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 مقدمه
با پیشرفت علم و کشیده شدن جوامع به سمت و سوی ماشینی شدن ،شاید تصور جهان آینده بدون حضور اجزای
الکتریکی تا اندازه ای محال باشد .چرا که علم الکترونیک به عنوان علمی نوین روز به روز بر سیطره خود بر زندگی
مردم می افزاید تا آنجا که کارهای روزمره انسان به آن وابستگی انکار ناپذیری پیدا کرده است.
علم رباتیک نیز به عنوان شاخه ای از الکترونیک ،این روزها کاربردهای وسیعی پیدا کرده است.
شاید با شنیدن نام روبات ،در تصور بسیاری از افراد ،تصویر ماشینی انسان نما که قادر به انجام کارهای خارق العاده
است ،تداعی شود .اما باید بگوییم که گرچه ساخت روبات های انسان نما ،یکی از اهداف علم روباتیک محسوب می
شود اما تنها محدود به آن نسیت  .چرا که امروز شاهد کاربرد رباتیک در صنعت به عنوان قسمت های خودکار
دستگاههای مختلف اعم از بازوهای هوشمند ،سیستم های کنترل و ناوبری هوشمند و  ...هستیم.
در دانشگاهها نیز انواع مختلفی از روباتها طراحی و ساخته می شوند که از آن جمله می توان به روباتهای فوتبالیست
 ،بسکتبالیست ،امدادگر ،مسیریاب و  ...اشاره کرد.
در نمای کلی ،علم روباتیک به دو شاخه اصلی تقسیم می شود که عبارتند از  :شبیه سازی نرم افزاری و ساخت
سخت افزاری.
در شبیه سازی نرم افزاری که به منظور افزایش توانایی برنامه نویسان در نوشتن دستورالعمل های مورد نیاز ،
طراحی شده است ،برنامه نویسان ،ابتدا برنامه خود را نوشته و سپس در محیط مجازی بر روی روبات های شبیه
سازی شده امتحان می کنند.البته این روش به نوبه خود طرفداران خاص خود را دارد و به دلیل هزینه اندک،
کاربران بسیاری به آن رو آورده اند.در حال حاضر نیز مسابقات مختلفی در کشورهای مختلف برگزار می گردد که از
آن جمله می توان به مسابقات روبوکاپ در قسمت شبیه سازی اشاره کرد.
شاخه دوم رباتیک که ساخت سخت افزاری روباتهاست مبحث ما در این کتاب است .ما در این کتاب سعی داریم با
معرفی قطعات مختلف الکترونیکی که در ساخت روبات از آنها استفاده می کنیم ،و نیز با آموزش نحوه برنامه نویسی
روباتها ،مخاطبان را در ساخت روبات یاری کنیم.
ما در این کتاب در ابتدا با معرفی سنسورهای مختلف که در روباتهای گوناگون از آنها استفاده می شود کار خود را
آغاز کرده و سپس به آموزش نرم افزار پروتئوس – که شبیه ساز مدارات الکتررونیکی می باشد – و همچنین نرم
افزار  Mplabکه محیط برنامه نویسی برای میکروکنترلرهای  PICاست  .می پردازیم .پس از آن به معرفی قطعات
جمله  LCDو موتورهای الکتریکی پرداخته و نحوه کار و برنامه نویسی آنها را نیز تشریح خواهیم کرد.
کتاب حاضر ،حاصل تالش گروه رباتیک دانشگاه پیام نور نیشابور است و امید آن داریم که این کتاب بتواند مقدمه
ای باشد برای آشنایی شما عزیزان با مباحث علم روباتیک و زمینه ای باشد برای پیشرفت روز افزون شما عزیزان در
این شاخه از علم الکترونیک.
رضا درودی
زمستان 27
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فصل اول

 .1مفاهیم اساسی و عمومی
 1-1نوار منو و نوار ابزارها
سازماندهی منوها و نوار ابزارها در این نرم افزار به گونه ای است که با ویندوز کامپیوتر سازگاری کامل دارد .تمامی
عملیات عمومی از قبیل کپی و الصاق و غیره همانند پنجره های ویندوز در این نرم افزار گنجانده شده است و افرادی که
با محیط ویندوز آشنایی کامل دارند به سهولت خواهند توانست که از این امکانات استفاده کنند.

