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 نیراسیستم   AVRویژگی های محصول برد آموزشی میکروکنترلر 

  مورد استفاده برای میکروکنترلرATMEGA16,32  

  در اختیار قراردادن تمامی پایه های میکروکنترلر 

  در اختیار قرار دادن پایه های تمامی واحدها 

  7.5در اختیار قراردادن ولتاژهای v , 5 v , 3.3 v  

 پروگرامر USB تعبیه شده روی برد 

 برد بورد برای بستن مدارهای مختلف 

 قسمت هزار سوراخ برای اتصال سایر قطعات مورد نظر 

  سنسور دمای دیجیتالLM35  

 مقاومت متغیر دقیق  (Trimmer) 

   کانکتور  کارت های حافظهMMC/SD 

  آی سی تقویم و ساعتDS1307  به همراه باتریBack up 

 موتور پله ای به همراه درایور 

 درایور L298  موتور برایDC با امکان کنترل دو موتور 

 LED RGB 
 4×4یبورد ماتریسی ک   

 8  عددLED برای استفاده کاربر 

 Buzzer ) بوق ( 

 3  عدد کلید جهت کاربردهای مختلف از جملهInterrupt 

 پورت RS232 ( جهت برقراری ارتباط سریالUSART) 

  آی سی حافظه خارجیEEPROM 

  نمایشگرLCD  2کاراکتریx16 

 نمایشگر LCD  گرافیکیKS0108  

  7نمایشگرSegment 
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  کانکتورPS2 جهت اتصال موس و کیبورد کامپیوتر 

 مقاومت متغیر دیجیتال  پتانسیومتر دیجیتال(MCP) 

 گیرنده و فرستنده مادون قرمز ( Infra Red) 

 کانکتور ارتباط سریال RS485 

  220جهت اتصال ادوات رله v 

  مدارPLL جهت تولید فرکانس های مختلف 

 عی و ساخت ساعت دیجیتالستال ساعت جهت تولید یک ثانیه واقکری 

  کلیدهایPULL UP  وPULL DOWN 

 موجود در پک محصولیات محتو
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 (POWER)واحد تغذیه 

واحددد تغذیدده تددامین کننددده جریددان و   

ولتددداژ مدددورد نیددداز بدددرای واحددددهای    

مختلددددددف بددددددرد مددددددی باشددددددد و دارای دو 

 LM7805رگوالتددددور متفدددداوت اسددددت  رگوالتددددور   

بددرای تولیددد   LF33ولددت و رگوالتددور   5بددرای تولیددد ولتدداژ  

ولدددت  بدددرای راه انددددازی واحدددد تغذیددده و روشددددن       3.3ولتددداژ  

را بدده جددک تعبیدده شددده روی بددرد    خددود بددرد کافیسددت آداپتددور    نمددودن

مربدددوط  LEDدر ایدددن حالدددت  را در حالدددت وصدددل قدددرار دهیدددد  ON/OFFو کلیدددد  متصدددل نمدددوده 

بده ککدر اسدت کده ولتداژ       به ایدن واحدد روشدن شدده و بدرد آمداده اسدتفاده توسدم کداربر مدی باشدد  الزم           

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

و آن اسددتفاده  تغذیدده بددرد را تددنمین کنددد  از روش هددای دیگددری نیددز در ایددن محصددول کدداربر مددی توانددد  
جریددان محدددودی  ایددن صددورت   در در واحددد پروگرمددر اسددت کدده    USBو یددا ورودی  بدداکس پروگرامددر از 

و قددراردادن  USBبدده عبددارت دیگددر تنهددا بددا متصددل نمددودن کابددل       ربر قددرار مددی گیددرد    در اختیددار کددا 
 و یا از لپ تاپ تامین نمود    PCمی توان تغذیه برد را از  onدر حالت  USB Powerدکمه 

 

 میکروکنترلر

پایه برای اتصال   40از یک سوکت  واحددر این 

میکروکنترلر به برد اسددتفاده شددده که مناسددب  

می باشد   ATmega32و  ATmega16میکروهای 

یه شددددده را      به راحتی می توان میکروی تعب و 

تعویض و بددا میکروهددای دیگری از همین دو              

اسددت که به  ATmega16میکروی پیشددنهادی و موجود در پک شددما  میکروکنترلر   خانواده جایگزین نمود 
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مناسدددب و همننین ماژول های متنو  و کاربردی بهترین       Flashو  RAMدلیل برخورداری از مقدار حافظه     

 و دارای مشخصات زیر است:هر دوگروه کاربر مبتدی و حرفه ای می باشد انتخاب برای 

 16  کیلو بایت حافظهFlash 2 کیلوبایت حافظهSRAM  کیلوبایت حافظه  1داخلی وEEPROM 

 32 پایه ورودی و خروجی 

  کانال 8بیتی با  10مبدل آنالوگ به دیجیتال 

 2  بیتی  16عدد  1بیتی و  8عدد تایمر کانتر 

 4  کانالPWM 

  واحدUSART قابل برنامه ریزی 

  سریالرابم های Master/Slave SPI (4  )وسیمه  I2C (2سیمه) 

  مگاهرتز  8اسیالتور داخلیRC  کیلوهرتز  32وRTC 

  رابمJTAG برای پروگرم و دیباگ کردن 

 

 نحوه قراردادن میکرو روی برد

 در ابتدا به قبل از قراردادن میکرو روی سوکت مربوطه حتما از خاموش بودن برد اطمینان حاصل نمایید 

 آی قسددمت باالیو یا نیم دایره خالی  خالی بر روی آی سددی پایه شددماره یک آی سددی که با یک دایرهعالمت 

