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ویژگی ها و امکانات برد آموزشی میکروکنترلر  dsPICنیراسیستم


مورد استفاده برای میکروکنترلرdsPIC4013



دارای منبع تغذیه سوئیچینگ با قابلیت جریان دهی باال



 LCDکاراکتری 16×2



کانکتور  LCDگرافیکی KS0108



پورت  RS232جهت برقراری ارتباط سریال)(USART1,USART2



پورت)LAN (RJ45



کانکتور ارتباطی CAN



پورت  PS2جهت اتصال موس و کیبورد



سنسور دمای دیجیتالLM35



آی سی تقویم و ساعت  DS1307به همراه باتری Back up



آی سی حافظه خارجی EEPROM



کانکتور کارت های حافظه MMC/SD



ولوم متصل شده به واحد ADC



مدار صوت متصل به واحد  PWMبا قابلیت اتصال اسپیکر و میکروفون



 2عدد  LEDبرای استفاده کاربر



 2عدد کلید جهت کاربردهای مختلف



کانکتور پروگرامر
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محتویات موجود در پک محصول

3

واحد تغذیه )(POWER
واحددد تغذیدده تددامیک کننددده جریددان و ولتددای مددورد نیدداز بددرای واحدددهای مختلددف بددرد مددی باشددد و دارای
دو رگوالتددور متفدداوت اسددت یددک رگوالتددور سددوئیچینگ ) (LM2576بددا قابلیددت تنظددیم ولتددای خروجددی
کدده تغذیدده اصددلی بددرد را تددامیک مددی کنددد و یددک رگوالتددور ولتددای ( )MC33269کدده بددرای تولیددد ولتددای
 3.3ولت استفده می شود
منبددع تغذیدده سددوئیچینگ ایددک بددرد بددا قابلیددت جریددان دهددی بدداال طراحددی شددده و بددرای راه اندددازی واحددد
تغذیدده و روشددک نمددودن بددرد کافیسددت آداپتددور موجددود در پددک محصددول را بدده جددک ت بیدده شددده روی
بددرد متصددل نمددوده و کلیددد  ON/OFFرا در حالددت وصددل قددرار دهیددد در ایددک حالددت  LEDمربددوط بدده
ا یددک واحددد روشددک شددده و بددرد آمدداده اسددتفاده توس د کدداربر مددی باشددد الزم بدده رکددر اسددت کدده ولتددای
خروجی آداپتور مورد استفاده باید بیک  7تا  1ولت  DCباشد

میکروکنترلر
میکروی قدابدل اسدددتفاده روی ایک برد که در پک محصدددول ارائه می گردد
میکروکنترلر  dsPIC4013اسدددت کده راهنمدای پدایده هدای آن در شدددکل زیر قابل
مشاهده می باشد

4

در ایک واحد از یک زیف سدوکت  42پایه برای اتصال میکروکنترلر به برد استفاده شده است و به راحتی
می توان میکروی ت بیه شده روی برد را برداشته و با میکروهای دیگری جایگزیک نمود

نحوه قراردادن میکرو روی برد
قبل از قراردادن میکرو روی سوکت مربوطه حتما از خاموش بودن برد اطمینان حاصل نمایید برای
قراردادن آی سی روی زیف سوکت می بایست اهرم متصل به ایک قط ه را در حالت عمودی (به سمت
باال) قرارداده و آی سی را روی آن قراردهید
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در ایک مرحله حتما ابتدا به عالمت پایه شماره یک آی سی که با یک دایره خالی بر روی آی سی و یا نیم
دایره خالی قسمت باالی آی سی توجه نموده و دقت نمایید که به سمت دسته زیف قرار گیرد
سپس جهت اتصال کامل پایه ها و ثابت نگه داشتک آی سی اهرم را به حالت افقی (به سمت پاییک)
هدایت کنید با باال بردن دوباره اهرم پایه ها آزاد شده و برداشتک آی سی به راحتی انجام خواهد شد

