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ویژگی های برد آموزشی میکروکنترلر  PICنیراسیستم


مورد استفاده برای میکروکنترلر  PIC18F458و PIC18F448



در اختیار قراردادن تمامی پایه های میکروکنترلر



در اختیار قرار دادن پایه های تمامی واحدها



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



دارای کانکتور استاندارد جهت اتصال به پروگرمرهای  PICKit2و PICKit3



برد بورد برای بستن مدارهای مختلف



قسمت هزار سوراخ برای اتصال سایر قطعات مورد نظر



سنسور دمای دیجیتال LM35



مقاومت متغیر دقیق )(Trimmer



کانکتور کارت های حافظه MMC/SD



آی سی تقویم و ساعت  DS1307به همراه باتری Back up



موتور پله ای به همراه درایور



درایور  L298برای موتور  DCبا امکان کنترل دو موتور



LED RGB



کیبورد ماتریسی 4×4



 8عدد  LEDبرای استفاده کاربر



نمایشگر 7Segment



نمایشگر  LCDکاراکتری 2x16



نمایشگر  LCDگرافیکی KS0108



 ( Buzzerبوق )



آی سی حافظه خارجی EEPROM



 3عدد کلید جهت کاربردهای مختلف از جمله Interrupt



پورت  RS232جهت برقراری ارتباط سریال ()USART



کانکتور  PS2جهت اتصال موس و کیبورد کامپیوتر



پتانسیومتر دیجیتال (مقاومت متغیر دیجیتال )MCP
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گیرنده و فرستنده مادون قرمز () Infra Red



کانکتور ارتباط سریال RS485



رله جهت اتصال ادوات 220 v



مدار  PLLجهت تولید فرکانس های مختلف



کریستال ساعت جهت تولید یک ثانیه واقعی و ساخت ساعت دیجیتال



کلیدهای  PULL UPو  PULL DOWNجهت اتصال به پورت های میکروکنترلر

محتویات موجود در پک محصول
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واحد تغذیه )(POWER
واحددد تغذیدده تددامین کننددده جریددان و ولتدداژ
مددورد نیدداز بددرای واحدددهای مختلددف بددرد مددی باشددد
و دارای دو رگوالتدددددور متفددددداوت اسدددددت .رگوالتدددددور
 LM7805بددددرای تولیددددد ولتدددداژ  5ولددددت و رگوالتددددور LF33
بددرای تولیدددد ولتدداژ  3.3ولدددت .بددرای راه انددددازی واحددد تغذیددده و
روشددن نمددودن بددرد کافیسددت آداپتددور موجددود در پددک محصددول را بدده
جددک تعبیدده شددده روی بددرد متصددل نمددوده و کلیددد  ON/OFFرا در حالددت وصددل قددرار دهیددد .در ایددن
حالددت  LEDمربددوط بدده ایددن واحددد روشددن شددده و بددرد آمدداده اسددتفاده توسددر کدداربر مددی باشددد .الزم بدده
ذکر است که ولتاژ خروجی آداپتور مورد استفاده باید بین  7تا  9ولت  DCباشد.

میکروکنترلر

در این واحد از یک زیف سدوکت  43پایه برای اتصال میکروکنترلر به برد استفاده شده است و به راحتی
می توان میکروی تعبیدده شددددده روی برد را برداشدددتدده و بددا میکروهددای دیگری جددایگزین نمود .میکروی
پیشددنهادی و موجود در پک شددماک میکروکنترلر  PIC18F458اسددت که به دلیل برخورداری از مقدار حافظه
 RAMو  Flashمنداسدددب و هم نین مداژول هدای متنور و کداربردی گزینه مناسدددبی برای هر دوگروه کاربر
مبتدی و حرفه ای می باشد .
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میکروکنترلرهایی که روی برد آموزشددی نیرا قابل اسددتفاده هسددتند و توسددر این برد پشددتیبانی میشدوند
عبارتند از :
18f4xk80
18f2582
18f2680
18f4585
18f4680
18f87xx








18fxx8
18f2420
18f2520
18f4420
18f4520
18fxx2








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 ک می بایست اهرم متصل به این قطعه را در حالت عمودی (به سمت
باال) قرارداده و آی سی را روی آن قراردهید .در هنگام قراردادن آی سی حتما به عالمت پایه شماره یک
آی سی که با یک دایره خالی بر روی آن و یا نیم دایره خالی قسمت باالی آی سی توجه نموده و دقت نمایید
که به سمت باالی برد قرار گیرد .
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سپس جهت اتصال کامل پایه ها و ثابت نگه داشتن آی سی ک اهرم را به حالت افقی (به سمت پایین)
هدایت کنید .درصورت نیاز به تعویض یا جابجایی میکروک با باال بردن دوباره اهرمک پایه ها آزاد شده و
برداشتن 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  .ایددن کلیددد فشدداری بدده پایدده شددماره  3میکددرو متصددل مددی باشددد کدده بددا
فشددردن آن ک عمددل  Resetتوسددر مدددار زیددر انجددام مددی گیددرد و برنامدده پروگددرم شددده روی میکددرو از
ابتدا اجرا می شود.

