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 نیراسیستم  ARMویژگی های محصول برد آموزشی میکروکنترلر 

  طراحی شده برای میکروکنترلرARM  سریAT91SAM7X256 

  در اختیار قراردادن تمامی پایه های میکروکنترلر 

  5ولتاژهای تغذیه در اختیار قراردادنV , 3.3V 

  سریال های پورتRS232 :USART0,USART1,DBGU 

  کانکتورPS2 جهت اتصال موس و کیبورد کامپیوتر 

 سنسور دمای دیجیتال LM35 

   کانکتور  کارت های حافظهMMC/SD 

  ولوم متصل به واحدADC  

  مدار صوت متصل به واحدPWM با قابلیت اتصال اسپیکر و میکروفن 

  کاربردهای مختلف از جمله چهار عدد کلید جهتInterrupt 

  چهار عددLED جهت استفاده کاربر 

  کانکتورLCD 2  کاراکتریx16  

  کانکتورLCD  گرافیکیKS0108 

  کانکتورTFT LCD 

  کانکتورJTAG 

  پورتLAN (RJ45) 

  کانکتورCAN 

  پورتUSB 2.0 

  آی سی حافظه خارجیEEPROM 

 کلید ریست 
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 مختلف برد معرفی واحدهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON/OFF SWITCH 

SWITCH 

POWER JACK 

CAN Connector 

Sound Volume 

Headphone Socket 

TFT LCD 

EEPROM 

Graphic LCD 64x128 
Character LCD 2x16 LM35 

Ethernet (RJ45) 

5V , 3.3V & GND 

ADC Volume 

USART0 & Debug 

USART1 

JTAG Programming 
USB 

Erase,JTAGSEL,TST 

LEDs KEYs 
PS2 
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 یات موجود در پک محصولمحتو
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 (POWER)واحد تغذیه 

واحددد تغذیدده تددامین کننددده 

جریدددان و ولتددداژ مدددورد نیددداز 

بددرای واحدددهای مختلددف بددرد 

مدددددددی باشدددددددد و دارای دو 

رگوالتدددور متفددداوت اسدددت  

بددددرای  LM7805رگوالتددددور 

ولدددددت و  5تولیدددددد ولتددددداژ 

بددرای تولیددد  LF33رگوالتددور 

ولدددت  بدددرای راه انددددازی  3.3ولتددداژ 

واحدددد تغذیددده و روشدددن نمدددودن بدددرد کافیسدددت 

در پدددک محصدددول را بددده جدددک تعبیددده شدددده روی آداپتدددور موجدددود 

بدددددرد  LEDرا در حالددت وصددل قددرار دهیددد  در ایددن حالددت  ON/OFFمتصددل نمددوده و کلیددد 

بده ککددر  بده ایدن واحددد روشدن شددده و بدرد آمدداده اسدتفاده توسدط کدداربر مدی باشددد  الزم مربددو  

 باشد  DCولت  9تا  7ور مورد استفاده باید  بین است که ولتاژ خروجی آداپت

 میکروکنترلر

  AT91SAM7X256سری  ARM بیتی 32 از میکروکنترلر واحددر این 

 :استاستفاده شده  با مشخصات زیر ATMELساخت شرکت 

 

 AT91SAM7X256 میکروکنترلرمشخصات 

55MHz ولتاژ 3.6 - 3 / 1.95 - 1.65 فرکانس اسیالتور (V) 

256KB تعداد ورودی خروجی 62 سایز مموری فلش 

CAN, Ethernet, I2C, LIN, SPI 
SSC, UART, USART تعداد تایمر 1 نوع ارتباط 

External, Internal تعداد پایه 100 نوع اسیالتور 

55MHz سرعت CPU 64K میزان رم(byte) 

AT91SAM7 40- خانواده کنترلر°C to +85°C محدوده دمای کاری(C) 