واحد Reset
همددانطور کدده در شددکل مالحظدده مددی کنیددد یددک کلیددد فشدداری در کنددار میکددرو قددرار دارد
کدده مربددوط بدده  Resetمیکددرو مددی باشددد ایددک کلیددد فشدداری بدده پایدده شددماره  1میکددرو
متصددل مددی باشددد کدده بددا فشددردن آن عمددل  Resetتوس د مدددار زیددر انجددام مددی گیددرد و
برنامدده پروگددرم شددده روی میکددرو
از ابتدا اجرا می شود
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واحد ( clockکریستال)
تمددامی میکروکنترلددر هددا جهددت راه اندددازی نیدداز بدده پددالس سدداعت دارنددد کدده مددی تددوان آن را بدده دو
صددورت خددارجی و داخلددی تدد میک کددرد در صددورتی کدده بخواهیددد از اسددیالتورهای خددارجی پددالس سدداعت
یددا همددان کریسددتال هددا اسددتفاده کنیددد یددک کریسددتال  12مگدداهرتزی روی بددرد در اختیارتددان قددرار
گرفته است

واحد پروگرمر
بر روی برد  dsPICنیرا یک سدددوکت  6پیک در واحد پروگرمر ت بیه شدددده اسدددت ایک سدددوکت مطاب با
اسدتاندارد پروگرمرهای  PICkit2و  PICkit3طراحی شدده و به راحتی برای پروگرم کردن میکرو توس ایک
دو پروگرمر قابل اسدتفاده می باشدد اتصدال های مربوط به ایک سوکت
در شکل زیر قابل مشاهده است
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برای پروگرم کردن میکرو توس ایک واحد نیازمند یک پروگرمر  PICkit2و یا  PICkit3و نرم افزار مربوط
به آن ها هس تید که توس شرکت مایکروچیپ تولید شده و در بازار موجود است نحوه استفاده از ایک
نرم افزار و جزئیات مربوط به پروگرم کردن میکروکنترلر در ادامه بیان شده است

راهنمای نصب نرم افزار PICkit
یک نسخه از نرم افزار  PICkit2در  DVDارائه شده همراه با محصول موجود است برای نصب نرم افزار
کافیست فایل  setup.exeرا از فولدر  PICkit2-v2.61.00باز کرده و مراحل نصب را طب تصاویر دنبال
کنید :
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پروگرم کردن میکروکنترلر dsPIC
پس از طی مراحل قبل و نصب نرم افزار آیکون نرم افزار به شکل

روی دسکتاپ کامپیوتر

شما ظاهر می گردد برای اجرای نرم افزار روی آیکون مشخص شده کلیک کنید دستگاه پروگرمر را نیز
توس کابل مربوطه به برد متصل کنید
پس از اتصال با توجه به شکل زیر از منوی  Toolsگزینه  Check Comunicationرا انتخاب کنید تا نرم
افزار دستگاه پروگرمر را شناسایی کرده و با آن ارتباط برقرار کند
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در صورتی که دستگاه پروگرمر به طور کامل و صحیح به برد متصل باشد با پیام زیر در صفحه اصلی نرم
افزار مواجه خواهید شد که نشان دهنده آمادگی میکروکنترلر جهت پروگرم شدن می باشد
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در مرحله ب د از منوی  Fileگزینه  Import Hexرا انتخاب نمایید تا پنجره جدیدی برای شما باز شود در
ایک پنجره فایل هگز برنامه مورد نظر را پیداکرده و گزینه  Openرا انتخاب نمایید
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درنهایت برای انتقال کد مورد نظر روی میکروکنترلر گزینه  Writeرا که در شکل زیر مشخص شده است
انتخاب نمایید پس از طی زمانی کوتاه (که با توجه به حجم کد نوشته شده می تواند متفاوت باشد) با پیغام
 Programming Successfulمواجه خواهید شد که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن مراحل پروگرم است
اکنون میکروکنترلر شما پروگرم شده و آماده استفاده می باشد
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در صورتی که نیاز دارید کد را تغییر داده و مجددا میکروکنترلر را پروگرم کنید و یا بخواهید برنامه را از
روی میکروکنترلر پاک کنید مطاب

تصویر گزینه  Eraseرا انتخاب نمایید تا کد قبلی از روی حافظه

میکروکنترلر پاک شده و میکروکنترلر برای بارگذاری کد جدید آماده شود
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نمایشگرها
 LCDکاراکتری
 lcdهای کاراکتری نمایشدددگرهای کم هزینه و متداولی برای نمایش کاراکترها هسدددتند در ایک برد از یک
 lcdکاراکتری  2×16اسدتفاده شدده که دارای  2سطر و  16ستون می باشد برای قراردادن  LCDروی برد
باید از پیک هدر مادگی 16پایه در باالی برد که در شکل نیز مشخص شده استفاده نمایید
توجه  :حتما قبل از قراردادن  LCDروی برد از خاموش بودن برد
اطمینان حاصل نمایید در غیر اینصورت ممکک است  LCDشما به
مرور زمان آسیب ببیند