7

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 مین کددرد .در صددورتی کدده بخواهیددد
از اسددیالتورهای خددارجی پددالس سدداعت یددا همددان کریسددتال هددا اسددتفاده کنیددد ک بایددد
آن را بددر روی کدددانکتور مشددخر شدددده در شدددکل قددرار دهیدددد ک تددا بددددین ترتیدددب
کریستال مورد نظر ک به پایه های شماره  33و  34میکرو متصل گردد .
الزم بدده ذکددر اسددت کدده پایدده میددانی کددانکتور ک بدددون اسددتفاده مددی باشددد و کریسددتال بایددد بدده پایدده هددای
انتهایی کانکتور متصل شود.
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واحد پروگرمر
بر روی برد  PICنیرا یدک سدددوکدت  2پین در واحد
پروگرمر تعبیدده شددددده اسددددت .این سدددوکددت مطددابق بددا
اسددتاندارد پروگرمرهای  PICkit2و  PICkit3طراحی شددده
و بدده راحتی برای پروگرم کردن میکرو توسدددر این دو
پروگرمر قابل استفاده می باشد .اتصال های مربوط به این
سوکت در شکل زیر قابل مشاهده است.

برای پروگرم کردن میکرو توسر این واحد نیازمند یک پروگرمر  PICkit2و یا  PICkit3و نرم افزار مربوط
به آن ها هستید که توسر شرکت مایکروچیپ تولید شده و در بازار موجود است .نحوه استفاده از این
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 طبق تصاویر دنبال
کنید :
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پروگرم کردن میکروکنترلر PIC
پس از طی مراحل قبل و نصب نرم افزارک آیکون نرم افزار به شکل

روی دسکتاپ کامپیوتر

شما ظاهر می گردد .برای اجرای نرم افزار روی آیکون مشخر شده کلیک کنید  .دستگاه پروگرمر را نیز
توسر کابل مربوطه به برد متصل کنید.
پس از اتصال با توجه به شکل زیر از منوی  Toolsگزینه  Check Comunicationرا انتخاب کنید تا نرم
افزارک 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 بعد ک از منوی  Fileگزینه  Import Hexرا انتخاب نمایید تا پنجره جدیدی برای شما باز شود .در
این پنجره فایل هگز برنامه مورد نظر را پیداکرده و گزینه  Openرا انتخاب نمایید .
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درنهایت برای انتقال کد مورد نظر روی میکروکنترلرک گزینه  Writeرا که در شکل زیر مشخر 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.

16

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 مطابق 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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پایه های میکروکنترلر و هدرها
یکی از ویژگی هدای برد  PICنیرا قرار دادن تمدامی پدایه های میکرو در اختیار کاربر به منظور ایجاد قدرت
انتخاب در استفاده از پورت های مختلف و سهولت استفاده از واحدهای مختلف میکرو می باشد.
 43پدایده میکرو در قدالدب دو ردیف پین هددر 13پایه نری در اطراف میکرو ک یک ردیف پین هدر 43پایه
نری و یک ردیف پین هدر  43پایه مادگی پایین میکرو قرار گرفته اند و با اسددتفاده از سددیم به راحتی به
واحدهای مورد نظر روی برد و یا حتی قطعات و ماژول هایی خارج از این برد متصل می گردند.

عالوه بر پدایده هدای میکروک پین هددرهدای تغدذیه نیز در اطراف برد بورد در نظر گرفته شدددده اند و برای
استفاده در بردها و ماژول های جانبی و یا استفاده بر روی برد بورد تغذیه مورد نیاز کاربر را در دسترس
وی قرار می دهندد .این پدایده ها در ف دددای پایین برد قرارگرفته اند و به ولتاژهای  3.5ک  5و  7.5ولت و
هم نین زمین ) (GNDمدار متصل هستند.
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نمایشگرها
 LCDکاراکتری
 lcdهددای کدداراکتری نمددایشدددگرهددای کم هزیندده و
متداولی برای نمایش کاراکترها هسدددتند .در این
برد از یک  lcdکاراکتری  2×16اسددتفاده شددده که
دارای  1سدددطر و  32سدددتون می بدداشددددد .برای
قراردادن  LCDروی برد بداید از پین هدر مادگی
32پایه در باالی برد استفاده نمایید و به شکل زیر  LCDرا به برد متصل نماییددر تصویر استفاده نمایید.
توجه  :حتما قبل از قراردادن  LCDروی بردک از خاموش بودن برد اطمینان حاصل نمایید .در غیر اینصورت
ممکن است  LCDشما به مرور زمان آسیب ببیند.
با استفاده از پتانسیومتر زیر  LCDنیز می توان درخشندگی نور پس زمینه را تنظیم کرد.