 یسددی توجه نموده و دقت نمایید که به سددمت باال

ها را روی          سدددپس  برد قرار گیرد یه  پا مامی  ت

سوکت تنظیم کرده و میکرو را به آرامی به سمت    

پایین فشدددار دهید تا به طور کامل روی سدددوکت           

به      قرار گرفته و محکم شدددود    یاز  در صدددورت ن

تعویض میکرو از ابزار مخصوص به این کار و یااز  

  پیچ گوشتی کوچک استفاده نمایید  کی
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در برخی از بردهای آموزشی نیرا سیستم در این قسمت از یک زیف سوکت استفاده شده است  برای 

به سمت در حالت عمودی )قراردادن آی سی روی زیف سوکت   می بایست اهرم متصل به این قطعه را 

اتصال کامل پایه ها و ثابت نگه داشتن آی سی قرارداده و آی سی را روی آن قراردهید  سپس جهت  (باال

و آزاد شده ها پایه دوباره اهرم  با باال بردن  هدایت کنید    اهرم را به حالت افقی )به سمت پایین(

 برداشتن آی سی به راحتی انجام خواهد شد 

 

 

 

 

 

 

 

 در این حالت نیز حتما در ابتدا به عالمت پایه شماره یک آی سی که با یک دایره خالی بر روی 

  د که به سمت باالی برد قرارگیردآی سی و یا نیم دایره خالی قسمت باالی آی سی توجه نموده و دقت نمایی
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  Resetواحد  

قددرار دارد کدده مربددوط بدده   میکددروهمددانطور کدده در شددکل مالحظدده مددی کنیددد یددک کلیددد فشدداری در کنددار    

Reset          میکددرو متصددل مددی باشددد کدده بددا       9میکددرو مددی باشددد   ایددن کلیددد فشدداری بدده پایدده شددماره

و برنامدده پروگددرم شددده روی میکددرو از    توسددم مدددار زیددر انجددام مددی گیددرد     Resetفشددردن آن   عمددل  

  شود  ابتدا اجرا می

 

 

  )کریستال( clockواحد 

تمددامی میکروکنترلددر هددا جهددت راه اندددازی نیدداز بدده پددالس سدداعت دارنددد کدده مددی تددوان آن را بدده دو          

صددورت خددارجی و داخلددی تددنمین کددرد  در صددورتی کدده بخواهیددد از اسددیالتورهای خددارجی پددالس سدداعت      

یددا همددان کریسددتال هددا اسددتفاده کنیددد   بایددد آن را بددر روی کددانکتور مشددخ  شددده در شددکل قددرار          

دین ترتیددب کریسددتال مددورد نظددر   بدده پایدده هددای شددماره   دهیددد   تددا بدد

 میکرو متصل گردد    13و  12

الزم بدده ککددر اسددت کدده پایدده میددانی کددانکتور   بدددون اسددتفاده مددی         
 باشد و کریستال باید به پایه های انتهایی کانکتور متصل شود 
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 مراواحد پروگر

به راحتی قابل اسدددتفاده بوده و برای فعال کردن  تعبیه شدددده که  USBنیرا یک پروگرمر  AVRبر روی برد 

مطابق  ایید  شددده در تصددویر متصددل نم   به کانکتور مشددخ موجود در پک را  USBکابل  در ابتدا بایدآن 

پاور مربوط به  LEDبه محض اتصددال کابل  تصددویر زیر 

   این واحد روشن خواهد شد

جهت اتصال تغذیه برد   

یق     طر کمدده    USBاز   USBد

POWER      و بددرای پددروگددرم کددردن

همه کلیدها را در    میکروکنترلر  

    قرار دهید ONحالت 

تمددایددل داریددد از        در صددددورتیکدده 

پروگرمر برد نیرا بر روی برد دیگری استفاده   

ید          ید  کل مای به برد نیرا متصددددل ن کنیددد و     USBیا پروگرمر دیگری را 

POWER  را در حالتOFF  قراردهید 

صورتی که    صال آن ب هستید پروگرمر دیگری  مایل به بکاربردن م کردن میکروابرای پروگردر  ه   برای ات

با پایه های این باکس  اسددتفاده کنید  پین اسددت   10که یک باکس  ید از سددوکت پروگرمر میکرو می توان

 طراحی شده است: زیر توجه به جدول

 

PIN10 PIN 9 PIN 8 PIN 7 PIN 6 PIN 5 PIN 4 PIN3 PIN 2 PIN 1  

GND MISO GND SCK GND RESET GND NC VCC MOSI Box pin 
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هسدددتید  روش    Khazamaبرای پروگرام کردن میکرو توسدددم این واحد نیازمند اسدددتفاده از نرم افزار       

 استفاده از این نرم افزار و جزئیات مربوط به آن در ادامه بیان شده است 

 راهنمای نصب 
 Found New Hardwareدر اولین بار اتصال   پیغام اگر را به کامپیوتر خود متصل کنید    USBابتدا کابل  

  کردید  مراحل زیر را دنبال نمایید را مالحظه 

 

را  NEXTگزینه اول را انتخاب و دکمه 
 بزنید   

 

 

 

 

 

 Install from aدر قسمت بعد گزینه 

list or specific location 

(Advanced) ب و را انتخاNEXT  کنید
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 نصب کند   CDدر این قسمت کاربر موظف است درایور مربوط به پروگرامر را   از درون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می باشد  امپیوتر در حال کپی کردن درایور ک
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 عملیات نصب با موفقیت انجام شد   حال می توانید از  پروگرامر خود استفاده نمایید  
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 Khazama AVR Programmerنحوه استفاده از نرم افزار 

