییرات( یک واحد به مقدار ازای این تغییرات

 

000 

001 

010 

011 

100 

101 

110 

111 

ADC-Out 

 ولتاژ ورودی
VREF 2n-1 

2n 
VREF VREF 

2n 
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 میکروپروسسور

 ( ADCششم : مبدل آنالوگ به دیجیتال ) بخش دکــتر نعمتیان

  کهه بهه عنوان مثهال درصههههههورتیV=4 REFV آنگهاه فهاصههههههلهه تقسههههههیمهات یا بهاشههههههد ،( ولتاژگامStepV برابر )

𝑉𝑅𝐸𝐹

2𝑛
=

4

8
=

1

2
صههههههفر ،  ADC ولت خروجی 0.5تا  0ولت خواهد بود. بنابراین در بازه ورودی  0.5یها  

 یک و به همین ترتیب خروجی های مختلف ایجاد خواهد شد. ADCولت خروجی  1تا  0.5دربازه 

 ولتاژ ورودی که به ازای آن ADC رسدبه حداکثر مقدار خود می 
2𝑛−1

2𝑛
𝑉𝑅𝐸𝐹 باشدمی. 

 )درمثال فوق
7

8
𝑉𝑅𝐸𝐹) 

 برای دستیابی به حداکثرمقدار  : نکتهADC نیازی نیست ولتاژ ورودی  𝑉𝑅𝐸𝐹 .باشد 

 در محدوده ولتاژ ورودی
2𝑛−1

2𝑛
𝑉𝑅𝐸𝐹  تا 𝑉𝑅𝐸𝐹  خروجیADC .در حداکثر مقدار خود قرار دارد 

 های مختلف خانواده در شمارهAVR  ممکن استADC در  های متفاوتی وجود داشته باشد.با دقت

 ADC واحد ATMega8515ها مانندباشد.در برخی شمارهبیتی می 01داخلی  ADCها اکثر شماره

مواردی مثل ) باشدمتفاوت میهای مختلف در شماره ADC داخلی وجود ندارد. همچنین عملکرد

𝑉𝑅𝐸𝐹 های ، تعداد ورودیADC و )... 

  درATMega16/32 ورودی ،ADC  مطابق شکل روبرو

معرف  (AGND,AVCC) وجود دارد. دو پایه تغذیه آنالوگ

همچنین پایه دیگری به  باشند.تغذیه واحد آنالوگ می

در این شماره وجود دارد که امکان اتصال   𝑉𝑅𝐸𝐹نام

𝑉𝑅𝐸𝐹 به صورت  کند.به صورت خارجی را فراهم می(

  .ود(تامین می شپیش فرض ولتاژ مرجع میکرو از این پایه 

 13بعنوان مثال در  ها متفاوت است.ها تعداد این پایهدر برخی شمارهATTing  پایهCCV  وAVCC  مشترک

𝑉𝑅𝐸𝐹است و   وجود ندارد.  

  یکی از قابلیت هایADC  داخلی درATMega32  امکان تعیین𝑉𝑅𝐸𝐹  از طریق مقداردهی مناسب به

 های مختلف متفاوت است.نیز در شماره 𝑉𝑅𝐸𝐹حوزه امکانات  باشد.می ADC رجیسترهای

 

 

ATMega16/32 

PA0 

PA1 

PA2 

PA3 

PA4 

PA5 

PA6 

PA7 

AVCC 

AGND 

AREF 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

30 

31 

32 

8 
ی/کانال 

ورود

A
D

C
 

01 
ی

بیت
 

ورودی تغذیه 

 آنالوگ

 ولتاژ مرجع
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 ( ADCششم : مبدل آنالوگ به دیجیتال ) بخش دکــتر نعمتیان

 در سه وضعیت قابل تنظیم است: 𝑉𝑅𝐸𝐹مقدار ATMega32در 

 𝑉𝑅𝐸𝐹به عنوان  AVCCورودی  (0

 𝑉𝑅𝐸𝐹پایه  (2

 V 2.56 ولتاژ مرجع داخلی با مقدار (3

 تواند منابع های دیگر میدر شماره𝑉𝑅𝐸𝐹  13متفاوت باشد. مثال درATTing مقدار ولتاژ مرجع داخلی 

V 1.1 .0256  در استATMega دو ولتاژ مرجع داخلی V 1.1 و V 2.56  .وجود دارد 

 با توجه به دو مد عملکردی مختلف ADC (Single Ended «و  «تک ورودیDifferential «تفاضلی»)  ،

 مجاز متفاوتی وجود دارد. 𝑉𝑅𝐸𝐹حدوده م

 مشخص شده در نامساوی فوق، یکی از سه گزینه ولتاژ مرجع یعنیبا توجه به مرز  : نکته  𝐴𝑉𝑐𝑐 برای مد

𝐴𝑉𝑐𝑐 )حداکثر مقدار ممکن . تفاضلی مجاز نیست که در صورت عدم رعایت این نکته نتایج معتبری  (0.5 - 

 حاصل نخواهد شد.