 1-1-1نوار منو Menu Bar
این نوار در قسمت باالی پنجره ویرایش (محیط کاری) قرار داشته و این امکان را به کاربر می دهد که رفتار و شکل
برنامه یا پنجره را تغییر دهد یا کنترل نماید .تمام فرمان های اجرایی توسط کلیدهای میانبر و آیکون های نوار ابزارها در
این منوها گنجانده شده اند.

View Edit Library Tools Design Graph Source Debug Template System Help

File

 1-1-1-1منوی File
منوی  Fileدارای قسمت های زیر است که به تعریف چند مورد از آن ها می پردازیم.
New Design
Load Design
Save Design
… Save Design As
… Import Section
… Export Section
Export Graphics
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… Mail To
… Print
… Print Setup
Set Area
Exit

:Load Design 
برای باز کردن یک فایل با پسوند مربوط به  Preteusمی باشد بکار برده می شود.

:Improve Bitmap 
برای وارد یک تصویر  Bitmapدر مدار بعنوان قسمتی از مدار که در نررم افزارهرای دیگرر انجرام داده
باشید از این گزینه می توانید استفاده کنید.

: Export Graphics 
برای ذخیره مدار به صورت تصویر می توان از این گزینه استفاده کرد  .تصویر خروجی می تواند به
صورت یک فایل  Bitmapو یا یک فایل  DFXکه با نرم افزار  AtuoCadباز می شود باشد.
اگر بخواهید خروجی مدار به صورت  Bimapداشته باشید با کلیک برروی آن پنجره ذیل باز می شود.

شکل  –1-1پنجره ذخیره مدار

قسمت های مختلف این پنجره عبارت است از:
 : Scopبرای انتخاب صفحه ای که می خواهید از آن خروجی  Bitmapداشته باشید. :Rosolutionبرای انتخاب وضوح تصویر می توانید گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. :Rotationبرای چرخش تصویر خروجی مدار می توانید از این گزینه استفاده کنید. :Print To Fileبا استفاده از گزینه  File Nameسیر و نام فایل خارجی را مشخص می کنید و بررایذخیره شدن تصویر در فایل مورد نظر باید  Checkboxعالمت دار باشد.
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 2-1-1-1منوی View
این منوی دارای قسمت های زیر می باشد:
Redraw , Grid
,
Orgin
,
X Cursor , Snap 10th ,Snap 50 th,
Snap 100th ,
Snap 500th , Pan
, Zoom In ,
Zoom Out, Zoom
All,
Zoom to Area ,
…Toolbars
حال به اختصار به تعریف چند گزینه می پردازیم:


 :Redrawبرای  Refreshکردن صفحه مورد استفاده قرار می گیرد.



 :Gridبرای فعال کردن یا غیر فعال کردن تمایش نقاط راهنمای روی صفحه بکار برده می شرود
که عالمت  rبه معنی فعال بودن آن می باشد.



 :Originدر این نرم افزار اطالعات مختصری از المان موجود در مدار که نشانگر مرو
آن است در قسمت پایین عالمت مو

برر روی

نمایش داده می شود.

حال اگر مدار خیلی نزدیک به هم و فشرده باشد و بخواهید تنها اطالعات قسمت مرورد نظرر را در نروار
وضعیت ببینید با فعال کردن گزینه ی  Originنشانگری ظاهر می شود که می توان ان را به محل مرورد
نظر انتقال داد و با یک چپ کلیک تنها اطالعات آن نقطه را در نوار وضعیت در قسرمت پرایین مشراهده
کرد.


 :Snapدر قسمت بعد منوی  Viewگزینه هایی با نام  Snapوجرود دارد کره هرکردام از آنهرا
فاصله های بین نقاط راهنمای روی صفحه را تغییر می دهند.



 :Panبا انتخاب این گزینه و یا استفاده از کلید  F5نشانگری ظاهر می شود که به وسریله یرک
کلیک چپ می توان نقطه ای را به عنوان مرکز تصویر انتخاب کرد.