 

 :نظر را از مسیر زیر انتخاب کنیدمورد  ICجهت پروگرام کردن میکروی مورد نظر می بایست ابتدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را فراخوانی  AVRساخته شده توسم انوا  کامپایلرهای میکروکنترلر  hexدر مرحله بعد می بایست فایل 
 نمود   این امر از طریق گزینه مشخ  شده در شکل زیر انجام می پذیرد :
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حال قبل از انتقال برنامه مورد نظر به داخل میکرو   می بایست یکبار حافظه میکرو را پاک کرد که این 
 امر از طریق گزینه مشخ  شده در شکل امکان پذیر است :

 

 

 

 

 

 

در نهایت با انتخاب گزینه مشخ  شده در شکل زیر  برنامه مورد نظر روی حافظه فلش میکرو کخیره می 
منتظر   !FLASH Write OKشود  کاربر می بایست تا پایان انتقال کامل برنامه به میکرو و مشاهده پیغام 

 بماند  

 شکل زیر منوی مورد نظر را نشان می دهد :

 

 

 

 

 

( نبوده و Erase&Writeدیگر نیازی به سپری کردن دو مرحله قبل ) Auto Programبا استفاده از گزینه 
موجود  را پاک کرده و برنامه را روی حافظه فلش کخیره می کند  در صورت ICنرم افزار به صورت خودکار 

 رد نیز در این مرحله  انجام می پذی EEpromبودن برنامه  عملیات  مربوط حافظه 
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نیز در دسترس می   Commandالزم بذکر است تمامی گزینه های ککر شده در مراحل قبل از طریق منوی 
 Fusesباشند  برای خواندن فیوزبیت ها و اعمال تغییرات مورد نیاز روی آن ها نیز از همین منو و گزینه 

and Lock Bits …  استفاده می شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 USBدر صورتی که در اواسم کار با پروگرمر با پیغام خطای زیر مواجه شدید  کافیست یک بار کابل 
 متصل شده به کامپیوتر و یا برد را جدا کرده و دوباره متصل نمائید  
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 پایه های میکروکنترلر و هدرها
 

نیرا قرار دادن تمامی پایه های میکرو در اختیار کاربر به منظور ایجاد قدرت           AVRیکی از ویژگی های برد  

 در استفاده از پورت های مختلف و سهولت استفاده از واحدهای مختلف میکرو می باشد انتخاب 

پایه    40یک ردیف پین هدر     در اطراف میکرو نری پایه   20پایه میکرو در قالب دو ردیف پین هدر        40

پایین میکرو قرار گرفته اند و با اسددتفاده از سددیم به راحتی به پایه مادگی  40نری و یک ردیف پین هدر 

 واحدهای مورد نظر روی برد و یا حتی  قطعات و ماژول هایی خارج از این برد متصل می گردند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یه های میکرو       پا در نظر گرفته شددددده اند و برای      برد بورددر اطراف  پین هدرهای تغذیه نیز     عالوه بر 

  کاربر را در دسترستغذیه مورد نیاز  و یا استفاده بر روی برد بورد استفاده در بردها و ماژول های جانبی

ولت و   7.5و  5   3.5ولتاژهای   به  وی قرار می دهند  این پایه ها در فضددددای پایین برد قرارگرفته اند و         

 مدار متصل هستند   (GND)همننین زمین

16



 

 

 نمایشگرها

 LCD کاراکتری 

lcd          های مایشدددگر کاراکتری ن نه های  و  کم هزی

متداولی برای نمایش کاراکترها هسددتند  در این 

اسدتفاده شدده که     16×2کاراکتری  lcdبرد از یک 

باشددددد    16سدددطر و  2دارای  برای  سدددتون می 

پین هدر مادگی    روی برد باید از    LCD قراردادن

 در تصویر استفاده نمایید را به برد متصل نمایید LCDبرد استفاده نمایید و به شکل زیر  در باالیپایه 16

روی برد  از خاموش بودن برد اطمینان حاصل نمایید  در غیر اینصورت  LCD قبل از قراردادن حتما توجه :

 ببیند آسیب زمان  مرور شما به LCDممکن است 

 می توان درخشندگی نور پس زمینه را تنظیم کرد نیز   LCDتانسیومتر زیر استفاده از پبا  
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  (DATA)انتقال اطالعات   دو روش مختلف وجود دارد که عبارتند از     LCDبرای انتقال اطالعات از میکرو به    

   بیتی 8بیتی و  4به صورت 

پین   در این برد برای اسددددتفدداده از هر دو روش       

کاربر فراهم شده است و    هدرهای مجزایی برای

کاربر می تواند با توجه به حالت انتخابی خود          

در مربوطه  از پین هبرای ارسال اطالعات 

   کابلتفاده از استفاده نموده و با اس  

یه های میکرو         پین  پا به  هدر را 

   متصل نماید
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 LCD گرافیکی 
 

LCD های گرافیکی یاGLCD  ها نمایشدددگرهایی مناسدددب نمایش

محتویات گرافیکی مانند متن  شددکل  عکس و     هسددتند   

LCD   گرافیکی در نظر گرفته شده برای این برد از نوKS108 

پیکسل می باشد که باید توسم خود کاربر تهیه     64×128در سایز  و 

پایه بوده و برای اتصددال آن  20دارای  LCDاین نو  از و اسددتفاده شددود  

   تایی مادگی مشخ  شده در تصویر استفاده نمود20از پین هدر به برد باید 

روی برد  از خاموش بودن برد اطمینان حاصل نمایید  در غیر اینصورت   LCDقبل از قراردادن  حتما توجه :