 ( در شماره2مقدار حداقل )نمونه درهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. به عنوان ولت ATMega2560 

دیتاشیت   Electrical characteristicsباشد )این اطالعات در بخشولت می 0حداقل ولتاژ مرجع مجاز 

 (ADCاست و نه در 

 Offset )مثل عملکرد غیرخطی، های مختلفی وجود داردداخلی مفاهیم و حالت ADC در عملکرد : توصیه مهم

 مطالعه شود. AVR127به نام  ATMEL  شرکت Application Noteشود در ورودی و ...( که توصیه می

  در حالتی که ورودیADC سنجش سیگنال ورودی نسبت به زمین( از آن به  از یک پین تامین می شود(

 برند.)تک ورودی( نام می Single Ended عنوان وضعیت

 امکان تفاضل دو ورودی و اعمال آن به واحد ADC  نیز در خانوادهAVR  وجود دارد که به آن حالت تفاضلی

 شود.گفته می  Differentialیا

Differential : 2 ≤ 𝑉𝑅𝐸𝐹 ≤ 𝐴𝑉𝑐𝑐 - 0.5 Single Ended : 2 ≤ 𝑉𝑅𝐸𝐹 ≤ 𝐴𝑉𝑐𝑐 
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 ( ADCششم : مبدل آنالوگ به دیجیتال ) بخش دکــتر نعمتیان

 های ورودی متصل به پایه در مد تفاضلی دو ورودیADC  میکرو که مقدار آنها مثبت است از یکدیگر کم

شوند. این حالت در برخی اعمال می ADC شوند و نهایتا به واحدشوند و گاها در یک گین نیز ضرب میمی

 کاربردها استفاده دارد.

 

 (محدوده ولتاژ مجاز برای اعمال به پایه تغذیه بخش آنالوگ𝐴𝑉𝑐𝑐: ) 

2.7 v ≤ 𝑉𝑐𝑐  – 0.3 ≤  𝐴𝑉𝑐𝑐  ≤  𝑉𝑐𝑐  + 0.3 ≤ 5.5 v 

  وجود یک پایه مستقل برای تغذیه بخشADC  امکان قرار دادن یک فیلتر پایین گذر به منظور فیلتر

 کردن نویزها و نوسانات ناخواسته را فراهم میکند.
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 بنا به تصریح و تاکید دیتاشیت، اتصال ولتاژ مناسب به  : نکته مهم

 حتی در صورت عدم استفاده از بخش آنالوگ ضروری است. 𝐴𝑉𝑐𝑐 ورودی

منجر به  𝐴𝑉𝑐𝑐در غیر این صورت ممکن است در مواردی عدم اتصال 

شود و در مواردی حتی منجر به آسیب رساندن به  MCU عملکرد نادرست

 پورت گردد.

  در مد تفاضلی با وجود مثبت بودن هر دو ورودی این امکان وجود دارد که

 .های زیر تعیین می شودمحدوده ولتاژ ورودی توسط نامساوی آنها منفی باشد، بنابراین  تفاضل

Single Ended :   0 ≤ 𝑉𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑅𝐸𝐹 

 (Δ𝑉𝑖𝑛   )تفاضل دو ورودی :                          Differential :      
−𝑉𝑅𝐸𝐹

𝐺𝑎𝑖𝑛
 ≤ Δ𝑉𝑖𝑛 ≤ 

+𝑉𝑅𝐸𝐹

𝐺𝑎𝑖𝑛
 

 در مد تفاضلی امکان ضرب ورودی در یک گین هم وجود دارد(توجه نمایید )

 در مد  : نکتهSingle Ended  1، نتیجه تبدیل ورودی ≤ 𝑉𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑅𝐸𝐹  تا  0منجر به اعداد بدون عالمت

+ 512 ( تا0X200) -512خواهد شد و در مد تفاضلی نتایج تبدیل به فرم مکمل دو خواهد بود ) از  1023

(0X1FFو )) ADC9 کننده عالمت خواهد بود.تعیین 

 = Single Ended :        𝑉𝑖𝑛  مقدار
𝑉𝑅𝐸𝐹

2𝑛
 × ADC  

Differential :            Δ𝑉𝑖𝑛 = ( 𝑉𝑝𝑜𝑠   مقدار
+  -  𝑉𝑛𝑒𝑔

− ) = 
𝑉𝑅𝐸𝐹

𝐺𝑎𝑖𝑛 ×512
 × ADC  

  پارامتر مهم دیگرADCClk  مشابه با مبحث تایمر/کانترها در  باشد.میADC  نیز یک واحدscalerPre  با

متفاوت  ADCکند تا کالک اعمال شده به ضرایب تقسیم متغیر وجود دارد که این امکان را فراهم می

 از سایر واحدهای جانبی در میکروکنترلر باشد.