ATMEL کارخانه سازنده AT91SAM7X256 مدل 

LQFP 256 فرمت پایه هاKB حافظه برنامه 
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 پایه های میکروکنترلر و هدرها

نیرا قرار دادن تمامی پایه هدای میکدرو در اختیدار کداربر بده منظدور  ARMیکی از ویژگی های برد آموزشی 

ایجاد قدرت انتخاب در استفاده از پورت های مختلدف و سدهولت اسدتفاده از واحددهای مختلدف میکدرو در 

 بردهای جانبی می باشد 

رفته اند و بدا قرار گ کنترلردر اطراف میکرو دو ردیفهپین هدر  عدددر قالب چهار  کنترلرپایه میکرو 222

 استفاده از سیم به راحتی به قطعات و ماژول هایی خارج از این برد متصل می گردند 
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 بیتی 32در سیستم های  SAM-BAتوسط قابلیت  میکروکنترلر پروگرام کردن

  از CD  همراه محصول نرم افزارAT91-ISP   .را نصب کنید 

  برد را توسط کابلUSB .به کامپیوتر متصل کنید 

 .کلید تغذیه برد را روشن نمایید 

  سوئیچERASE  حداقل( 20را برای مدت کوتاهیms در حالت )ON  قرار دهید و مجددا به حالت

 قبلی بازگردانید.

 

 

 

 

 .برد را خاموش کنید 

  نرم افزارSAM-PROG  را باز نمایید و سپس برد را روشن کنید. در صورتی که مراحل فوق را به

 را مالحظه خواهید کرد. 1عدد  Active Connectionدرستی طی کرده باشید، در مقابل عبارت 

  سپس فایل باینری خود را انتخاب کنید و روی

 کلیک نمایید. Write Flash دکمه

 ید ریست را در انتها برای اجرای برنامه یک بار کل

 دهید.شار ف
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 بیتی 64در سیستم های  SAM-BAپروگرام کردن میکروکنترلر توسط قابلیت 

  از CD  همراه محصول نرم افزارSAM-BA 2.16   .را نصب کنید 

  برد را توسط کابلUSB .به کامپیوتر متصل کنید 

 .کلید تغذیه برد را روشن نمایید 

  سوئیچERASE  حداقل( 20را برای مدت کوتاهیms در حالت )ON  قرار دهید و مجددا به حالت

 قبلی بازگردانید.

 

 

 

 

 .برد را خاموش کنید و روشن کنید 

  با استفاده از فایلusb_notice .که در انتهای نصب نرم افزار باز می شود، درایور را نصب کنید 

  نرم افزارSAM-BA  را باز کنید و از پنجره باز شده گزینهAT91SAM7x256-EK  را انتخاب

 نمائید.
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  JTAG قابلیت پروگرام کردن میکروکنترلر توسط

در قسمت مشخص  و کرده انتخاب را Configure Flash Tools گزینه Flash منوی از Keilدر نرم افزار 

 .نمایید انتخاب را J-LINK / J-TRACE ARM گزینه شکل،شده در 

  کلیک کرده تا پنجره جدیدی در اختیار شما قرار گیرد. settingsدر مرحله بعد بر روی گزینه 
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 کردن پروگرام جهت را نظر مورد Flash حافظهکلیک کرده و  Addجدید بر روی گزینه  پنجره در

 می باشد. استفادهمورد  AT91SAM7 256kB Flash حافظهدر برد آموزشی نیرا .  نمایید انتخاب

 پاک برای مرحله بعددر  را انتخاب کرده تا تنظیمات اعمال شده ذخیره گردند. OKدرنهایت گزینه های 

 استفاده نمایید. Flash منوی در Downloadو  Erase های گزینه از میکرو حافظه کردن پروگرامو  کردن
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 خواهد داده نمایش شما برای شکل مطابق پیغامی افزار، سختانتخاب صحیح  و تنظیمات صحت صورت در

 که بیانگر موفقیت آمیز بودن پروگرم میکروکنترلر می باشد. شد
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  LEDواحد 