19

برای انتقدال اطالعدات از میکرو به  LCDدو روش مختلف وجود دارد که عبارتند از انتقال اطالعات )(DATA
به صورت  4بیتی و  8بیتی.
در این برد برای اسدددتفدداده از هر دو روش پین هدددرهددای مجزایی برای کدداربر
فراهم شددده اسددت و کاربر می تواند با توجه به حالت انتخابی خود
برای ارسدددال اطالعدات از پین هدر مربوطه اسدددتفاده
نموده و بدا اسدددتفاده از کابلک پین هدر را به
پایه های میکرو متصل نماید.
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 LCDگرافیکی
LCDهای گرافیکی یا  GLCDها نمایشدددگرهایی مناسدددب نمایش
محتویات گرافیکی مانند متنک شددکلک عکس و  ...هسددتند.
 LCDگرافیکی در نظر گرفته شده برای این برد از نور KS108
و در سایز  128×64پیکسل می باشد که باید توسر خود کاربر تهیه
و اسددتفاده شددود .این نور از  LCDدارای  13پایه بوده و برای اتصددال آن
به برد باید از پین هدر 13تایی مادگی مشخر شده در تصویر استفاده نمود.
توجه  :حتما قبل از قراردادن  LCDروی بردک از خاموش بودن برد اطمینان حاصل نمایید .در غیر اینصورت
ممکن است  LCDشما به مرور زمان آسیب ببیند.
برای استفاده از  GLCDکاربر می تواند برای ارسال اطالعات از پین هدر 33تایی مربوطه استفاده نموده و
با اسدددتفاده از کابلک پین هدر را به پایه های میکرو به دلخواه متصدددل نماید .با اسدددتفاده از پتانسدددیومتر
تعبیه شده نیز می توان میزان درخشندگی نور پس زمینه را تنظیم کرد.
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نمایشگر SEVEN SEGMENT
سددون سددگمنت ها به دلیل قیمت پایین ک برنامه ریزی آسددان
وابعداد کوچدک جزء رایج ترین نمایشدددگرهای موجود در بازار
هسدتند .سون سگمنت ها در ساعت های دیجیتالک شمارنده
هدا و دیگر وسدددایل الکترونیکی جهت نمایش اطالعات عددی
مورد اسددتفاده قرار می گیرند .همانطور که از اسددم آن پیداسددت سددون سددگمنت دارای هفت قطعه دیود
نوری می باشددد که به فرمی مسددتطیلی مانند چیده شددده
اندد و ظاهر اعداد را می سدددازند .یک قطعه ی دیود نوری
هشتم هم وجود دارد که نقطه اعشاری را معین می کند.
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در این برد چهار سدون سگمنت به صورت مالتی پلکس شده و آند مشترک مورد استفاده قرار گرفته اند.
بنابراین جهت روشدددن کردن هر  LEDیا سدددگمنت باید پین مربوط به کاتد آن را با عدد صدددفر مقدار دهی
کرد .پین های متصددل به کاتدها به پین هدر 8تایی موجود در این واحد متصددل هسددتند .پین هدر 4تایی
نیز همان طور که در شدماتیک مربوطه نمایش داده شدده به بیس ترانزیستورها متصل و پایه های کنترل
هستند و برای راه اندازی و کنترل هر یک از چهار عدد مقداردهی می شوند.
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موتور پله ای )(Stepper Motor
استپر موتور ) (Stepper Motorیا موتور پله ای یک موتور براشلس
)(Brushlessالکتریکی  DCاست که یک دور کامل ( 323درجه) را به
تعدادی پله یا استپ مساوی تقسیم می نماید .این موتور ها در هر پله
یا استپ به میزان خاصی بر حسب درجه دوران می کنند ک به عنوان
مثال محور استپ موتور  3/5درجه در هر استپ  3/5درجه دوران
می کنند.
ه مانطور 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 ک عموماً با جریان و ولتاژ های پایین راه اندازی
می شوند ک قادر به ت مین جریان راه انداز موتورهای  DCک پله ای و  . . .نیستند  .به همین دلیل باید برای
راه اندازی انوار موتورها از درایور یا مدار راه انداز استفاده کرد  .برای راه اندازی این موتور از آی سی
 ULN2003Aاستفاده شده است که در واقع نوعی بافر می باشد.