 9-1-1-1منوی Edit
این منو دارای قسمت های زیر می باشد:

Undo
Redo
…Find and Edit Component
Cut to clipboard
Copy to Clipboard
Past from clipboard
Send to Back
Bring to Front
Tidy
حال به اختصار به تعریف چند گزینه می پردازیم:
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 :Find and edit Componentبا انتخاب این گزینه شکل ذیل ظاهر می شودکه با تایپ المان موجرود
بر روی صفحه در قسمت  Componentمی توان به پنجره خصوصیات دست یافت.

شکل  –2-1پنجره جستجوی المان ها

در پنجره خصوصیات می توان مقدار المان و نام المان و دیگر خصوصیات المان را تغییر داد .شکل ذیل:

شکل  –9-1پنجره خصوصیات

: Past From Clipboardبرای چسباندن قسمت برش داده شده از این گزینه استفاده می شود .بعد از
این کار نام المان یا المان های کپی گرفته شده را باید تعریف کنید در غیر اینصرورت در شرروا اجررای
برنامه پنجره خطا ظاهر می شود.
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 :Tidyاگر قطعات انتخابی در صفحه میز کار استفاده نشده باشد با انتخاب از محل لیست شدن قطعات و
با استفاده از گزینه  Tidyمی توانید آنها را از لیست انتخابی حذف کنید.

شکل  –8-1محل لیست شدن قطعات

 8-1-1-1منوی Library
دارای قسمت های زیر می باشد:
Pick Device/Symbol
…Make Device
…Packaging Tool
… Store Local Object
Decompose
… Compile to Library
… Autoplace Library
… Verify Packaging
Library Manager
حال به اختصار به تعریف چند گزینه می پردازیم:
 :Pick Device/Symbolبا استفاده از این گزینه می توان قطعه مورد نظر را برای اضافه کردن به لیست
قطعات پیدا کرد .با انتخاب این گزینه شکل زیر ظاهر می شود:
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شکل  –5-1پنجره انتخاب قطعه

 :Make Deviceبه وسیله این گزینه می توانید یک قطعه را بسازید.
 :Make Symbolبرای ساخت یک سمبل با استفاده از ابزار طراحی  ,سمبل مورد نظر را طراحری کنیرد
سپس از این گزینه می توانید سمبل و یا همان اشکا ل گرافیکی طراحری شرده را در  Libraryذخیرره
کنید.
با استفاده از این گزینه شکل زیر ظاهر می شرود .در قسرمت  Symbol Nameنرام را وارد کنیرد و در
قسمت  Libraryجایی که می خواهید سمبل در آنجا ذخیره شود را انتخاب کنید .در قسمت  Typeنیز
یکی از انواا سمبل را انتخاب و سپس  Okکنید.

شکل  –6-1پنجره ساخت سمبل ها
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 :Decomposeبرای تغییر شمای گرافیکی قطعات استفاده می شود  .با انتخاب این گزینه قطعه ی مرورد
نظر به اجزای ساخته شده ی اولیه تفکیک می شود و می توانید آنها را تغییر دهید و سرپس برا اجررای
گزینه  Make Deviceدوباره تراشه را به صورت  Packageدر آورید.
 :Verify Packagingبرای اینکه از صحت طراحی  Packageخود مطمئن شوید از این گزینه اسرتفاده
کنید .در صورعدم وجود خطا  ,پیام  No Error Packaging Foundظاهر می شود.

مراحل طراحی شکل تراشه:
 -1به وسیله ابزار طراحی

شکل تراشه را طراحی کنید.

از قسمت  2D Graphic Boxو از لیست موجود  ,گزینه ی  Componentرا انتخاب کنید .سرپس برا
نگه داشتن کلیک چپ مو

شکل تراشه را بکشید.

-2حال از قسمت  Device Pinنوا پایه ( )Pinرا انتخاب کرده و پایه های تراشه را با نگه داشتن کلیک
چپ مو

طراحی کنید.