بدده پایدده هددای جهددت اسددتفاده کدداربر قددرار داده شددده کدده مطدداب  شددکل  LEDعدددد  4بددر روی بددرد 

PB20,21,22,23 اهدم  472 از میکرو متصل هستند و از سمت آند نیز توسط مقاومت با مقددار

 به تغذیه اتصال دارند 

 

 

 

 

 

 کلیدهای فشاری )کاربرد در ایجاد وقفه خارجی(

با توجه به شکل، به پایه های کلید فشاری تعبیه شده که  چهاربر روی برد آموزشی میکروکنترلر نیرا 

PA14,15  وPB24,25   در صورت فعال بودن وقفه، می توان از آن ها به عنوان وقفه متصل شده اند

خارجی استفاده کرد و در غیر این صورت به عنوان یک کلید ساده برای ارسال فرمان به میکرو مورد 

 استفاده کاربر قرار می گیرند 

 نشده اند   Pull Up** الزم به ککر است که کلیدها 
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 ADCواحد  مقاومت متفیرو  LM35سنسور حرارت 

( دو قطعه آنالوگ ADCجهت راه اندازی واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال )

 را جهت است که کاربر بتواند آشنایی الزم بر روی برد تعبیه شده 

 میکروکنترلر مورد نظر بدست آورد   ADCراه اندازی واحد 

با توجه به شکل های هر یک  که یک عدد ولوم( و  LM35سنسور حرارت )

 زیر 

  از میکروکنترلر اتصال دارند  AD4و  AD5ترتیب به پایه های به 

 

 

 

 

Lm35  تغییرات  که باشدمی موجود در بازار یتشخیص دمااز معروف ترین سنسورهای

قادر به  سنسور این محدوده دمایی که .کنددمای مورد نظر را به ولتاژ آنالوگ تبدیل می

تیگراد است و این + درجه سان252تا  -55باشد بین انداه گیری آن می

دهد    یمیلی ولت ولتاژ خروجی را تغییر م 22سنسور به ازای هر درجه سانتیگراد 

میلی ولت و به ازای  22، ولتاژ خروجی سنسور درجه 2یعنی به ازای دمای 

 د  شبامیلی ولت می 2222روجی سنسور درجه خ 222

ابلیت باشد ، همچنین بدنه آن قولت می 5ولتاژ تغذیه این سنسور 

 .درجه سانتیگراد را دارد 222تحمل دما تا 
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http://www.hlcgroup.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%98%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-gyroscope/
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واحد کارت های حافظه 

MMC/SD  

مموری کارت ها توسط روش 

های متنوعی با دستگاه های دیگر ارتبا  برقرار 

فعلی، می کنند  یکی از متداول ترین روش های 

یک   SPI   پروتکلاست  SPIدرگاه  طری  روش ارتبا  از

به روش سریال بوده و جزء روش های  پروتکل انتقال اطالعات

سنکرون محسوب می شود  برای برقراری ارتبا  توسط این پروتکل 

سیم نیاز داریم  دو سیم برای ارسال و دریافت اطالعات، یک  4حداقل به 

  .سیم برای کالک و یک سیم برای فعال کردن یا غیر فعال کردن وسیله مورد ارتبا 

پایه مورد نیاز  4 میکرو را می توانید در شکل مالحظه کنید نحوه اتصال این واحد به 

خازن و مقاومت های از میکروکنترلر متصل شده اند PA13,16,17,18به پایه های 

مربو  به این واحد در روی برد قرار دارند اما کانکتور مربو  به کارت حافظه در 

برد را برگردانده و پشت مدار تعبیه شده است  برای استفاده از این واحد باید 

  کارت حافظه را در در این کانکتور قرار دهید 

ولت راه اندازی می شود که توسط رگوالتور  3.3این واحد با تغذیه 

LF33    تعبیه شده در مدار تامین می گردد  تغذیه واحد که در 
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  PS2کانکتور 