 شما به مرور زمان آسیب ببیند  LCDممکن است 

تایی مربوطه استفاده نموده و  13از پین هدر برای ارسال اطالعات  می تواند کاربر  GLCDبرای استفاده از  

با اسدددتفاده از پتانسدددیومتر    متصدددل نمایدبه دلخواه تفاده از کابل  پین هدر را به پایه های میکرو با اسددد

 درخشندگی نور پس زمینه را تنظیم کرد میزان نیز می توان تعبیه شده 
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 SEVEN SEGMENTنمایشگر 

 آسددان برنامه ریزیها به دلیل قیمت پایین   سددون سددگمنت 

بازار       وابعاد کوچک   جزء رایج ترین نمایشدددگرهای موجود در 

سون سگمنت ها در ساعت های دیجیتال  شمارنده       هستند  

مورد اسددددتفدداده قرار می گیرنددد            ها و دیگر وسددددایل الکترونیکی جهت نمایش اطالعات عددی          

ت سددون سددگمنت دارای   همانطور که از اسددم آن پیداسدد 

هفت قطعه دیود نوری می باشدددد که به فرمی مسدددتطیلی   

یک   و ظاهر اعداد را می سددددازند     مانند چیده شددددده اند    

قطعدده ی دیود نوری هشدددتم هم وجود دارد کدده نقطدده    

 .اعشاری را معین می کند
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ند  رار گرفته امورد استفاده ق  در این برد چهار سون سگمنت به صورت مالتی پلکس شده و آند مشترک     

یا سدددگمنت باید پین مربوط به کاتد آن را با عدد صدددفر مقدار دهی  LEDبنابراین جهت روشدددن کردن هر 

تایی 4تایی موجود در این واحد متصددل هسددتند  پین هدر 8پین های متصددل به کاتدها به پین هدر  کرد 

شده     شماتیک مربوطه نمایش داده  صل و    نیز همان طور که در  ستورها مت   پایه های کنترلبه بیس ترانزی

 هستند و برای راه اندازی و کنترل هر یک از چهار عدد مقداردهی می شوند 
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 (Stepper Motor)ور پله ای تمو

 

 یا موتور پله ای یک موتور براشلس (Stepper Motor) استپر موتور

(Brushless) الکتریکی DC ( را به  360است که یک دور کامل )درجه

  این موتور ها در هر پله نماید می تقسیم مساوی استپ یا تعدادی پله

یا استپ به میزان خاصی بر حسب درجه دوران می کنند   به عنوان 

 دوران درجه 5/1 استپ هر در درجه 5/1مثال محور استپ موتور 

 .کنند می

همانطور که در تصویر مالحظه می کنید یک عدد موتور پله ای به همراه درایور در اختیار کاربر قرار داده 

شده است  با توجه به اینکه میکروکنترلرهای موجود در بازار   عموماً با جریان و ولتاژ های پایین راه اندازی 

ه ای و       نیستند   به همین دلیل باید برای   پل DCمی شوند   قادر به تنمین جریان راه انداز موتورهای 

راه اندازی انوا  موتورها از درایور یا مدار راه انداز استفاده کرد   برای راه اندازی این موتور از آی سی 

ULN2003A استفاده شده است که در واقع نوعی بافر می باشد  

از میکرو به دلخواه  پایه 4ه ورودی درایور را به تایی متصل ب4برای راه اندازی موتور پله ای باید پین هدر 

 متصل نمایید 
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 صفحه کلید ماتریسی
 

در پروژه های صنعتی و 

های مربوط به کار با  تمرین

میکروکنترلرها   معموالً 

ارسال فرمان یا ارسال اعداد 

حائز اهمیت  CPUو کاراکترها به 

است   به همین سبب در چنین 

( Key Padشرایطی از صفحه کلید ماتریسی )

استفاده می شود   بر روی برد آموزشی 

 قرار  4x4ماتریسی  میکروکنترلر نیرا  یک صفحه کلید 

 های آن در اختیار کاربر قرار  دارد که سطرها و ستون 

و میکرو   از صفحه کلید خود در پروژه ها  Key Padبین گرفته است   شما می توانید با برقراری ارتباط 

 استفاده نمایید  

  می تواند به روش های مختلفی صورت پذیرد   به عبارت دیگر کاربر به نسبت نو   Key Padاسکن کردن 

 برنامه و سخت افزاری که در اختیار دارد برنامه مربوط به پویش صفحه کلید خود را می نویسد   

ترین نو  برنامه   کاربر برای تعیین منطق پایه های میکروکنترلر جهت خواندن اطالعات   باید در راحت 

ایمنی به نویز آن پایه را باال ببرد تا دیتای دریافتی توسم میکرو مطابق با واقعیت باشد   به عبارت دیگر 

ر ستونهای صفحه کلید قرار نویز محیم بر روی دیتای دریافتی کمترین اثر را داشته باشد   به همین خاط

 به تغذیه وصل شده اند    Pull Upگرفته بر روی برد آموزشی نیرا   توسم مقاومت های 
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ید منطق ستونهای صفحه کلد به این نکته توجه داشته باشد که کاربر هنگام برنامه نویسی بای توجه :    

 می باشد   )یک( 1ماتریسی 

 
 وقفهآماده سازی کیبورد جهت ایجاد 

در شددرایطی که کاربر بخواهد برنامه میکروکنترلر خود را به صددورت حرفه ای نوشددته و قدرت پردازشددی   

CPU              را افزایش دهد از وقفه ها اسدددتفاده می نماید   یکی از پرکاربردترین قطعات مورد اسدددتفاده در