  برایADCClk   32محدوده فرکانسی زیر در دیتاشیتATMega شده است. ر ذک 

 ≤ 1 𝑀𝐻𝑧    ADCClk    ≤KHz  50 

  حداکثر کالک  با توجه به توضیحات ارائه شده در دیتاشیت : نکته مهمADC  01برای رسیدن به دقت 

گیرد ولیکن از دقت باشد. بنابراین باالتر از این فرکانس هرچند در محدوده مجاز قرار میمی  KHz 200بیت

ADC .کاسته خواهد شد 
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 های الزم برای انجام تبدیل در تعداد کالک ،شودسوالی که اینجا مطرح میADC ؟! باشدمی 

  با توجه به مکانیسم عملکردیADC با صدور فرمان به ،ADC ،  یک نمونه یایک Sample  از مقدار

 به نوعی حتی اگر بعد از شود.ذخیره می Sample & Hold شود و توسط مداراتآنالوگ برداشته می

برداری  نمونه)یعنی ولتاژ در لحظه  ندارد ADCتاثیری در خروجی  ،نمونه برداری ولتاژ آنالوگ تغییر کند

 .مالک تبدیل است(

  باشد که از روی آن سرعت تبدیل ماکزیمم قابل کالک می 03حداقل تعداد کالک الزم برای تبدیل

کالک  03بر  KHz 200 بیتی از تقسیم حداکثر فرکانس یعنی 01بنابراین با فرض دقت  دریافت است.

های است که در جدول مربوط به شماره رسیم. این همان عددینمونه در ثانیه می  15384به حداکثر

 (Ksps 15) شودتعداد نمونه در ثانیه از آن یاد می به عنوان حداکثر AVR مختلف

 125 های خاص مقداردر برخی از شماره Ksps .نیز قابل دستیابی است 

  بیت است. با افزایش فرکانس 01دقت نمایید این عدد مربوط به دقت ADCClk  امکان دستیابی به 

 بیتی قابل حصول نخواهد بود. 01ها دقت ولیکن در این فرکانس .های باالتر نیز وجود داردسرعت

  به طور کلی، عملکردADC  از نظر حداکثر تعدادSample  ها، دقت و سایر موارد، در مد تفاضلی نسبت

 کند.تری را اتخاذ میاعداد پایین Single Ended به مد

 ،دقت قابل حصول برای مد  به عنوان نمونهSingle Ended 01 بیت ذکر  8یا  7 بیت و برای مد تفاضلی

 شده است.

  با توجه به مقادیر ذکرشده در دیتاشیت حداکثر پهنای باند فرکانس اعمال شده بهADC  در مدSingle 

Ended  38.5حدود KHz 4 و در مد تفاضلی حدود KHz باشد.می 
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 : کند(تبدیل روی سیگنال آنالوگ را شروع می ADCهایی که ) روش ADCمنابع شروع تبدیل در 

ود. در شبیت به خصوصی در رجیستر مربوطه، که با این کار عملیات تبدیل شروع میکردن فعال : روش اول

عملیات دیگری انجام  ADCشود و پایان عملیات تبدیل در این روش، نتیجه در رجیسترمعینی نوشته می

 شود.یا تک تبدیل گفته می Single Conversionبه این حالت  دهد.نمی

یالت تبد ،در صورت وجود یک منبع/تریگر خارجی یا داخلی ،در این روش بعد از پایان هر تبدیل : روش دوم

 شود.گفته می Auto Triggerبه این حالت  .بعدی انجام می شود

  یکی از منابع تبدیل در روشAuto Trigger .وضعیت انتهای تبدیل قبلی است 

  اطالع از پایان عملیات تبدیلADC  به دو روشPolling  و وقفه امکان پذیر است. در روش وقفهADC 

رجیسترمربوطه یک  معینی را در flagدهد و بعد از یک تعداد کالک معین تبدیل خودش را انجام می

تواند منجر به ایجاد وقفه شود. در بودن مجوز وقفه میدر صورت فعال flagکند. یک شدن این می

 مطلع شد. ADCتوان از پایان تبدیل می سط خطوط برنامهتو با بررسی این رجیستر Pollingروش 

  همینflag تواند به عنوان فرمان/تحریک/پایان تبدیل میTrigger  تبدیل بعدی مورد استفاده قرار

 گیرد.

 شروع سیکل بعدی با تمام شدن هر سیکل به صورت متوالی( ) به وضعیت فوقFree Running  گفته

 می شود.

 مربوط به مد  کالک 03مقدار حداکثرFree Running باشد.می 

  فرمان شروع تبدیلADC باشد. از جمله این منابع افزاری دیگر نیز قابل صدور میتوسط منابع سخت

 های تایمر/کانتروقفه کننده آنالوگ، وقفه خارجی شماره صفر،توان از واحد مقایسهافزاری میسخت

 یک و ... نام برد.و  صفر 

 تری در خانواده افزار به شکل بسیار کاملهای مختلف سختارتباط بین بخشXMega  وجود دارد که

 Triggerبه عنوان منبع تحریک/ افزاربخشی از سختبرند. نام می Event Systemاز آن تحت عنوان 

یک شکل ابتدایی این سیستم همان ساز و کاری است که در  گیرد.بخش دیگر مورد استفاده قرار می

ADC  شود.عنوان منبع شروع تبدیل استفاده میبه 

118 



 