 -9حال با انتخاب پایه( به وسیله راست کلیک ) و چپ کلیک کردن شکل زیر ظاهر مری شرود .در ایرن
پنجره در قسمت  Pin Nameنام پایه ی مورد نظر و در قسمت  Default Pin Numberشرماره پایره
مورد نظر را تایپ کنید.
در قسمت  Electrical Typeنوا پایه را مشخص کنید.
انواا پایه عبارتند از:
:PSپایه بدون مقاومت

:IPپایه ورودی

:OPپایه خروجی

:IOپایه ورودی/خروجی

Tristate:TS

:PUپایه Pull up

 :PDپایه Pull down

:PPپایه ولتاژ

شکل  –2-1پنجره طراحی شکل تراشه
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به طور مثال طراحی به صورت زیر انجام شده است:

-8حال تمام طراحی را با استفاده از کلیک چپ مو

انتخاب کنید ( قرمز رنر

مری شرود) و سرپس از

منوی  Libraryگزینه  Make Deviceرا انتخاب کنید  .شکل ( )1زیر ظاهر مری شرود .برا زدن کلیرد
 NEXپنجره شکل ( )2ظاهر می شود .در این پنجره کلید  ADD/EDITر بزنیرد ترا شرکل ( )9ظراهر
شود.در این پنجره همانطور که می بینید نام ونوا پایه های تراشه نمایش داده شده اسرت  .حرال بررای
انتخاب نوا  , Packageکلید  Addرا بزنید.پنجره شکل ( )8ظاهر می شود .در این قسمت انواا بسرته
های تراشه وجود دارد .یک مدل از این بسته ها را متناسب با طراحی انجام شده است انتخاب کنید .پس
از انتخاب بسته مورد نظر پنجره ی شکل ( )5ظاهر می شود.در ایرن پنجرره در قسرمت  Nec Pinپایره
هایی که الزم ندارید و زیادی هستند را مشخص کنید حال بر روی  Assign Packageو  Nextکرردن
صفحه ی بعدی صفحه  Component Property & Definationظاهر می شود که در آن می توانید
تغییرات مورد نظر دیگررا نجام دهید  .با زدن  Nextمی توانید در صفحه ی بعدی  ,اطالعات مورد نظر را
وارد کنید در این صفحه می توانید فایل  helpرا برای تراشه تعریف کنید.
در صفحه بعدی باید مکانی را که می خواهید تراشه در آن قسمت از  Libraryذخیره شرود را انتخراب
کنید  .و با زدن کلید  Okاین مرحله پایان می پذیرد.

شکل  –4-1پنجره تکمیل طراحی
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شکل  –9-1ادامه پنجره طراحی

شکل  –10-1ادامه پنجره طراحی

17

فصل اول  :نرم افزار Proteus

شکل  –11-1ادامه پنجره طراحی

-5در این مرحله نوبت به طراحی مدار داخلی تراشه می رسد.
تراشه ساخته شده را در جایی که در  Libraryذخیره کرده اید انتخاب کنیرد و برر روی صرفحه قررار
دهید  .سپس با یک راست کلیک (برای انتخاب تراشه)و سپس چپ کلیک بر روی تراشه مرورد نظرر در
پنجره ظاهر شده نام تراشه را انتخاب کنید.حال از منوی  Designگزینه Go
 To Sheetرا انتخاب کنید و در پنجره اهر شده به زیر شاخه مورد نظر که با نام تراشه است بروید  .یک
صفحه خالی نمایش داده می شود  .در این صفحه می توانید طراحی داخل تراشه را انجرام دهیرد .نکتره
حئز اهیت این است که تعریف ورودی یا خروجی باید با توجه به نامگذاری انجام شده ی پایه های تراشه
صورت گیرد.
حال با استفاد از گزینه  Go to Sheetبه صفحه اصلی رفته و ورودی و خروجی مورد نظر را اعمال و مدار
را اجرا کنید.