برای راه اندازی موتور پله ای باید پین هدر 4تایی متصل به ورودی درایور را به  4پایه از میکرو به دلخواه
متصل نمایید.
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صفحه کلید ماتریسی
در پروژه های صنعتی و تمرین های مربوط
به کار با میکروکنترلرها ک معموالً ارسال فرمان
یا ارسال اعداد و کاراکترها به  CPUحائز اهمیت
است  .به همین سبب در چنین شرایطی از صفحه
کلید ماتریسی ( )Key Padاستفاده می شود  .بر روی
برد آموزشی میکروکنترلر نیراک یک صفحه کلید ماتریسی
4x4قرار دارد که سطرها و ستون های آن در اختیار کاربر قرار
گرفته است  .شما می توانید با برقراری ارتباط بین  Key Padو
میکرو ک از صفحه کلید خود در پروژه ها استفاده نمایید .
اسکن کردن  Key Padک می تواند به روش های مختلفی صورت پذیرد  .به عبارت دیگر کاربر به نسبت نور
برنامه و سخت افزاری که در اختیار دارد برنامه مربوط به پویش صفحه کلید خود را می نویسد .
در راحت ترین نور برنامه ک کاربر برای تعیین منطق پایه های میکروکنترلر جهت خواندن اطالعات ک باید
ایمنی به نویز آن پایه را باال ببرد تا دیتای دریافتی توسر میکرو مطابق با واقعیت باشد  .به عبارت دیگر
نویز محیر بر روی دیتای دریافتی کمترین اثر را داشته باشد  .به همین خاطر ستونهای صفحه کلید قرار
گرفته بر روی برد آموزشی نیرا ک توسر مقاومت های  Pull Upبه تغذیه وصل شده اند .
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توجه  :کاربر هنگام برنامه نویسی باید به این نکته توجه داشته باشد که منطق ستونهای صفحه کلید
ماتریسی ( 1یک) می باشد .

آماده سازی کیبورد جهت ایجاد وقفه
در شددرایطی که کاربر بخواهد برنامه میکروکنترلر خود را به صددورت حرفه ای نوشددته و قدرت پردازشددی
 CPUرا افزایش دهدد از وقفده هدا اسدددتفاده می نماید  .یکی از پرکاربردترین قطعات مورد اسدددتفاده در
پروژه ها ک صفحه کلید ماتریسی می باشد که کاربر باید با اسکن کردن صفحه کلید ک کلید فشرده شده را
شددناسددایی و عملیات مورد نظر را انجام دهد  .عموماً اسددکن کردن صددفحه کلید بدون اسددتفاده از وقفه ک
قدرت پردازشدی  CPUرا کاهش می دهد  .برای بهبود شدرایر کاری  CPUباید امکانی سخت افزاری پدید
آورد تا با فشرده شدن هر کلید ک وقفه خارجی رخ دهد .
بدین منظور بر روی برد آموزشددی میکروکنترلر نیرا ک سددتون های کیبورد بوسددیله دیودهای نشددان داده
شددده بر روی شددکل ک  ORشددده اسددت و سددر مشددترک دیودها ( نشددان داده شددده بر روی شددکل) بر روی
کانکتور اصلی قرار گرفته است  .در این صورت با فشرده شدن هر کلید ک وقفه ایجاد خواهد شد و کاربر
میتواند برنامه اسدکن کردن کیبورد را در روال سرویس وقفه بنویسد .برای استفاده از این امکان کاربر
باید  dip switchها را در وضعیت  ONقرار دهد .
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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
به کاربرد مورد نظر به پایه های مربوط به وقفه میکرو و یا سایر پایه ها متصل شوند .در صورت فعال بودن
وقفهک می توان از آن ها به عنوان وقفه خارجی استفاده کرد و در غیر این صورت به عنوان یک کلید ساده
برای ارسال فرمان به میکرو مورد استفاده کاربر قرار
می گیرند.
** الزم به ذکر است که
کلیدها  Pull Upنشده اند.

کلیدهای  PULL UPو PULL DOWN
بر روی برد آموزشددی نیراسددیسددتم یک سددوئی 8تایی در واحد  PULL DOWN SWITCHESو دو سددوئی 8
تایی نیز در واحد  PULL UP SWITCHESقرار داده شددهاند .کلیدهای واحد  PULL UPتوسر یک مقاومت
رشدته ای به  VCCو کلیدهای واحد  PULL DOWNتوسدر یک مقاومت رشته ای به زمین مدار متصل شده
اندد و بدا قرار دادن هر یدک از این کلیددهدا در حدالت onک پایه های همواره یک (در حالت  )PULL UPو یا
همواره صفر (در حالت  )PULL DOWNدر اختیار کاربر قرار خواهند گرفت.
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سنسور حرارت و مقاومت متغیر دقیق
 Lm35از معروف ترین سنسورهای تشخیر دمای موجود
در بازار میباشد که تغییرات دمای مورد نظر را به ولتاژ
آنالوگ

تبدیل

میکند.