 میکروپروسسور

 ( ADCششم : مبدل آنالوگ به دیجیتال ) بخش دکــتر نعمتیان

  : داخلی ADCرجیسترهای مرتبط با 

  بیتی بودن نتیجه عملیات در  01با توجه بهADCدو رجیستر ، ADCL و ADCH  برای ذخیره نتایج

 پیش بینی شده است. ADCعملیات 

 ذخیره سازی نتایج در دو رجیستر ADCL/H به دو طریق امکان پذیر است : 

 : های بیت در روش اولADC9:0  به ترتیب از راست به چپ در بیت هایADCL  وADCH  قرار میگیرند

 (ADCHهای با ارزش کمتربیت باقیمانده در بیت2و  ADCLدر  بیت با ارزش کمتر 8)

 در روش دوم : ( که به روش چپ چینLeft Adjust ،شناخته می شود )بیت با ارزش بیشتر در  8

قرار  ADCL ( از رجیستر7و 6های )شماره MSBهای بیت با ارزش کمتر دربیت 2و  ADCH رجیستر

 میگیرند.

  بیتی برای محاسبات  8در صورتی که رزولوشن یا دقتADC  کافی باشد، استفاده از روش چپ چین

 باشد.نمی  ADCLکند و نیازی به خواندن کفایت می ADCHچراکه تنها خواندن  .ترجیح دارد

  دلیل مطلب فوق مکانیسم به کار رفته درADC در این مکانیسم با خواندن مقدار  .باشدمیADCL 

خوانده  ADCHدهد و تا زمانی که رخ می ADCHو  ADCLدر رجیسترهای  شدن( lockشدن )قفل نوعی

بیتی مدنظر باشد  8شود. بنابراین زمانی که دقت نشود نتیجه جدیدی در این رجیسترها ذخیره نمی

 شود.است و ترجیحا از روش چپ چین استفاده می ADCHمالک خواندن 

 15 14 13 12 11 10 9 8  

ADLAR = 0 
 (ADMUXاز  5)بیت 

- - - - - - ADC9 ADC8 ADCH 
         

ADC7 ADC6 ADC5 ADC4 ADC3 ADC2 ADC1 ADC0 ADCL 

 
7 6 5 4 3 2 1 0 

 

 15 14 13 12 11 10 9 8  

ADLAR = 1 
 (ADMUXاز  5)بیت 

ADC9 ADC8 ADC7 ADC6 ADC5 ADC4 ADC3 ADC2 ADCH 
         

ADC1 ADC0 - - - - - - ADCL 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

ت شود و سپس بایبیتی ابتدا بایت با ارزش باالتر نوشته می 06در عملیات نوشتن در رجیسترهای  :یادآوری 

 شود.در عملیات خواندن، عکس روال فوق رعایت میبا ارزش کمتر. 
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 : ADMUX (ADC Multiplexer Selection Register)رجیسترهای 

 2( بیت با ارزش باالترREFS1:0 برای تعیین منبع )𝑉𝑅𝐸𝐹 روند.)ولتاژ مرجع( به کار می  

 پین دیتاشیت، در هر شرایطیمطابق  : نکته مهم AREF بنابراین به جز .به ولتاژ مرجع داخلی متصل است 

در سایر موارد باید خازنی با مقدار  ،که مستقیما ولتاژ مرجع به این پایه متصل است 000:1REFS=حالت 

 (. ضمنا اگر وضعیتی به غیرAGNDو  AREF( به این پایه متصل گردد )بین پایه nf 100 مناسب )به عنوان نمونه

)چرا که سایر ولتاژهای  .وارد کنیم AREFمجاز نیستیم ولتاژی به پایه  ،را انتخاب کنیم REFS1:0=00از 

 تواند منجر به بروز مشکل شود(انتخاب شده به این پایه متصل هستند و اعمال ولتاژ متفاوت می

 ADLAR :  از رجیستر 5بیت شماره ADMUX  به نامADLAR (ADC Left Adjust Result برای ) تعیین

 رود.بکار می ADCL/H )چپ چین/راست چین( در جیسترهای نوع ذخیره سازی

ADLAR=1   /       چپ چین :ADLAR=0           راست چین : 

 MUX4:0 : از رجیستر پنج بیت با ارزش کمتر ADMUX پلکسر ورودی برای تعیین وضعیت مالتی

ADC ها، تفاضل پینشوند. به این معنی که کدامیک از پیناستفاده می( ها و با چه گینیGain به )

 اعمال می شوند. ADCواحد 

 

 

 

 

 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ADMUX REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 

 Portعملکرد عادی 

 AREFتأمین ولتاژ مرجع از پین 

 تأمین ولتاژ مرجع از

 v 2.56ولتاژ داخلی 

 

)جدول صفحه قبل( مربوط به  7تا  0ی * مدهای شماره

هستند که در این وضعیت سیگنال  Single Endedمدهای 

 شود.نسبت به زمین سنجیده می

PA0 (ADC0 )های حالت، ورودی آنالوگ به پایه 8در این  -

 شود.( متصل میADC7) PA7تا 
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  مختلف است.های مربوط به مدهای تفاضلی با گین 22تا  8مدهای شماره 

 10های گینX   200وX .قابل انتخاب است  

 ها نسبت به در مد تفاضلی هریک از پایهADC0/1/2 ها()البته نه همه پایه قابل سنجش هستند 

 تفاضل  ADC1-ADC0  وADC3-ADC2 10 هایبا گینX  200وX قابل انتخاب هستند. 
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 ( حالت دیگر، اعمال دو ورودی یکسانADC2/ADC0 به واحد )ADC با توجه به امکان وجود   .است

Offset در ورودی ADCهای یکسان ممکن است خروجی مقدار غیر ، حتی در صورت اعمال ورودی

 صفر داشته باشد.