 این کانکتور جهت اتصال کیبورد کامپیوتر و یا موس

به میکروکنترلر مورد استفاده قرار می گیرد و دارای  

  با توجه یک پایه برای ارسال دیتا و یک پایه کالک است

 متصل PA2و پایه کالک به  PA0به  به شکل، پایه دیتا 

   شده اند 

 

 

 LCD کاراکتری 

lcd  هدددای کددداراکتری نمایشدددگرهای کدددم هزینددده و

متداولی بدرای نمدایک کاراکترهدا هسدتند  در ایدن 

اسدتفاده شدده کده  16×2کداراکتری  lcdبرد از یدک 

سدددتون مدددی باشدددد  بدددرای  26سدددطر و  2دارای 

پدین هددر مدادگی روی بدرد بایدد از  LCDقراردادن 

 .برد استفاده نمایید  پایه در باالی26
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روی برد، از خاموش بودن برد اطمینان حاصل نمایید  در غیر  LCDقبل از قراردادن  حتما توجه :

  شما به مرور زمان آسیب ببیند  LCDاینصورت ممکن است 

 می توان درخشندگی نور پس زمینه را تنظیم کرد نیز   LCD نزدیکتانسیومتر استفاده از پبا  
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LCD گرافیکی 

LCD هددای گرافیکددی یدداGLCD  هددا نمایشددگرهایی مناسددب نمددایک محتویددات

گرافیکدی  LCDگرافیکی مانند متن، شکل، عکس و     هستند  

و در سایز  KS108در نظر گرفته شده برای این برد از نوع 

پیکسل می باشد که بایدد توسدط خدود کداربر تهیده و  64×128

پایه بوده و بدرای اتصدال  22دارای  LCDاستفاده شود  این نوع از 

تدایی مدادگی مشدخص شدده در تصدویر 22از پدین هددر آن به بدرد بایدد 

   استفاده نمود

 

  در غیددر روی بددرد، از خدداموش بددودن بددرد اطمینددان حاصددل نماییددد LCDقبددل از قددراردادن  حتمددا توجدده :

 شما به مرور زمان آسیب ببیند  LCDاینصورت ممکن است 

بدا در شدکل زیدر قابدل مشداهده اسدت   LCDایدن  نحوه اتصدال پایده هدای ارسدال اطالعدات و دسدتورهای 

 درخشندگی نور پس زمینه را تنظیم کرد میزان نیز می توان استفاده از پتانسیومتر تعبیه شده 
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TFT LCD 

TFT مخفف واژه Thin Film Transistor صفحه نمایک  که به معنی ترانزیستور باریک فیلمی است  است

است که از ترانزیستور با غشای  LCD یکی از انواع «TFT» کریستال مایع با ترانزیستور با غشای باریک یا

)برای نمونه در آدرس دهی و  کند که این تکنولوژی باعث افزایک کیفیت تصویرباریک استفاده می

 .های همراه کاربرد دارددر نمایشگرهای تلفنو  گرددکنتراست( می

 TFT LCDپین جهت اتصال ماژول  22بر روی برد آموزشی نیرا یک باکس 

در نظر گرفته شده است و کاربر در صورت نیاز می تواند ماژول را تهیه 

 اندازی نماید  کرده و با اتصال به باکس مربوطه آن را راه

نحوه اتصال کانکتور مربوطه به میکروکنترلر را نیز می توان در شکل زیر 

 مشاهده کرد  
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 و دیباگر  USARTواحد 

 مخفف عبارت USARTارتبا  سریال 

 Universal Synchronous serial Receiver 

and Transmitter  به معنای فرستنده/گیرنده

جهانی سریال سنکرون/آسنکرون می باشد  در سخت 

 افزار طراحی شده روی برد از حالت آسنکرون استفاده شده است 

یا یک خط  TXD در این روش دیتای مورد نظر بر روی یک خط ارسال

به اصطالح می گوییم بنابر این ؛ ارسال نمی گردد همراه دیتا کالکی منتقل می شود و به RXD دریافت