محدوده

دمایی

که

این سنسور قادر به انداه گیری آن میباشد بین  -55تا  +353درجه سانتیگراد است و این سنسور به
ازای هر درجه سانتیگراد  33میلی ولت ولتاژ خروجی را تغییر میدهد  .یعنی به ازای دمای  3درجه ک ولتاژ
خروجی سنسور  33میلی ولت و به ازای  333درجه خروجی سنسور  3333میلی ولت میباشد .هم نین
به ازای دمای  -13درجه خروجی سنسور  -133میلی ولت میباشد.
ولتاژ تغذیه این سنسور  5ولت میباشد ک هم نین بدنه آن قابلیت تحمل دما تا  133درجه سانتیگراد را
دارد.از آنجا که مبدل آنالوگ به دیجیتال داخل میکروکنترلر ده بیتی است و ولتاژ مرجع آن بین صفر تا 5
ولت است در نتیجه ولتاژ اندازه گیری شده را به  3314قسمت تقسیم میکند پس می تواند سنسور
دمای مورد نظر ما را به راحتی با دقت  3٫5درجه سانتیگراد بخواند.
جهت راه اندازی واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال ( )ADCدو قطعه آنالوگ بر روی برد تعبیه شده است که
کاربر بتواند آشنایی الزم را جهت راه اندازی واحد  ADCمیکروکنترلر مورد نظر بدست آورد .
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سنسور حرارت ( ) LM35و پتانسیومتر دقیق ( )Trimmerبه یک پین هدر 1تایی متصل هستند و برای
فعال سازی هر یک باید پایه مربوطه را به یکی از پایه هایی که در واحد  ADCمیکرو قراردارند متصل
کرد.

( BUZZERبوق)
 Buzzerقطعه ای الکترونیکی اسدددت که انرژی الکتریکی را به صددددا تبدیل می کند .برای
داشددتن صدددای بوق در پروژه های مختلف از  buzzerاسددتفاده می شددود .این قطعه با ولتاژ
 DCکار می کند و در این برد از 5 Buzzerولتی اسددتفاده شددده اسددت .این واحد دارای دو
پین هدر متصددل به هم اسددت که به میکرو وصددل شددده و برای راه اندازی آن کافیسددت پایه مربوطه را با
یک مقداردهی کنید.
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واحد LED
بر روی برد  8عدد  LEDجهت استفاده کاربر قرار داده شده که مطابق شکلک به یک پین هدر 8تایی
متصدل هسدتند و از سدمت آند نیز توسر یک مقاومت رشته ای ) (Arrayبا مقدار  333اهم به
زمین متصل شده اند.
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واحد ( RTCتقویم و ساعت)
از این واحد برای ساختن تقویم و ساعت توسر تراشه
DS1307استفاده می شود .یک باتری بک آپ نیز روی برد تعبیه
شده تا در صورت قطع تغذیه برد نیز این واحد به فعالیت ادامه
داده و تغییرات زمان را به صورت دقیق ذخیره و ثبت نماید.
 DS 1307یک آی سی ساعت و تقویم با قابلیت شمارش ثانیه ک دقیقهک ساعت ک روزک هفته ک ماه و سال می
باشد  .این آی سی عالوه بر قابلیت نگهداری ساعت و تقویم ک  52بایت رم
آزاد نیز دارد که می توان برای نگهداری داده از آن استفاده نمود  .این آی
سی توسر پروتکل ارتباط سریال  I2Cبه میکروکنترلر متصل می شود.

این  ICدارای دو پایه با نام های  SDAو  SCLاست که  Pull upشده و باید به پایه های متناظر در میکرو
( PC4و  )PC3متصل شوند .نقش پایه  SDAارسال و دریافت اطالعات از طریق پورت  I2Cاست و  SCLنیز
کالک هماهنگی بین میکروکنترلر و آی سی  ds1307می باشد .
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واحد EEPROM