  های یکسان که در جدول مشخص شده اعمال ورودیهمانطورADC2/ADC0 10با گین هایX   و

200X .امکان پذیر است 

  در وضعیت گینX1 1ها  که در این حالتد دیگری در جدول قابل مشاهده است د های متعگزینهADC 

 به عنوان پایه منفی قابل تنظیم هستند. )قرمز و آبی( ADC2یا 

 2 ( که امکان اتصال یک ولتاژ داخلی31و  22های )حالت حالت دیگر نیز در جدول قابل تنظیم هستند 

(oltageV Band gap=BGV و یا ولتاژ سطح پایین )GND  را به ورودیADC سازند.مقدور می 

توان منحنی واقعی از طریق این دو ورودی می ADCبا توجه به مشخصه غیر ایده آل  این کار چیست؟مزیت 

ADC  را استخراج کرد. یعنی اگر به عنوان نمونهGND  به ورودیADC  در خروجی  0اعمال شود انتظار تولید

ADC ولی اگر مقدار غیر صفری تولید شود، ابتدای منحنی  .را داریمADC خواهد بود. همچنین از  این نقطه

)در  .شودفراهم می ADCامکان استخراج نقطه دیگر در منحنی  ADC( به BGVطریق اعمال یک ولتاژ معلوم )

 گیری دقیق این مسایل مطرح است(شرایط اندازه

 :ADCSRA(ADC Control And Status Register A )  رجیستر

  رجیستر 7بیت شماره ADCSRA : کردن به منظور فعال و غیر فعالADC رودبه کار می. 

 در صورت یک بودن ADEN (ADC Enable ،)ADC  فعال و در صورت صفر بودن این بیتADC  غیرفعال

 رسد.می)نزدیک به صفر(  به حداقل ADCغیرفعال، مصرف توان در  ADCدر حالت  است.

 یا  6 بیت شمارهADSC (ADC Start Conversion) 

 : شروع تبدیل به طرق مختلفی امکان پذیر است Differentialو  single Endedدر مدهای  -

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ADCSR A ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0 
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 درحالت تبدیل منفرد (Single Conversionاین بیت در ابتدای هر تبدیل باید یک شود )  انتهایو تا 

 گردد.افزار صفر میماند و سپس توسط سختتبدیل یک باقی می

 در حالت اجرای آزاد (Free Running.تنها برای اولین شروع تبدیل باید این بیت یک گردد ) 

توان . بنابراین میماندهمچنان یک باقی می ADSCبیت  ،مشغول محاسبات است ADCتا زمانی که 

 ( استفاده کرد.Busy Flag) ADC وضعیت مشغولاز این بیت به عنوان پرچم 

  یا  4بیت شمارهADIF (ADC Interrupt Flag) : 

 این بیت به نشانه کامل شدن تبدیل و بازنویسی در رجیسترADCW .فعال می شود 

 در کامپایلر : نکته C  نتیجه خروجیADC  بیتی از رجیستر 01به صورت ADCW در عوض شودخوانده می( 

ADCL و ADCH). 

 منجر به شروع تبدیل بعدی شود. تواندمی Flagیک شدن این ،   Free Runningدر حالت -

تواند از آماده بودن نتایج مطلع میCPU  توسط خطوط برنامه، Flag، با خواندن این  Polling در روش -

 گردد.

 تولید وقفه شود. تواند منجر بهمی Flagن یدرصورتیکه مجوزهای وقفه مربوطه فعال باشند، یک شدن ا -

  یا  3بیت شمارهADIE (ADC Interrupt Enable) : 

  بیت مجوز وقفه متناظر باADIF باشد.می 

 3 تر بیت با ارزش پایینADPS2:0 (ADC Prescaler Select) 

  بیت هایADPS2:0  تعیین کنندهPrescaler کننده متغیر( واحد)تقسیم ADC .هستند 

  فرکانس بیت، 01در کاربردهای با دقتKHz50  تاKHz200 باشد.مناسب می 

 پذیر امکان 028و  64  ، 32،  06،  8،  4،  2 دیتاشیت، تقسیم بر اعداد بق جدول مربوطه درامط

 است.