با استفاده از پتانسیومتر مخصوص به ایک نمایشگر نیز می توان درخشندگی نور پس زمینه را تنظیم
کرد
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 LCDگرافیکی
LCDهای گرافیکی یا  GLCDها نمایشدددگرهایی مناسدددب نمایش محتویات
گرافیکی مانند متک شددکل عکس و

هسددتند  LCDگرافیکی

در نظر گرفتدده شددددده برای ایک برد از نو  KS108و در سددددایز
 128×64پیکسددل می باشددد که باید توسدد خود کاربر تهیه و اسددتفاده
شدددود ایک نو از  LCDدارای  22پایه بوده و برای اتصدددال آن به برد باید از
پیک هدر 22تایی مادگی مشخص شده در تصویر استفاده نمود
با استفاده از پتانسیومتر ت بیه شده نیز می توان میزان درخشندگی نور پس زمینه را تنظیم کرد
توجه  :حتما قبل از قراردادن  LCDروی برد از خاموش بودن برد اطمینان حاصل نمایید در غیر اینصورت
ممکک است  LCDشما به مرور زمان آسیب ببیند
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کلیدهای فشاری (کاربرد در ایجاد وقفه خارجی)
بر روی برد آموزشی میکروکنترلر نیرا پنج کلید
فشاری ت بیه شده که مطاب

شکل به پایه های

میکروکنترلر متصل شده اند در صورت ف ال بودن
وقفه می توان از آن ها به عنوان وقفه خارجی
استفاده کرد و در غیر ایک صورت به عنوان یک
کلید ساده برای ارسال فرمان به میکرو مورد
استفاده کاربر قرار می گیرند
که هرکدام از ایک کلیدها توس سوئیچ مشخص
شده در شکل و مقومت های  12کیلو اهم Pull Up
شده اند
**الزم به رکر است برای استفاده از قابلیت Pull
 Upباید سوئیچ مربوط به هر کلید در حالت  onقرار
گیرد
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سنسور دمای دیجیتال
 Lm35از م روف تریک سنسورهای تشخیص دمای موجود
در بازار میباشد که تغییرات دمای مورد نظر را به ولتای
آنالوگ

تبدیل

میکند.

محدوده

دمایی

که

ایک سنسور قادر به انداه گیری آن میباشد بیک  -22تا  +122درجه سانتیگراد است و ایک سنسور به
ازای هر درجه سانتیگراد  12میلی ولت ولتای خروجی را تغییر میدهد ی نی به ازای دمای  1درجه ولتای
خروجی سنسور  12میلی ولت و به ازای  122درجه خروجی سنسور  1222میلی ولت میباشد .همچنیک
به ازای دمای  -22درجه خروجی سنسور  -222میلی ولت میباشد .ولتای تغذیه ایک سنسور  2ولت
میباشد همچنیک بدنه آن قابلیت تحمل دما تا  222درجه سانتیگراد را دارد.
جهت راه اندازی واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال ( )ADCدو قط ه آنالوگ بر روی برد ت بیه شده است که
کاربر بتواند آشنایی الزم را جهت راه اندازی واحد  ADCمیکروکنترلر مورد نظر بدست آورد
سنسور حرارت ( ) LM35و پتانسیومتر ت بیه
شده در ایک واحد به یک سوئیچ 2تایی متصل
هستند و برای ف ال سازی هر یک باید سوئیچ
مربوط به آن را در حالت  onقرار دهید

*احتیاط لطفا هیچ گاه پیچ ولوم پتانسیومتر را در کمتریک
مقدار قرارندهید چون ممکک است در مدار اتصال کوتاه ایجاد
شود

19

واحد LED
بر روی برد  2عدد  LEDجهت اسدددتفاده کاربر قرار داده شدددده که مطاب شدددکل به پایه های میکروکنترلر
متصل شده اند