پس در چنین روشی باید دیتای مورد نظر با قالب بندی  .فرستنده و گیرنده غیر همزمان عمل می کنند

به این  .برای فرستنده و گیرنده منتقل شود خاصی به صورت بیت به بیت با فواصل زمانی تعریف شده

 .گفته می شود Baud rate فواصل زمانی در این نوع ارتبا  نرخ انتقال داده یا

در هددر دو سددمت یددک مقدددار مسدداوی و مشددابه در نظددر  Baud Rateبایددد توجدده داشددت کدده حتمددا مقدددار

 گرفته شود 
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کددده در شدددکل مشدددخص مدددی باشدددد  ی(،از کدددانکتورUSARTبدددرای اسدددتفاده از رابدددط سدددریال میکدددرو )

اسددتفاده مددی شددود   الزم بدده ککددر اسددت کدده کلیدده قطعددات الزم بددرای برقددراری ارتبددا  سددریال توسددط 

موجددود در پددک محصددول  USARTسددت و تنهددا کددافی اسددت کدده کابددل ا میکددرو ، بددر روی بددرد تعبیدده شددده

 را به این کانکتور متصل کنید   

 مدی کدار بده میکروکنترلدر افدزاری سدخت دیبداگ و تست منظور به که Debug Unit واحد از استفاده جهت

 قسدمت جامپرهدای مدذکور هدای پین از استفاده برای  کرد استفاده DTXD و DRXD های پایه از باید رود،

  دهید قرار DRXD و DTXD حالت در را سریال ارتبا 

 

 USBکانکتور 

 Universal Serial Busمخفددددف عبددددارت  USBکلمدددده 

بددده عندددوان یدددک  2992باشدددد  ایدددن درگددداه در سدددال می

 هاست استاندارد ثبت شد ویکی از رایج ترین درگاه

ها افزارها و دسدددتگاهبدددرای اتصدددال سدددخت USBدرگددداه 

هدددا و   ( بددده یکددددیگر یدددا بددده کدددامپیوتر مدددورد هدددا، کیبوردهدددا، فلدددک مموری)مانندددد پرینترهدددا، ماوس

هایی کدده نیدداز بدده یددک درگدداه ارتبدداطی ثددر کامپیوترهددا و دسددتگاهگیددرد  امددروزه در اکاسددتفاده قددرار می

 را یافت   USBتوان پورت دارند، می
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شدددود کددده دارای سدددرعت بسدددیار بیشدددتر اسدددتفاده می USBهای جدیددددتر از نسدددخه سدددوم در دسدددتگاه

درگددددداه مدددددوازی  هدددددای قددددددیمی ماننددددددباشدددددد  اکثدددددر درگاههای قبدددددل مینسدددددبت بددددده نسدددددخه

 داده اند  USBجای خود را به درگاه  PS2 و سریال،)پرینتر(

قددرارداده شددده اسددت  نحددوه اتصددال ایددن واحددد  Bاز نددوع  USBبددر روی بددرد آموزشددی نیددرا یددک درگدداه 

 به میکروکنترلر را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید 

مددی باشددد کدده از طریدد  آن مددی  USB Device واحددد کیددکنترلددر تعبیدده شددده در بددرد دارای میکرو

 مدداوس قابلیددتان میتددو همچنددینانتقددال داد   امپیوترکدد بدده HID کددالس در ی مددورد نیدداز رادیتدداتددوان 

 رد ک سازی پیاده میکرو توسط ار USB حافظه کی حتی و USB کیبورد یا

برخدددوردار  Mbps 12بدددوده و از قابلیدددت انتقدددال اطالعدددات تدددا  Endpointعددددد  4ایدددن واحدددد دارای 

 نیز توسط این پورت انجام می پذیرد  SAM-BAاست  پروگرم کردن برد از طری  
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 CANواحد 