ده را د   کلید فشرده ش  پروژه ها   صفحه کلید ماتریسی می باشد که کاربر باید با اسکن کردن صفحه کلی     

شددناسددایی و عملیات مورد نظر را انجام دهد   عموماً اسددکن کردن صددفحه کلید بدون اسددتفاده از وقفه      

شی   شرایم کاری   CPUقدرت پرداز سخت افزاری پدید   CPUرا کاهش می دهد   برای بهبود  باید امکانی 

 آورد تا با فشرده شدن هر کلید   وقفه خارجی رخ دهد  

ن منظور بر روی برد آموزشی میکروکنترلر نیرا   ستونهای کیبورد بوسیله دیودهای نشان داده شده        بدی 

شکل     شکل( بر روی کانکتور                ORبر روی  شده بر روی  شان داده  شترک دیودها ) ن سر م ست و  شده ا

  بر میتوانداصلی قرار گرفته است   در این صورت با فشرده شدن هر کلید   وقفه ایجاد خواهد شد و کار

برنامه اسددکن کردن کیبورد را در روال سددرویس وقفه بنویسددد  برای اسددتفاده از این امکان کاربر باید   

dip switch  ها را در وضعیتON   قرار دهد 

25



 

 

 کلیدهای فشاری )کاربرد در ایجاد وقفه خارجی(
 

بر روی برد آموزشی میکروکنترلر نیرا سه کلید فشاری تعبیه شده که می توانند به دلخواه کاربر و با توجه 

ودن در صورت فعال ب شوند متصل و یا سایر پایه ها مربوط به وقفه میکرو  های پایه بهبه کاربرد مورد نظر 

غیر این صورت به عنوان یک کلید ساده وقفه  می توان از آن ها به عنوان وقفه خارجی استفاده کرد و در 

 برای ارسال فرمان به میکرو مورد استفاده کاربر قرار 

 می گیرند 

** الزم به ککر است که 

 نشده اند   Pull Upکلیدها 

 

 

 PULL DOWNو  PULL UPکلیدهای 
 

تعبیه شده است     PULL UP&DOWNتایی با عنوان واحد 8بر روی برد آموزشی نیراسیستم یک سوئیچ      

کلید دیگر   4متصل شده اند و    VCCقراردارند یعنی توسم مقامت به   PULL UPدر حالت عدد از کلیدها 4

مت به زمین وصددل شددده اند و با قرار دادن هر  وقراردارند  یعنی توسددم مقا PULL DOWNنیز در حالت 

و یا همواره صدددفر )در حالت      (PULL UPهمواره یک )در حالت     های  پایه    onیک از این کلیدها در حالت      

PULL DOWN در اختیار کاربر قرار خواهند گرفت ) 
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 سنسور حرارت و مقاومت متغیر دقیق
 

Lm35  موجود  یتشخی  دمااز معروف ترین سنسورهای

تغییرات دمای مورد نظر را به ولتاژ  که باشدمی در بازار

محدوده دمایی که  .کندآنالوگ تبدیل می

نتیگراد است و این سنسور به + درجه سا150تا  -55باشد بین قادر به انداه گیری آن می سنسور این

درجه   ولتاژ  1میلی ولت ولتاژ خروجی را تغییر میدهد   یعنی به ازای دمای  10ازای هر درجه سانتیگراد 

همننین  .باشدمیلی ولت می 1000درجه خروجی سنسور  100میلی ولت و به ازای  10خروجی سنسور 

 . باشدمی میلی ولت -200درجه خروجی سنسور  -20به ازای دمای 

درجه سانتیگراد را  200باشد   همننین بدنه آن قابلیت تحمل دما تا ولت می 5ولتاژ تغذیه این سنسور 

ده بیتی است و ولتاژ مرجع  AVR از آنجا که مبدل آنالوگ به دیجیتال داخل میکروکنترلر مانند میکرو.دارد

کند پس می قسمت تقسیم می 1024را به  ولت است در نتیجه ولتاژ اندازه گیری شده 5آن بین صفر تا 

 .بخواند سانتیگراد درجه 0٫5تواند سنسور دمای مورد نظر ما را به راحتی با دقت 

( دو قطعه آنالوگ بر روی برد تعبیه شده است که ADCجهت راه اندازی واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال )

 میکروکنترلر مورد نظر بدست آورد   ADCکاربر بتواند آشنایی الزم را جهت راه اندازی واحد 
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تایی متصل هستند و برای 2( به یک پین هدر Trimmer( و پتانسیومتر دقیق ) LM35سنسور حرارت )

میکرو قراردارند  ADCکه در واحد  Aطه را به یکی از پایه های پورت فعال سازی هر یک باید پایه مربو

 متصل کرد  

 

 

 

 

 

 

BUZZER )بوق( 
 

Buzzer    ی براقطعه ای الکترونیکی اسدددت که انرژی الکتریکی را به صددددا تبدیل می کند

ولتاژ اسددتفاده می شددود  این قطعه با  buzzerداشددتن صدددای بوق در پروژه های مختلف از 

DC  کار می کند و در این برد ازBuzzer 5  دو ولتی اسددتفاده شددده اسددت  این واحد دارای

و برای راه اندازی آن کافیسددت پایه مربوطه را با  وصددل شدددهاسددت که به میکرو متصددل به هم پین هدر 

 یک مقداردهی کنید 
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 LED واحد 
 

تایی 8یک پین هدر جهت استفاده کاربر قرار داده شده که مطابق شکل  به  LEDعدد  8بر روی برد 

سمت آند نیز   متصل هستند    اهم به  330 با مقدار (Array)یک مقاومت رشته ای   توسم و از 