  کالک اعمالی بهADC هایتا فرکانسMHz1 های باالتر از ولیکن در فرکانس ،مجاز استKHz200  

 بیتی حاصل نخواهد شد. 01دقت 

  از رجیستر 5بیت شمارهADCSRA  با نام ADATE(ADC Auto Trigger Enable) : 
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 یک کردن این بیت منجر به فعال شدن مد تحریک خودکار (Auto Trigger در )ADC شود.می 

  در صورتی که این بیت فعال باشد، بعد از تمام شدن پروسه تبدیل فعلی و آماده شدن نتیجه در

( SFIORبیت با ارزش باالتر در رجیستر 3) ADTS2:0، بسته به تنظیمات ADCL/Hجیسترهای ر 

 کند.یکی از منابع انتخاب شده تبدیل بعدی را آغاز می

 رجیستر SFIOR (Special Function IP Register: ) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

ADTS2 ADTS1 ADTS0 - ACME PUD PSR2 PSR10 

R/W R/W R/W R R/W R/W R/W R/W 

 باشند.( تعیین کننده منبع آغازگر تبدیل بعدی میADTS2:0) SFIOR بیت با ارزش باالتر در رجیستر 3 -

پرچم  ))حالت پیش فرض ADTS2:0( و صفر بودن ADAT=1)  Auto Triggerدر صورت فعال بودن مد -

ADIF  یعنی پایان تبدیل فعلی( به عنوان منبع تبدیل بعدی خواهد بود و تبدیالت بعدی نیز به همین(

 منوال ادامه خواهند یافت.

 )شروع تبدیل در رجیستر ADSCبرای اولین بار تبدیل با یک کردن بیت  Free Runningدر مد  -

ADCSRAهای بعدی به صورت خودکار و با فرمان پرچم شود ولی تبدیل( آغاز میADIF ( پایان تبدیل

 (Auto Trigger )مد.  فعلی( انجام خواهد شد

سخت  فرمان یا به عبارتی بار اول صدور فرمان به صورت نرم افزاری است ولی تبدیل های بعدی با)

 افزاری انجام می شوند(.
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 : هستند ( نیز قابل انتخابEvent Systemهای دیگرافزارهفت منبع دیگر )از طریق سخت 86مطابق جدول  -

 واحد مقایسه کننده آنالوگ 

 وقفه خارجی شماره صفر 

 ای تایمر/کانتر صفروقفه مقایسه 

 وقفه سرریز تایمر/کانتر صفر 

 ای کانال وقفه مقایسهB تایمر/کانتر یک 

 /کانتر یکوقفه سرریز تایمر 

  وقفهCapture /کانتر یکتایمر 

 : ADCنکات تکمیلی 

  ورودیrescalerP  درADC حداقلKHz 100 .است 

  بیتی باید مقدار 01برای رسیدن به رزولوشنPrescaler  به گونه ای انتخاب شود تا فرکانس خروجی آن

 قرار گیرد. KHz 200تا  KHz 50در محدوده  

 مقدار Prescaler  قابلیتReset .به این معنا که مادامی که  شدن داردADC  غیرفعال است

(ADEN=0)، Prescaler  ریست است و با فعال شدنADC شمارش ،Prescaler از صفر شروع می شود .

 شود.ریست می Prescaler ، با لبه باالرونده منبع تحریک انتخاب شده وAuto Triggerهمچنین در مد 

از لحظه صدور فرمان تبدیل با یک فاصله زمانی مشخص تبدیل انجام خواهد  Auto Triggerبنابراین در مد 

 شد.

 در مد منبع تریگر : نکته Auto Trigger  وضعیت 7در، Event System باشد ولی لبه باالرونده فرمان می

مربوطه تبدیالت متوالی و پشت سرهم  Flagاین مساله استثنا است و در صورت یک بودن  Free Runningدر 

 انجام می شوند.

  یکی دیگر از مسایل مهم درADC  بحث تاخیرADC باشد.فرمان تبدیل می ن صدورنسبت به زما 
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 .ای از این سیگنال فرمان تبدیل در نقطه یک سیگنال آنالوگ درحال تغییر را فرض کنیدADC  صادر

 شود، بلکه با مقداری تاخیربرداری از سیگنال آنالوگ انجام نمی شود. لیکن در همین نقطه نمونهمی

 میزان تاخیر در مدهای مختلف متفاوت است. شود.برداری انجام میاین نمونه

 ADCکالک  13.5از مد عملکردی آن، تاخیر به اندازه  ، صرفنظرADCدر اولین بار فعال شدن  مطابق جدول فوق،

 کشد.طول می ADCکالک   25است و همچنین در بار اول پروسه سیکل تبدیل به اندازه 

 : علت دو مقدار بودن حالت مشخص شده در جدول )*( وجود یک کالک داخلی در  نکتهADC  با نصف

تاخیر های آن ، زمان lowاین کالک یا   highاست که بسته به صدور فرمان تبدیل در وضعیت  ADC Clkفرکانس 

 متفاوتی حاصل خواهد شد.

 : در مد  نکتهAuto Trigger  درصورتیکه از ورودی تفاضلی استفاده شود، باید حتما بین هر دو تبدیل یکبار

ADC  در بیت  0از طریق نوشتنADEN .بنابراین در مد  غیر فعال شود و مجددا فعال شودAuto Trigger  با

 ورودی تفاضلی عمال همیشه در وضعیت تبدیل بار اول هستیم.