واحد ( RTCتقویم و ساعت)
از ایک واحد برای ساختک تقویم و ساعت توس تراشه  DS1307استفاده
می شود یک باتری بک آپ نیز روی برد ت بیه شده تا در صورت قطع
تغذیه برد نیز ایک واحد به ف الیت ادامه داده و تغییرات زمان را به
صورت دقی رخیره و ثبت نماید
 DS1307یک آی سی ساعت و تقویم با قابلیت شمارش ثانیه دقیقه ساعت روز هفته ماه و سال می
باشد ایک آی سی عالوه بر قابلیت نگهداری ساعت و تقویم  26بایت رم آزاد
نیز دارد که می توان برای نگهداری داده از آن استفاده نمود ایک آی سی توس
پروتکل ارتباط سریال  I2Cبه میکروکنترلر متصل می شود
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ایک  ICدارای دو پایه با نام های  SDAو  SCLاست که  Pull upشده و به پایه های متناظر در میکرو متصل
شده اند نقش پایه  SDAارسال و دریافت اطالعات از طری پورت  I2Cاست و  SCLنیز کالک هماهنگی
بیک میکروکنترلر و آی سی  ds1307می باشد .

جهت ف ال سازی و استفاده از ایک واحد میبایست سوئیچ  S6را در
حالت  onقرار دهید

واحد EEPROM
در ایک واحد که به عنوان یک حافظه خارجی مورد استفاده کاربر قرار می گیرد یک تراشه با شماره قط ه
 AT24C02ت بیه شده است که برای راه اندازی آن باید از پروتکل ارتباط سریال دوسیمه  I2Cاستفاده
کرد
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ایک  ICدارای دو پایه با نام های  SDAو  SCLاست که  Pull upشده و پایه های متناظر در میکرو متصل
شده اند نقش پایه  SDAارسال و دریافت اطالعات از طری پورت  I2Cاست و  SCLنیز کالک هماهنگی
بیک میکروکنترلر و آی سی  AT24C04می باشد.

جهت ف ال سازی و استفاده از ایک واحد میبایست سوئیچ های  S5را در حالت  onقرار دهید
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کانکتور ( RS232واحد )USART
ارتباط سریال  USARTمخفف عبارت Universal Synchronous serial
 Receiver and Transmitterبه م نای فرستنده/گیرنده جهانی سریال
سنکرون/آسنکرون می باشد در سخت افزار طراحی شده روی برد از
حالت آسنکرون استفاده شده است.
در ایددک روش دیتددای مددورد نظددر بددر روی یددک خ د ارسددال  TXDیددا یددک خ د دریافددت  RXDمنتقددل مددی
شددود و بدده همددراه دیتددا کالکددی ارسددال نمددی گددردد؛ بنددابر ایددک بدده اصددطالی مددی گددوییم فرسددتنده و
گیرنددده غیددر همزمددان عمددل مددی کننددد .پددس در چنددیک روشددی بایددد دیتددای مددورد نظددر بددا قالددب بندددی
خاصددی بدده صددورت بیددت بدده بیددت بددا فواصددل زمددانی ت ریددف شددده بددرای فرسددتنده و گیرنددده منتقددل
شددددددود .بدددددده ایددددددک فواصددددددل زمددددددانی در ایددددددک نددددددو ارتبدددددداط نددددددر انتقددددددال داده یددددددا
 Baud rateگفتدده مددی شددود.بایددد توجدده داشددت کدده حتمددا مقدددار Baud Rateدر هددر دو سددمت یددک
مقدار مساوی و مشابه در نظر گرفته شود
نحوه اتصال ایک واحد به میکروکنترلر را می توانید در شکل زیر مشاهده کنید
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بددددددرای اسددددددتفاده از رابدددددد سددددددریال میکددددددرو
( )USARTاز کانکتورهددددایی کدددده در شددددکل
مشددخص شددده اسددتفاده مددی شددود الزم بدده
رکددر اسددت کدده کلیدده قط ددات الزم بددرای برقددراری
ارتبدداط سددریال توس د میکددرو بددر روی بددرد ت بیدده شددده اسددت و
تنهددا کددافی اسددت کدده کابددل  USARTموجددود در پددک محصددول را بدده ایددک کددانکتور
متصل کنید و سوئیچ های  S17را در حالت  onقرار دهید

واحد کارت های حافظه MMC/SD
مموری کارت ها توس روش های متنوعی با دستگاه های دیگر ارتباط برقرار می کنند
یکی از متداول تریک روش های ف لی روش ارتباط از طری