 زمین متصل شده اند 
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 )تقویم و ساعت( RTCواحد 
 

 از این واحد برای ساختن تقویم و ساعت توسم تراشه 

DS1307 استفاده می شود  یک باتری بک آپ نیز روی برد تعبیه

شده تا در صورت قطع تغذیه برد نیز این واحد به فعالیت ادامه 

 زمان را به صورت دقیق کخیره و ثبت نماید داده و تغییرات 

 DS 1307 ماه و سال می  هفته     ساعت   روزم با قابلیت شمارش ثانیه   دقیقهیک آی سی ساعت و تقوی 

بایت رم  56این آی سی عالوه بر قابلیت نگهداری ساعت و تقویم    باشد  

آزاد نیز دارد که می توان برای نگهداری داده از آن استفاده نمود   این آی 

  شود می متصل میکروکنترلر به I2C سی توسم پروتکل ارتباط سریال

 

 

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

(PC1  وPC0 متصل شوند )  نقش پایهSDA ارسال و دریافت اطالعات از طریق پورت I2C و  استSCL  نیز

  .می باشد  ds1307 آی سی و AVR میکروکنترلر کالک هماهنگی بین
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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  دوسیمه سریال ارتباط است که برای راه اندازی آن باید از پروتکل تعبیه شدهI2C  استفاده

 کرد 

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

(PC1  وPC0 متصل شوند  نقش پایه )SDA ارسال و دریافت اطالعات از طریق پورت I2C و  استSCL  نیز

 .می باشد  AT24C04 آی سی و AVR میکروکنترلر کالک هماهنگی بین
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  (USART)واحد   RS232کانکتور  
 Universal Synchronous serialمخفف عبارت  USARTارتباط سریال 

Receiver and Transmitter  به معنای فرستنده/گیرنده جهانی سریال
از در سخت افزار طراحی شده روی برد  سنکرون/آسنکرون می باشد 

 حالت آسنکرون استفاده شده است

یددا یددک خددم  TXD در ایددن روش دیتددای مددورد نظددر بددر روی یددک خددم ارسددال
بندابر ایدن بدده اصدطال  مددی    ؛ ارسددال نمدی گددردد  همددراه دیتدا کالکدی   منتقدل مدی شددود و بده    RXD دریافدت 

پددس در چنددین روشددی بایددد دیتددای مددورد     .گددوییم فرسددتنده و گیرنددده غیددر همزمددان عمددل مددی کننددد    
بددرای فرسددتنده و  نظددر بددا قالددب بندددی خاصددی بدده صددورت بیددت بدده بیددت بددا فواصددل زمددانی تعریددف شددده 

 بدددده ایددددن فواصددددل زمددددانی در ایددددن نددددو  ارتبدددداط نددددرخ انتقددددال داده یددددا  .گیرنددددده منتقددددل شددددود
 Baud rate گفته می شود. 

بایدددددد توجددددده داشدددددت کددددده حتمدددددا 
در هددددر دو سددددمت  Baud Rateمقدددددار

یددک مقدددار مسدداوی و مشددابه در نظددر گرفتدده   
 شود 

( از USARTبددرای اسددتفاده از رابددم سددریال میکددرو )    
کددده در شدددکل مشدددخ  مدددی باشدددد اسدددتفاده  یکدددانکتور

مددی شددود   الزم بدده ککددر اسددت کدده کلیدده قطعددات الزم بددرای  
برقددراری ارتبدداط سددریال توسددم میکددرو   بددر روی بددرد تعبیدده      

موجدددود در  USARTسدددت و تنهدددا کدددافی اسدددت کددده کابدددل ا شددده 
 پک محصول را به این کانکتور متصل کنید   
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  RGB LED  واحد

 

 

 RGBهاLED   پایه دیگر هر کدام مخصوص  3که یک پایه مشترک )کاتد یا آند ( و هستند پایه  4هایی
 RGB به عبارت دیگر (RED GREEN BLUE) قرمز  سبز و آبی اتصال به یکی از رنگ ها است که عبارتند از

LED  عدد 3ها از LED ده انددر رنگ های قرمز  سبز و آبی تشکیل شده اند که در یک پکیج قرار داده ش. 

به پایه های میکروکنترلر می توان روشن شدن هر رنگ را  RED & GREEN & BLUE با اتصال سه پایه
کنترل کرد و برای ایجاد یک رنگ جدید این رنگ ها را دو به دو 

 زنی ایجاد طیف بیشتری از رنگ هابرای و با همدیگر روشن کرد  
با تغییر دادن انجام می دهیم   PWM این کار را با اعمال پالس

 .می توان شدت نور هر رنگ را کنترل کرد PWM   عرض پالس

 RGB LED  و به کار رفته در این واحد از نو  آند مشترک بوده
 ONبرای فعال سازی باید دیپ سوئیچ مربوط به آن را در حالت 

 قرار داد 
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  DCواحد راه اندازی موتور 

موتور های جریان مستقیم برای کار کردن نیاز به تغذیه )بایاس( دارند   معموال موتور هایی که برای ساخن  
د  و بسته به مدل نکار می کن 24یا  12یا  9یا  6یا  5ربات های دانشگاهی استفاده می شود با ولتاژ های 

ما همان طور ا . آمپر می باشند 5میلی آمپر تا  100جریان کشی حدود   روش ساخت   قیمت و     دارای 
  بنابراین ست و نمی تواند موتور را بنرخاندمیلی آمپر ا 2ولت و  5که می دانیم خروجی میکروکنترلر ها 

 . ما نیاز به مدارات واسطه برای اتصال کنترلر به موتور داریم   به این مدارات درایور می گویند