صفر  Prescalerهای باالرونده فرمان تبدیل همانطور که قبال اشاره شد در لبه Auto Triggerدر مد  : علت

با توجه به اینکه طبقه گین استفاده شده در  قرار دارد. Resetدر وضعیت  Prescalerشود، بنابراین همیشه می

حساس است )مطابق دیتاشیت(، بنابراین برای داشتن یک تبدیل سالم باید  ADCمد تفاضلی به وضعیت کالک 

 غیرفعال و فعال شود. ADCهمیشه یکبار 

 : درحین تبدیل جاری نکته ADCدر مد  ، اگر فرمان تبدیل جدیدی صادر شود(Auto Trigger 7 وضعیت 

Event System.از آن تبدیل صرفنظر خواهد شد ) 

Auto Triggered Conversions 

Free Running 

* 

Tri
* 

* 

Tri
* 

 تک ورودی -تک تبدیل 

 تک ورودی

 لیتفاض -تک تبدیل 

 تفاضلی
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  :ADCتغییر کانال 

 3  ولیکن مطابق  دیتاشیت ذکر شده که در این حاالت تغییر وضعیت کانال بدون مشکل است،حالت در

 ذکر شده، بهترین روش تغییر کانال قبل از صدور فرمان تبدیل است.Application Note  توضیحات

 : دو حالت ممکن است

0- ADC بهترین حالت جهت تغییر کانال بعد از پایان تبدیل فعلی و قبل از شروع تبدیل  : فعال است

 .بعدی است

2- ADC  مثال تغییر ورودی از  .براحتی می توان تغییر کانال را انجام داد : فعال استغیر(ADC(0) 

 (ADC(2)به

 های صورتیکه از تعدادی از پایه درPORTA در ATMega32 به عنوان ورودی  ADCاستفاده میکنیم، 

اجتناب کنیم. قرارگیری نوساناتی به خصوص با  PORTAهای شود از تغییر مابقی پینتوصیه می

و تغییر در نتیجه  ADCمی تواند باعث ایجاد نوسان و نویز در واحد  I/Oهای فرکانس باال برروی پین

 خروجی آن شود.

  در مدهایSleep  مد این قابلیت وجود دارد که میکرو واردsleep  شود ولی شرایط تبدیلADC  فراهم

 باشد، که از این طریق می توان نویز را کاهش داد.

 ( در مدهای تفاضلیDifferentialبعد از هر تغییر کانال، الزم است یک حداقل زمان تاخیر )µs125  وجود

 به حالت پایدار برسند( ADCداشته باشد) فرصت داده شود تا مدارات داخلی 

 بر است()اولین نتیجه غیر معت شود، همیشه تبدیل اول دور ریخته میتغییر کانال در مد تفاضلیبعد از 
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/* 

   Written by H. Nematian 

   LM35 - Internal ADC 

   Internal RC osc. @ 1MHz 

   PA3 (ADC3) -> Connected to LM35 output 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 7-Seg & LEDs Configuration ^^^^^^^^^^^^^^^^ 

   PB0 => a  , LED1(Left_LED)   PC4 => Seg4_select (Right-Seg) 

   PB1 => b  , LED2             PC5 => Seg3_select 

   PB2 => c  , LED3             PC6 => Seg2_select 

   PB3 => d  , LED4             PC7 => Seg1_select (Left-Seg) 

   PB4 => e  , LED5 

   PB5 => f  , LED6 

   PB6 => g  , LED7 

   PB7 => dp , LED8(Right_LED) 

*/ 

 

#include <mega32.h> 

 

// 7 segment codes 

flash unsigned char segment_code[]={0x3f ,0x06 ,0x5b ,0x4f ,0x66 ,0x6d ,0x7d ,0x07 ,0x7f ,0x6f ,0x00 

,0x40 }; 

 

// initial values for display (  0.0 ) 

volatile unsigned char index[]={0,0,0,10}; 

volatile unsigned int temperature=0; 

 

void main() 

{ 

 static unsigned int temp=20; 

 

 // Config all 7Segment/LED's DataPort as an Output 

 DDRB=(1<<DDB7)|(1<<DDB6)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4)|(1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)| 

(1<<DDB0); 

 

 // Turn-OFF all 7-Segments and LEDs 

 PORTC=(0<<PORTC7)|(0<<PORTC6)|(0<<PORTC5)|(0<<PORTC4)|(0<<PORTC3)|(0<<PORTC2)| 

(0<<PORTC1)|(0<<PORTC0); 

 

 DDRC=(1<<DDC7)|(1<<DDC6)|(1<<DDC5)|(1<<DDC4)|(1<<DDC3)|(1<<DDC2)|(1<<DDC1)| 

(1<<DDC0); 

 

 // VREF= Internal 2.56v  , ADC Input= PA3 (ADC3) 

 ADMUX=(1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0); 

 

 

 // Enable ADC, Start Conversion, Free running mode, Clk_ADC=CLK_IO/8 

 ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); 

 

 

 //initialize timer 

 // Mode: CTC, CLK I/O=1 MHz, Prescale=8, OCR0+1=125 => Time= 1 ms 

 OCR0=124; 

 TCCR0=(1<<WGM01)|(1<< CS01); 