 5-1-1-1منوی Tools
دارای قسمت های زیر ی باشد :
Real Time Annotation
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Real Time Snap
Wire auto Router
… Search and Tag
… Or Search and Tag
… And Saerch and Tag
… Property Assignment Tool
… Global Annotator
… ASCII Data Import
Bill of Materiels
… Electrical Rule check
… Netlist Compiler
…Model Compiler
Netlist to AREAS
Backannotate from AREAS
حال به اختصار به تعریف چند گزینه می پردازیم:
:Wire Auto Routerدر صورت فعال بودن این گزینه  ,نرم افزار می تواند سیم ها را به طور خرود کرار
با زاویه استاندارد  90درجه رسم می کند و در هنگام سیم کشی کافیست سیم ها را از پایه مبدا به پایره
مقصد وصل کنید.
:Property Assignment Toolsبه وسیله این گزینه مشخصه های ابزار را تغییر دهید .
در صورت کلیک بر روی ای گزینه شکل زیر ایجاد می شود  .در قسمت  Actionمی توان نوا عمل و در
قسمت َ  Aplly Toمی توانید مشخص کنید که تغییر بر روی کدام قطعات و بر چسب ها انجام شود.
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شکل  –12-1پنجره اعمال تغییرات

:Bill of Materialsبرای تهیه گزارش از مدار مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش گیر از مدار دارای چهار مدل خروجی است :
-1خروجی HTML
-2خروجی ACCII
-9خروجی Compact CSV
-8خروجی Full CSV
 :Electical Rule Checkاین گزینه مدار را از لحاظ قوانین ا لکترونیک چرک مری کنرد و در صرورت
وجود خطا  ,خطاهای موجود را نمایش می دهد.
 :Model Compilerبرای انتخاب مدل کامپایلر برنامه  ,مورد استفاده قرار می گیرد .با کلیرک برر روی
این گزینه پنجره زیر نمایش داده می شود که می توانید یکی از کامپایلر های موجود را انتخاب کنید.
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شکل  -19-1پنجره انتخاب مدل کامپایلر

 6-1-1-1منوی Design
منوی  designدارای قسمت های زیر است :
…Edit design properties
…Edit sheet properties
…Edit design notes
New sheet
Remove sheet
…Goto sheet
Zoom to child
Exit to parent
Root sheet1
Root sheet2
Root sheet
حال به اختصار به تعریف چند گزینه می پردازیم :
:New sheet
به وسیله ی این گزینه یک میز کار جدید در همان فایل طراحی باز میشود و می توانید طراحی خود را در
آن صفحه انجام دهید بدین صورت که با استفاده از گزینه های  input, outputو...می توانیرد برین دو
صفحه ارتباط برقرار کنید .
به نامگذاری ورودی و خروجی توجه کنید .
: Goto sheet
بری سوئیچ کردن بین صفحات مورد استفاده قرار می گیرد .
: Zoom to child
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برا ی ورود به زیر شاخه ها مورد استفاده قرار می گیرد .
: Exit to parent
برای سوئیچ به صفحه ی باالتر و اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

 2-1-1-1منوی : graph
منوی  graphدارای قسمت های زیر است :
ctrl+e
ctrl+a
space
ctrl+v
est
برای انتخاب یک گراف ابتدا گزینه
انتخاب و با نگه داشتن کلیک چپ مو

…Edit graph
…Add trace
Simulate graph
Viewlog
Exportdata
Resort

را کلیک کنید و سپس از لیست موجود یکری از گرراف هرا را
گراف انتخابی را رسم کنید

:Add trace
برای انتخاب پروپ و ورودی و خروجی و رسم نمودار ان ها از این گزینه استفاده کنید .
حال در پنجره  add traceمی توانید پروپ یا ورودی یا خروجی مورد نظر را با توجه به نام ان ها انتخاب
کنید .
:Export graph
برای خروجی گرفتن از گراف مورد استفاده قرار می گیرد .

 4-1-1-1منوی : source
منوی  sourceدارای قسمت های زیر است :
…Add /remove source files
…Define code generation tools
…Setup external text editor
Build all
حال به اختصار چند گزینه را به اختصار توضیح می دهیم:
:Add/remove source file
برای اضافه کردن یک  sourceاستفاده می شود در پنجره ظاهر شده با اسرتفاده از گزینره  newفایرل
 sourceرا وارد کنید و سپس در قسمت  code generation toolsابزار اسمبلی را با توجره بره فایرل
 sourceانتخاب کنید .
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شکل  -18-1پنجره اضافه کردن سور

:Setup external text editor
این گزینه برای انتخاب و تنظیم ویرایشگر متن مورد استفاده قرار می گیرد .
با استفاده از گزینه  browseمی توانید ویرایشگر مورد نظر خود را انتخاب کنید .
در قسمت  service nameنام ویرایشگر را باید وارد کنید .
در قسمت  open commandو save commandبایستی دستور باز شدن برنامره و ذخیرره برنامره را
وارد کنید .