درگاه  SPIاست

پروتکل  SPIیک پروتکل انتقال اطالعات به روش سریال بوده و جزء روش های
سنکرون محسوب می شود برای برقراری ارتباط توس ایک پروتکل حداقل به  4سیم
نیاز داریم دو سیم برای ارسال و دریافت اطالعات یک سیم برای کالک و یک سیم
برای ف ال کردن یا غیر ف ال کردن وسیله مورد ارتباط.
نحوه اتصال ایک واحد به میکرو را می توانید در شکل مالحظه کنید  4پایه مورد نیاز به پایه های متناظر
در میکرو متصل شده اند برای استفاده از ایک واحد باید کارت حافظه را در کانکتور مربوطه قرار داده و
سوئیچ های  S15را نیز در حالت  onقرار دهید
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ایک واحد با تغذیه  3.3ولت راه اندازی می شود که توس رگوالتور ولتای  MC33269که در واحد تغذیه
ت بیه شده در مدار تامیک می گردد

کانکتور PS2
ایک کانکتور جهت اتصال کیبورد کامپیوتر و یا موس به میکروکنترلر مورد استفاده قرار می گیرد و دارای
یک پایه برای ارسال دیتا و یک پایه کالک است که به پایه های واحد مربوطه روی میکروکنترلر متصل
هستند جهت راه اندازی و استفاده از ایک واحد
میبایست سوئیچ های  S18را در حالت  onقرار دهید
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واحد CAN
CANکه مخفف  Controller Area Networkاست به م نای شبکه محلی کنترلر است اساسا ایک شبکه
برای محی های پر نویز صن تی طراحی شده است
 CAN-BUSراب دو سیمه تفاضلی است که روی یک جفت سیم به هم پیچیده شده یا کابل تخت به همراه
سیم زمیک اجرا می شود و به ایک سیم ها  CAN_Lو  CAN_Hگفته می شود ت داد وسایل قابل اتصال
 112وسیله است توپولویی نیز بصورت باس است که دو طرف آن ترمیناتور نیاز دارد
سیستم های  CANبسیار سریع هستند و قابلیت انتقال حداکثر 7622پیغام  8بایتی و  18222سیگنال
راه انداز در ثانیه را دارا خواهند بود باال تریک نر ارسال داده در ایک
پروتکل  1 Mbpsو کمتریک آن  10 Kbpsمی باشد
بر روی برد آموزشی نیرا از تراشه  MCP2551جهت راه اندازی اینترفیس
ارتباطی  CANاستفاده شده نحوه اتصال بخش های مختلف ایک واحد در
شکل قابل مشاهده است جهت راه اندازی و استفاده از ایک
واحد میبایست سوئیچ های  S3را در حالت  onقرار دهید
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واحد اترنت ()LAN
 LANمخفف عبارت  LOCAL AREA NETWORKیا شبکه
محلی است و یک سیستم ارتباطی سرعت باالست که
برای اتصال کامپیوتر ها و دیگر تجهیزات (مانند پرینتر اسکنر
دستگاه کپی و

) به یکدیگر و برای یک ناحیه کوچک مانند یک ساختمان یا یک شرکت

و مانند آن طراحی شده است با اتصال چند شبکه محلی یا LANبه یکدیگر می توانید یک شبکه
بزرگتر به نام WANیا WIDE AREA NETWORKبسازید.
مدار مورد نیاز جهت راه اندازی ایک واحد و اتصاالت مربوطه در تصویر زیر نمایش داده شده است
برای استفاده از ایک واحد به کابل شبکه نیاز دارید ایک کابل به کانکتور  RJ45ت بیه شده در برد که در
تصویر باال مشخص شده متصل می شود
جهت راه اندازی و استفاده از ایک واحد میبایست سوئیچ های  S16را در حالت  onقرار دهید
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اتصال مدار صوت به واحد PWM
بر روی برد آموزشی نیرا کانال خروجی واحد  PWMبه یک مدار تقویت کننده متصل است که می توان
گیک آن را توس ولوم ( )volumeمربوطه تنظیم کرد و خروجی آن نیز از طری کانکتور  speakerو جک
 headphoneدر دسترس است

جهت راه اندازی و استفاده از ایک واحد میبایست سوئیچ های  S2را در
حالت  onقرار دهید
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