 TIMSK=(1<<OCIE0); 

 #asm("sei"); 
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 7Segو نمایش بر روی  LM35گیری دمای محیط توسط سنسور اندازه *

  7نمایش از راست به چپ بر رویSegها 

 3  و سون سگمنت آخر خاموش 0سون سگمنت سمت راست 

 افزار مربوط به برد آموزشی از سختNSK108 .استفاده شده است 

 LM35  به پینPA7 (ADC7.متصل شده است ) 

  متغیرtemperature  بیتی بدون عالمت تعریف شده است و چون  06به صورت عدد

 تعریف شده است. volatileرود از نوع و وقفه بکار می mainدر بدنه تابع 

 Single Endedحالت   V VREF = Internal 2.56انتخاب 

داخلی  V 2.56با توجه به اینکه ولتاژ مرجع  *

با یک خازن  Arefانتخاب شده است ، باید پایه 
nf 100 .به زمین متصل شده است 

 = Auto Trigger Prescaler = 8 → Clk ADCمد  شروع تبدیل ADCکردن فعال
𝐶𝑙𝑘 𝐼/𝑂

8
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while(1) 

 { 

  if (temp!=temperature) 

  { 

    temp=temperature; 

    index[0]=temp%10; 

    temp/=10; 

    index[1]=temp%10; 

    temp/=10; 

    if (temp) index[2]=temp%10; 

    else index[2]=10; 

    if (temp/=10) index[3]=temp; 

    else index[3]=10; 

  } 

 } 

} 

 

 

// ============== timer0_compare_isr ============== 

 

interrupt [TIM0_COMP] void timer0_compare_isr(void) 

{ 

 static unsigned char select=0; 

 static unsigned int x1000=0; 

 // Turn-OFF all 7-Segments and LEDs 

 PORTC=(0<<PORTC7)|(0<<PORTC6)|(0<<PORTC5)|(0<<PORTC4)|(0<<PORTC3)|(0<<PORTC2)| 

(0<<PORTC1)|(0<<PORTC0); 

 

 PORTB =~segment_code[index[select]]; 

 // Turn-ON dotpoint 

 if(select==1) PORTB&=0x7F; 

 

 PORTC =(0b00010000<<select); 

 

 if(++select==4) select=0; 

 

 if (++x1000==1000) 

 { 

  x1000=0; 

  temperature=ADCW; 

  // temperature *= 2.5  Replace with: 

  temperature=(temperature>>1)+(temperature<<1); 

 } 

} 
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ی محاسبه شود و عملیاتبا توجه به توضیحات قبلی ، در بدنه اصلی ابتدا یک کپی از متغیر دما برداشته می *

 شود.ها بر روی آن انجام میمقدار سون سگمنت

→ 

 01ها با استفاده از تقسیمات متوالی و باقیمانده بر 7Segی مقدار محاسبه *

 ترین رقم( در صورت صفر بودنحذف رقم آخر )سمت چپ *

7Seg خاموش 

 →( ms 1000ثانیه ) یا  0سنجش دما هر  *

دوم از سمت راست  7Segنقطه در  *

 همیشه روشن و بیانگر ممیز است.

 ثانیه( 0بار ) یا  0111هر  ADCقرائت مقدار  *

شود  refreshتواند بار می 4تا  3با توجه به اینکه دما در هر ثانیه  *

 ثانیه زمان متوالی است. 0)تغییرات دمایی پروسه کندی است( ، 

 

* V 0.0025 =  
2.56𝑉 

1024
  =stepV  ←  فواصل یا رزولوشن یا گامADC  معادلmV 2.5 .است 

𝑚𝑉اضافه خواهد شد )  LM35به خروجی  mV 01گراد تغییر درجه سانتی 0از آنجاکه به ازای هر  *
℃⁄ 01  =Sensivity ) 

،  ADCگراد افزایش دما خروجی بنابراین به ازای هر درجه سانتی
10𝑚𝑉

2.5𝑚𝑉  =4 یابد.واحد افزایش می 

یابد و چون در واحد افزایش می 01به اندازه  ADCدرجه خروجی  0ضرب کنیم ، بنابراین به ازای هر  2.5را در  ADCحال اگر خروجی  *

 شود.نمایش داده می 01.0به صورت  01سون سگمنت وم روشن است عدد  dotpointنمایش همیشه 

 (01.0نمایش  ← ADC  =4 ← 4 × 2.5  =Temprature  =10خروجی  ←گراد درجه سانتی 0)یعنی دما 

را با  2.5تواند کد بسیار بزرگی را تولید کند. بنابراین برای بهبود سرعت اجرای کد، ضرب در بیتی می 06عملیات ضرب اعشاری  *

 + A = 2 × A × 2.5                دهیم :جمع یک شیفت به چپ و یک شیفت به راست انجام میحاصل
A

2
 

 

 

 

 

 



 
 میکروپروسسور

 ( ADCششم : مبدل آنالوگ به دیجیتال ) بخش دکــتر نعمتیان

 یادداشت : 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

130 


	Part 01
	Part 02
	Part 03
	Part 04
	Part 05
	Part 06