 که با توجه به جریان دهی مناسب یکی از قطعات مناسب جهت راه اندازی موتور است   L298 ردرایو
تا یک آمپر در هر )

کانال( می تواند نیاز 
بسیاری از پروژه ها را 

مرتفع سازد  این قطعه با 
مدار ارائه شده می تواند دو 

 اندازی راه مجزا صورت به  موتور را
ید  نما کنترل را آنها گردش جهت و کرده

 چهار به ولتاژ اعمال توسم  که این کنترل
 هر برای) ردیگ می صورت قطعه این منطقی ورودی
 ای میکروکنترلر خروجی توان می که  (ورودی دو موتور

 ورودی چهار این به مستقیم صورت به را حسگر مدارات
   .کرد کنترل را موتور راحتی به و نمود متصل

 می توان به روش مدلوالسیون پهنای باندنیز را موتور کنترل سرعت 

(PWM)  در  11و  6و با اعمال فرکانس به پایه هایIC  که روی پین هدر
  انجام دادمشخ  شده اند  ENBو  ENAبا 
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پایه را استفاده می گردد  همننین می توان این  موتوردو جهت کنترل جریان  ISENBو  ISENAپایه های از 

 اتصال داد که در این صورت کنترلی بر روی جریان وجود ندارد GND خم منفی مداربه صورت مستقیم به 

 و باتوجه به مدار طراحی شده  در این حالت نیازی به اتصال این دو پایه وجود ندارد 

متصل مربوطه ولت به کانکتور 12الزم به ککر است برای راه اندازی درایور مذکور می بایست یک ولتاژ 

 نمود  

 

  MMC/SDواحد کارت های حافظه 
 

مموری کارت ها توسم روش های متنوعی با دستگاه های دیگر ارتباط برقرار می کنند   

است    SPI یکی از متداول ترین روش های فعلی  روش ارتباط از طریق درگاه

یک پروتکل انتقال اطالعات به روش سریال بوده و جزء روش های   SPI پروتکل

سیم  4می شود  برای برقراری ارتباط توسم این پروتکل حداقل به سنکرون محسوب 

نیاز داریم  دو سیم برای ارسال و دریافت اطالعات  یک سیم برای کالک و یک سیم 

 .برای فعال کردن یا غیر فعال کردن وسیله مورد ارتباط
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رد پایه مو 4 نحوه اتصال این واحد به میکرو را می توانید در شکل مالحظه کنید 

 صل شوند ونیاز به پین هدر متصل بوده و باید به پایه های متناظر در میکرو 

خازن و مقاومت های مربوط به این واحد در روی برد قرار دارند اما کانکتور مربوط 

به کارت حافظه در پشت مدار تعبیه شده است  برای استفاده از این واحد باید 

  در این کانکتور قرار دهید  برد را برگردانده و کارت حافظه را در

تعبیه شده تغذیه واحد که در    LF33رگوالتور ولت راه اندازی می شود که توسم  3.3این واحد با تغذیه 

 در مدار تامین می گردد  
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  PS2کانکتور 

دارای  واین کانکتور جهت اتصال کیبورد کامپیوتر و یا موس به میکروکنترلر مورد استفاده قرار می گیرد 
 یک پایه برای ارسال دیتا و یک پایه کالک است که به پین هدر واحد مربوطه متصل هستند 
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 (IR)مادون قرمز 

است  از آنجا که در از جنس امواج الکترومغناطیس  پرتو مادون قرمز

طیف فرکانسی امواج الکترومغناطیس, این موج پایین تر از نور مرئی 

جزو امواج  مادون قرمز  پرتو نام مادون قرمز یا فروسرخ را به آن اختصاص داده اند  قرمز قرار می گیرد

این   نیستتوسم چشم انسان قابل تشخی   و محسوب می شود (Invisible) الکترومغناطیس نامرئی

ویژگی باعث می شود تا بتوانیم بدون ایجاد مزاحمت برای انسان, پرتو مادون قرمز را در فضا ارسال و 

دریافت کنیم  امروزه از پرتو مادون قرمز به صورت گسترده, به عنوان وسیله ای برای ارسال و دریافت 

بی شماری نیز برای رسیدن به این هدف در بازار موجود  الکترونیک اطالعات استفاده می شود و قطعات

 .می باشند

مادون قرمز استفاده شده که یکی به  LEDواحد از دو در این 

رنده در مدار ایفای نقش عنوان فرستنده و دیگری به عنوان گی

کنند و هر یک از آن ها به پین هدر مربوط به این واحد متصل می 

 بوده و قابلیت ارتباط با میکرو را دارند 
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   (Relay)رله  

رله یک قطعه الکترونیکی است که مانند کنتاکتورهای الکتریکی 

عمل می کند   اساس کار و کاربرد اصلی رله در آن است که وقتی 

برسد باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی ولتاژی به سیم پیچ آن 

 شده و این میدان مغناطیسی نیز باعث قطع و وصل شدن کنتاکت

های موجود در خود رله می شوند که می تواند به وسیله این 

به طور کلی رله   هایش بسیاری از وسایل الکتریکی و الکترونیکی را قطع و وصل و کنترل نماید کنتاکت

میباشد که به جای اینکه به صورت دستی به آن فشار وارد کنیم تا المپ روشن شود یک کلید الکترونیکی 

  . باید به آن ولتاژ اعمال کنیم تا المپ را روشن کند

 آید می توان کم مدار یک یا داشبورد سوئیچ از مثالً که کم توان از استفاده با  ها این است کهحسن رله