در این واحد که به عنوان یک حافظه خارجی مورد استفاده کاربر قرار می گیرد یک تراشه با شماره قطعه
 AT24C04تعبیه شده است که برای راه اندازی آن باید از پروتکل ارتباط سریال دوسیمه  I2Cاستفاده
کرد.
این  ICدارای دو پایه با نام های  SDAو  SCLاست که  Pull upشده و باید به پایه های متناظر در میکرو
( PC4و  )PC3متصل شوند .نقش پایه  SDAارسال و دریافت اطالعات از طریق پورت  I2Cاست و  SCLنیز
کالک هماهنگی بین میکروکنترلر و آی سی  AT24C04می باشد.
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کانکتور ( RS232واحد )USART
ارتباط سریال  USARTمخفف عبارت Universal Synchronous serial
 Receiver and Transmitterبه معنای فرستنده/گیرنده جهانی سریال
سنکرون/آسنکرون می باشد .در سخت افزار طراحی شده روی برد از
حالت آسنکرون استفاده شده است.
در ایددن روش دیتددای مددورد نظددر بددر
روی یددک خددر ارسددال  TXDیددا یددک
خددر دریافددت  RXDمنتقددل مددی شددود و بدده
همددراه دیتددا کالکددی ارسددال نمددی گددردد؛ بنددابر
ایددددن بدددده اصددددطالر مددددی گددددوییم فرسددددتنده و
گیرنددده غیددر همزمددان عمددل مددی کننددد .پددس در
چندین روشددی بایددد دیتددای مدورد نظددر بددا قالددب بنددی
خاصددی بدده صددورت بیددت بدده بیددت بددا فواصددل زمددانی
تعریددف شددده بددرای فرسددتنده و گیرنددده منتقددل شددود .بدده
ایددن فواصددل زمددانی در ایددن نددور ارتبدداط نددرخ انتقددال داده یددا
 Baud rateگفته می شود.
بایددد توجدده داشددت کدده حتمددا مقدددار Baud Rateدر هددر دو سددمت یددک
مقدار مساوی و مشابه در نظر گرفته شود.
بدددرای اسدددتفاده از رابدددر سدددریال میکدددرو ()USARTکاز کدددانکتوری کددده در شدددکل مشدددخر مدددی باشدددد
اسددتفاده مددی شددود  .الزم بدده ذکددر اسددت کدده کلیدده قطعددات الزم بددرای برقددراری ارتبدداط سددریال توسددر
میکددرو ک بددر روی بددرد تعبیدده شددده اسددت و
تنهددا کددافی اسددت کدده کابددل  USARTموجددود
در پددک محصددول را بدده ایددن کددانکتور متصددل
کنید .
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واحد RGB LED

RGBها  LEDهایی  4پایه هستند که یک پایه مشترک (کاتد یا آند ) و  3پایه دیگر هر کدام مخصوص
اتصال به یکی از رنگ ها است که عبارتند از قرمزک سبز و آبی ) (RED GREEN BLUEبه عبارت دیگر RGB
LEDها از  3عدد  LEDدر رنگ های قرمزک سبز و آبی تشکیل شده اند که در یک پکیج قرار داده شده اند.
با اتصال سه پایه  RED & GREEN & BLUEبه پایه های میکروکنترلر می توان روشن شدن هر رنگ را
کنترل کرد و برای ایجاد یک رنگ جدید این رنگ ها را دو به دو
و با همدیگر روشن کرد .برای ایجاد طیف بیشتری از رنگ ها نیز
این کار را با اعمال پالس  PWMانجام می دهیم .با تغییر دادن
عرض پالس  PWMمی توان شدت نور هر رنگ را کنترل کرد.
 RGB LEDبه کار رفته در این واحد از نور آند مشترک بوده و
برای فعال سازی باید دیپ سوئی مربوط به آن را در حالت ON
قرار داد.
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واحد راه اندازی موتور DC

موتور های جریان مستقیم برای کار کردن نیاز به تغذیه (بایاس) دارند  .معموال موتور هایی که برای ساخن
ربات های دانشگاهی استفاده می شود با ولتاژ های  5یا  2یا  9یا  31یا  14کار می کنند و بسته به مدل
ک روش ساخت ک قیمت و  ...دارای جریان کشی حدود  333میلی آمپر تا  5آمپر می باشند  .اما همان طور
که می دانیم خروجی میکروکنترلر ها  5ولت و  1میلی آمپر است و نمی تواند موتور را ب رخاند .بنابراین
ما نیاز به مدارات واسطه برای اتصال کنترلر به موتور داریم  .به این مدارات درایور می گویند.

درایور  L298یکی از قطعات مناسب جهت راه اندازی موتور است که با توجه به جریان دهی مناسب
(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
موتور را به صورت مجزا راه اندازی
کرده و جهت گردش آنها را کنترل نماید.
که این کنترل توسر اعمال ولتاژ به چهار
ورودی منطقی این قطعه صورت می گیرد (برای هر
موتور دو ورودی) که می توان خروجی میکروکنترلر یا
مدارات حسگر را به صورت مستقیم به این چهار ورودی
متصل نمود و به راحتی موتور را کنترل کرد .
کنترل سرعت موتور را نیز می توان به روش مدلوالسیون پهنای باند
)(PWMو با اعمال فرکانس به پایه های  2و  33در  ICکه روی پین هدر
با  ENAو  ENBمشخر شده اند انجام داد.
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از پایه های  ISENAو  ISENBجهت کنترل جریان دو موتور استفاده می گردد .هم نین می توان این پایه را
به صورت مستقیم به خر منفی مدار  GNDاتصال داد که در این صورت کنترلی بر روی جریان وجود ندارد
و باتوجه به مدار طراحی شدهک در این حالت نیازی به اتصال این دو پایه وجود ندارد.
الزم به ذکر است برای راه اندازی درایور مذکور می بایست یک ولتاژ 31ولت به کانکتور مربوطه متصل
نمود .