 CAN که مخفف Controller Area Network   است به معنای شبکه محلی کنترلر است  اساسا این شبکه

  های پر نویز صنعتی طراحی شده است برای محیط

 CAN-BUSروی یک جفت سیم است که  رابط دو سیمه تفاضلی 

به همراه سیم زمین اجرا می  تخت یا کابل به هم پیچیده شده

 گفته  CAN_H و CAN_L ها شود و به این سیم

نیز وسیله است  توپولوژی  222می شود  تعداد وسایل قابل اتصال 

 بصورت باس است که دو طرف آن ترمیناتور نیاز دارد  

بسیار سریع هستند و قابلیت انتقال  CAN سیستم های

سیگنال راه انداز در ثانیه  28222بایتی و  8پیغام  7622حداکثر

 1 ین نرخ ارسال داده در این پروتکلرا دارا خواهند بود  باال تر

Mbps  10و کمترین آن Kbps   می باشد  

استفاده شده و CAN  جهت راه اندازی اینترفیس ارتباطی MCP2551 راشهتبر روی برد آموزشی نیرا از 

نحوه اتصال  استفاده از این واحد بر روی برد تعبیه شده اند نیز جهت CAN RES و  J4 ,  J2کانکتور های 

بخک های مختلف این واحد در 

 شکل قابل مشاهده است 
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 EEPROMواحد  

 

 

 

 

در این واحد که به عنوان یک حافظه خارجی مورد استفاده کاربر قرار می گیرد یک تراشه با شماره قطعه 

AT24C04  تعبیه شده است که برای راه اندازی آن باید از پروتکل ارتبا  سریال دوسیمهI2C  استفاده

 کرد 

شده و باید به پایه های متناظر در میکرو  Pull upاست که  SCLو  SDAدارای دو پایه با نام های  ICاین 

(PA11  وPA10 متصل )نقک پایه شده اند  SDA  پورت ارسال و دریافت اطالعات از طری I2C و  است

SCL  آی سی و میکروکنترلر کالک هماهنگی بیننیز AT24C04   دمی باش . 
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 (LANواحد اترنت )

LAN مخفف عبارت LOCAL AREA NETWORK  یا شبکه محلی است 

یک سیستم ارتباطی سرعت باالست که برای  و 

اتصال کامپیوتر ها و دیگر تجهیزات )مانند پرینتر، 

برای یک  واسکنر، دستگاه کپی و    ( به یکدیگر 

مانند آن ناحیه کوچک مانند یک ساختمان یا یک شرکت و 

به یکدیگر  LAN طراحی شده است  با اتصال چند شبکه محلی یا

 WIDE AREA یا WAN می توانید یک شبکه بزرگتر به نام

NETWORK بسازید. 

 مدار مورد نیاز جهت راه اندازی این واحد و اتصاالت مربوطه در تصویر زیر نمایک داده شده است 

که در تعبیه شده در برد  RJ45برای استفاده از این واحد به کابل شبکه نیاز دارید  این کابل به کانکتور 

  متصل می شودر نیز مشخص شده یتصو
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 PWMاتصال مدار صوت به واحد 

 برای ،AT91SAM7 سری میکروکنترلرهای در

 مثل مختلف های موج شکل تولید

 واحدهای بر عالوه صوتی، سیگنال

 در هم PWM کانال چهار کانتر،/تایمر

 به توانیم می که داریم اختیار

 رجیسترهای طری  از و سادگی

 تنظیم را duty cycle و period واحد، این

 یک هر روی را خود دلخواه موج شکل و کنیم

  نماییم تولید واحد این های خروجی از

 صفر کانال خروجی دارد، قرار کاربر اختیار در میکرو های پایه تمام اینکه بر عالوه آموزشی برد این در

 volume ولوم توسط را آن گین توان می که است متصل کننده تقویت مدار یک به نیز PWM واحد

   است دسترس در headphone جک و speaker کانکتور طری  از نیز آن خروجی و کرد تنظیم مربوطه
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