و  ولت 5و با استفاده از ولتاژی معادل  رله یوسیله به مثالً کنندمی لوص را بیشتر بسیار توان با مداری

 . را وصل کرد آمپر 2 و ولت  120توان مداری با ولتاژمی میلی آمپر  50جریانی معادل 

دارای برد  رله موجود در این  مدار

برای متصل به هم پین هدر  دو

توسم میکرو اعمال ورودی مناسب 

جهت راه اندازی رله می باشد و کانکتور 

جانبی ه به رنگ آبی است جهت اتصال مداردیگر ک

 درنظر گرفته شده است 
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 پتانسیومتر دیجیتال 

ترل کنبطور کلی پتانسیومتر مقاومتی است که می توان می توان مقدار آن را تغییر داد و کاربرد آن در 

پتانسومتر های معمولی دارای سه پایه و یک لغزنده )مانند پیچ( می شدت نور  دما  صوت و     می باشد 

ر د اما گاهی نیاز داریم که این تغییر باشند که با جابجا کردن آن می توان مقدار مقاومت را تغییر داد 

ر این صورت از پتانسیومترهای و به صورت نرم افزاری در مدار انجام شود  دتوسم میکرو  مقاومت

 دیجیتال استفاده می کنیم 

به عنوان پتانسیومتر دیجیتال استفاده شده که دارای مقاومتی برابر با  MCP41010در این برد از تراشه 

 راه اندازی می شود  SPIکیلواهم می باشد و توسم پروتکل ارتباطی  10

بوده  slaveده شده است   الزم به ککر است که این تراشه فقم پایه از این واحد در اختیار کاربر قرار دا 4

میکرو متصل شود   MOSIنام گذاری شده باید به پایه  SIکه با  3شماره و دستور می گیرد؛ بنایراین پایه 

 نیز پایه خروجی این واحد می باشد  PW0پایه 
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 کریستال ساعت

صنعت الکترونیک   ترین و پرکاربردترین قطعات در  یکی از مهم

وظیفه این قطعه نگهداشتن فرکانس مدارات  .کریستال کوارتز است

نوسان ساز   روی یک فرکانس خاص می باشد و این به دلیل خاصیت 

 (Silicon Oxide) پیزو الکتریکی کانی سازنده این قطعه یعنی کوارتز

 .است

ه فقم به واسطه آن میتوان مدارهای ترین المان در صنعت مخابرات می باشد چرا ک این قطعه   مهم

فرستنده بسیار با ثبات ساخت  عالوه بر کاربرد کریستال در مخابرات   این قطعه در ساخت ساعت های 

 .بسیار دقیق ونیز صنعت میکرو کنترلر و کامپیوتر کاربرد زیادی دارد

کار می کند که از آن هرتز  32768این کریستال که به نام کریستال ساعت معروف است   با فرکانس 

ثانیه استفاده می شود و در مداراتی مانند تایمر   ساعت    1برای ایجاد تاخیرهای دقیق زمانی مانند 

  .کرنومتر و      کاربرد دارد

برای ساختن زمان دقیق از واحد تایمر میکرو استفاده می شود   این قطعه به پایه های  نکهبا توجه به ای

TOSC1 وTOSC2  متصل شده و با قراردادن کلید مربوط به این واحد در حالتon  این قطعه وارد مدار می

 شود 
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 ( PLL) حلقه قفل فاز

یک سیستم کنترلی الکترونیکی است   (Phase Locked Loop) یک حلقه قفل فاز یا حلقه قفل شده در فاز

همننین حلقه قفل شونده  .سازد  می(reference) که یک سیگنال قفل شده فاز متناسب با ورودی یا مرجع

های در فرستنده . های مدوله شده فرکانسی   بکار رودتواند برای دمدوالسیون کردن سیگنالفاز می

های جدیدی را که مضربی از فرکانس مرجع هستند   با همان ثبات به عنوان   فرکانس PLL رادیویی   یک

 . کندمی(synthesize) فرکانس مرجع   همزمان

  در این واحد از نو  می باشند 4046  آی سی های خانواده PLL یکی از شناخته شده ترین آی سی های

CD4046 خروجی این آی سی ها از نو  شکل موج مربعی   ولت دارد 20ولتاژ تغذیه ای تا  استفاده شده که

ولتی م   این تغییر توسمباشد( می باشند می باشد  که دارای یک مقدار فرکانس آزادرو )که قابل تنطیم می

 اعمال می شود متصل است  VC0که به پایه ترن موجود در واحد 

به منظور خارج کردن آی سی از حالت کالک خارجی توسم این واحد  باید مولتی ترن را در خالف جهت عقربه 

 تز تولید خواهدشد کیلوهر 50های ساعت تا انتها بنرخانید  در این حالت فرکانسی در حدود 
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 RS485 واحد

 

RS485 یک پروتکل سریال برای انتقال داده می باشد این پروتکل که ارتقا یافته ی RS232  است بیشتر

 .دارد RS232 استفاده میشود وتشابه زیادی با در صنعت

 خم ارسال می بر مبنای خطوط دیفرانسیلی استفاده می شود  یعنی داده موجود از طریق دو RS485 پروتکل

و اگر نویز در محیم موجود باشد بر روی هر دو خم تاثیر می گذارد و قادر به این نیست که تغییری  شود

  در آن ایجاد کند

متر افزایش داد که 1200به دلیل استفاده از خطوط دیفرانسیلی می توان فاصله دوسیم را تا  RS485 در 

مگا  5/3متر سرعت تا 10در فاصله های کم مثال  .ثانیه است کیلو بیت بر 100حداکثرسرعت انتقال داده 

 .بیت بر ثانیه افزایش خواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43



 