واحد کارت های حافظه MMC/SD
مموری کارت ها توسر روش های متنوعی با دستگاه های دیگر ارتباط برقرار می کنند.
یکی از متداول ترین روش های فعلیک روش ارتباط از طریق درگاه  SPIاست.
پروتکل  SPIیک پروتکل انتقال اطالعات به روش سریال بوده و جزء روش های
سنکرون محسوب می شود .برای برقراری ارتباط توسر این پروتکل حداقل به  4سیم
نیاز داریم .دو سیم برای ارسال و دریافت اطالعاتک یک سیم برای کالک و یک سیم
برای فعال کردن یا غیر فعال کردن وسیله مورد ارتباط.
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نحوه اتصال این واحد به میکرو را می توانید در شکل مالحظه کنید 4 .پایه مورد
نیاز به پین هدر متصل بوده و باید به پایه های متناظر در میکرو وصل شوند.
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
برد را برگردانده و کارت حافظه را در در این کانکتور قرار دهید.
این واحد با تغذیه  3.3ولت راه اندازی می شود که توسر رگوالتور  LF33که در واحد تغذیه تعبیه شده
در مدار تامین می گردد.
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کانکتور PS2

این 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 پین هدر واحد مربوطه متصل هستند.
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مادون قرمز )(IR
پرتو مادون قرمز از جنس امواج الکترومغناطیس است .از آنجا که در
طیف فرکانسی امواج الکترومغناطیس ,این موج پایین تر از نور مرئی
قرمز قرار می گیردک نام مادون قرمز یا فروسرخ را به آن اختصاص داده اند .پرتو مادون قرمز جزو امواج
الکترومغناطیس نامرئی ) (Invisibleمحسوب می شود و توسر چشم انسان قابل تشخیر نیست .این
ویژگی باعث می شود تا بتوانیم بدون ایجاد مزاحمت برای انسان ,پرتو مادون قرمز را در ف ا ارسال و
دریافت کنیم .امروزه از پرتو مادون قرمز به صورت گسترده ,به عنوان وسیله ای برای ارسال و دریافت
اطالعات استفاده می شود و قطعات الکترونیک بی شماری نیز برای رسیدن به این هدف در بازار موجود
می باشند.

در این واحد از دو  LEDمادون قرمز استفاده شده که یکی به
عنوان فرستنده و دیگری به عنوان گیرنده در مدار ایفای نقش
می کنند و هر یک از آن ها به پین هدر مربوط به این واحد متصل
بوده و قابلیت ارتباط با میکرو را دارند.
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رله )(Relay
رله یک قطعه الکترونیکی است که مانند کنتاکتورهای الکتریکی
عمل می کند ک اساس کار و کاربرد اصلی رله در آن است که وقتی
ولتاژی به سیم پی آن برسد باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی
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
کنتاکت هایش بسیاری از وسایل الکتریکی و الکترونیکی را قطع و وصل و کنترل نماید .به طور کلی رله
یک کلید الکترونیکی میباشد که به جای اینکه به صورت دستی به آن فشار وارد کنیم تا المپ روشن شود
باید به آن ولتاژ اعمال کنیم تا المپ را روشن کند .
حسن رلهها این است که با استفاده از توان کم که
مثالً از سوئی داشبورد یا یک مدار کم توان میآیدک
مداری با توان بسیار بیشتر را وصل میکنند مثالً به
وسیلهی رله و با استفاده از ولتاژی معادل  5ولت و
جریانی معادل  53میلی آمپرک میتوان مداری با ولتاژ313
ولت و  1آمپر را وصل کرد.
مدار رله موجود در این بردک دارای دو پین هدر متصل به هم برای اعمال
ورودی مناسب توسر میکرو جهت راه اندازی رله می باشد و کانکتور دیگر که به
رنگ آبی است جهت اتصال
مدارجانبی درنظر گرفته شده است.
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پتانسیومتر دیجیتال

بطور کلی پتانسیومتر مقاومتی است که می توان می توان مقدار آن را تغییر داد و کاربرد آن در کنترل
شدت نورک دماک صوت و  ...می باشد.پتانسومتر های معمولی دارای سه پایه و یک لغزنده (مانند پی ) می
باشند که با جابجا کردن آن می توان مقدار مقاومت را تغییر داد .اما گاهی نیاز داریم که این تغییر در
مقاومت توسر میکرو و به صورت نرم افزاری در مدار انجام شود .در این صورت از پتانسیومترهای
دیجیتال استفاده می کنیم.
در این برد از تراشه  MCP41010به عنوان پتانسیومتر دیجیتال استفاده شده که دارای مقاومتی برابر با
 33کیلواهم می باشد و توسر پروتکل ارتباطی  SPIراه اندازی می شود.
 4پایه از این واحد در اختیار کاربر قرار داده شده است  .الزم به ذکر است که این تراشه فقر  slaveبوده
و دستور می گیرد؛ بنایراین پایه شماره  3که با  SIنام گذاری شده باید به پایه  MOSIمیکرو متصل شود.
پایه  PW0نیز پایه خروجی این واحد می باشد.
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کریستال ساعت
یکی از مهم ترین و پرکاربردترین قطعات در صنعت الکترونیک ک
کریستال کوارتز است .وظیفه این قطعه نگهداشتن فرکانس مدارات
نوسان ساز ک روی یک فرکانس خاص می باشد و این به دلیل خاصیت
پیزو الکتریکی کانی سازنده این قطعه یعنی کوارتز )(Silicon Oxide
است.
این قطعه ک مهم ترین المان در صنعت مخابرات می باشد چرا که فقر به واسطه آن میتوان مدارهای
فرستنده بسیار با ثبات ساخت .عالوه بر کاربرد کریستال در مخابرات ک این قطعه در ساخت ساعت های
بسیار دقیق ونیز صنعت میکرو کنترلر و کامپیوتر کاربرد زیادی دارد.
این کریستال که به نام کریستال ساعت معروف است ک با فرکانس  31728هرتز کار می کند که از آن
برای ایجاد تاخیرهای دقیق زمانی مانند  3ثانیه استفاده می شود و در مداراتی مانند تایمر ک ساعت ک
کرنومتر و  .. .کاربرد

دارد.

با توجه به اینکه برای ساختن زمان دقیق از واحد تایمر میکرو استفاده می شود ک این قطعه به پایه های
35و  32میکروکنترلر متصل شده و با قراردادن کلید مربوط به این واحد در حالت  onاین قطعه وارد مدار
می شود.
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حلقه قفل فاز ()PLL

یک حلقه قفل فاز یا حلقه قفل شده در فاز) (Phase Locked Loopیک سیستم کنترلی الکترونیکی استک
که یک سیگنال قفل شده فاز متناسب با ورودی یا مرجع) (referenceک میسازد .هم نین حلقه قفل شونده
فاز میتواند برای دمدوالسیون کردن سیگنالهای مدوله شده فرکانسی ک بکار رود  .در فرستندههای
رادیویی ک یک  PLLک فرکانس های جدیدی را که م ربی از فرکانس مرجع هستند ک با همان ثبات به عنوان
فرکانس مرجع ک همزمان )(synthesizeمیکند.
یکی از شناخته شده ترین آی سی های PLLک آی سی های خانواده  4342می باشند .در این واحد از نور
 CD4046استفاده شده که ولتاژ تغذیه ای تا  13ولت دارد .خروجی این آی سی ها از نور شکل موج مربعی
می باشدک که دارای یک مقدار فرکانس آزادرو (که قابل تنطیم می باشد) می باشند .این تغییر توسر مولتی
ترن موجود در واحد که به پایه  VC0متصل است اعمال می شود.
به منظور خارج کردن آی سی از حالت کالک خارجی توسر این واحدک باید مولتی ترن را در خالف جهت عقربه
های ساعت تا انتها ب رخانید .در این حالت فرکانسی در حدود  53کیلوهرتز تولید خواهدشد.
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واحد RS485

RS485یک پروتکل سریال برای انتقال داده می باشدکاین پروتکل که ارتقا یافته ی  RS232است بیشتر
در صنعت استفاده میشود وتشابه زیادی با  RS232دارد.
پروتکل  RS485بر مبنای خطوط دیفرانسیلی استفاده می شودک یعنی داده موجود از طریق دو خر ارسال می
شود و اگر نویز در محیر موجود باشدکبر روی هر دو خر تاثیر می گذارد و قادر به این نیست که تغییری
در آن ایجاد کند.
در  RS485به دلیل استفاده از خطوط دیفرانسیلی می توان فاصله دوسیم را تا 3133متر افزایش دادککه
حداکثرسرعت انتقال داده  333کیلو بیت بر ثانیه است .در فاصله های کم مثال 33متر سرعت تا  3/5مگا
بیت بر ثانیه افزایش خواهد داشت.
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