شکل  –15-1پنجره انتخاب ویرایشگر

 9-1-1-1منوی : debug
منوی  debugدارای گزینه های زیر است :
ctrl+f12

23

Start/restart debugging

فصل اول  :نرم افزار Proteus

Pause animation
pause
Stop animation
shift-break
Step over
f10
Step into
f11
Step out
ctrl+f11
Step to
ctrl+f10
Execute
f12
Toggle breakpoint
f9
Clear all breakpoint
ctrl+f9
Reset popup windows
Reset persistent model data
Use remote debug monitor
Tile horizontally
Tile vertically
حال به اختصارچند گزینه را توضیح می دهیم

: Srart /restart debugging
در مدار هایی که با میکرو کنترلر یا قطعاتی که نیازمند برنامه هستند کار می کنیرد بره وسریله ی ایرن
گزینه می توانید از مقادیر ثبات ها اگاه شوید و می توانید اجرای خط به خط برنامه را مشاهده کنید .
برای اجرای مجدد برنامه باید دوباره بر روی این گزینه کلیک کنید .
در صورتیکه پس از اجرای  start/restart debuggingپنجره های مربوط به نمایش خط به خط برنامره
و یا پنجره های مربوط به نمایش مقادیر داخلی ثبات ها و  ...باز نشد می بایست از منوی  debugاقدام به
باز نمودن انها کنید توجه داشته باشید که پنجره های مذکور تنها زمانی نمایش داده می شوند که شربیه
سازی مدار در حالت  pauseباشد
: Execute
به وسیله ی این گزینه می توانید مدار را اجرا یا  playکنید .
: Toggled breakpoint
برای انتخاب کردن و یا ار حالت انتخاب در اوردن یک یا چند خط (به وسیله ی نقطه قرمزی در کنار انهرا
)از این گزینه استفاده میشود .
: Clear all breakpoint
به وسیله ی این گزینه می توان تمام خط ها را از حالت انتخاب در اورد .
: Watch windows
با استفاده از این پنجره می توانید در مدت شبیه سازی از مقادیر موجود در ثبات ها و حافظه اگاه شروید
و دیگر به خط به خط برنامه برای دیدن مقادیر مذکور نیست .
ابتدا مدار را  playکنید و سپس از منوی  debugگزینه  watch windowرا انتخاب کنید پنجره مربوط
باز می شود
با راست کلیک بر روی این پنجره ثبات ها و یا ادر

های حافظه را برا ی نمرایش مقادیرشران در زمران

شبیه سازی انتخاب کنید
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برای انتخاب ادرسهای حافظه و ثبات ها دو راه پیش رو دارید :
 -1اگر بخواهید بر اسا

ادر

ثبات ها انها را انتخاب کنید باید گزینه ) add item (by addressرا

انتخاب کنید پنجره ای ظاهر می شود .
گزینه های موجود در این پنجره عبارتند از :
 : memoryحافظه مورد نظر را از این قسمت انتخاب کنید .حافظه انتخابی به میکرو کنترلر بستگی دارد.
 :name-در این قسمت نام آدر

را مشخص کنید .

: address-در این قسمت آدر

مورد نظر را وارد کنید .

: data type-در این قسمت نوا داده ای که در آدر

است را مشخص کنید .

: display formatدر این قسمت نحوه ی نمایش داده را مشخص کنید . -2اگر بخواهید ثبات ها را بر اسا

نامشان انتخاب کنیرد بایرد گزینره ی ) add items(by nameرا

انتخاب کنید پنجره ای ظاهر می شود از این پنجره می توانید نام ثبات مورد نظر را انتخاب نموده وبرا دو
چپ کلیک ان را در پنجره ی  watch windowوارد کنید برای خارج شردن از ایرن پنجرره گزینره ی
 doneرا انتخاب کنید

10-1-1-1

منوی system

این منو دارای گزینه های زیر می باشد:
…System Info
Text viewer
… Set BOM Scripts
… Set Enviorment
… Set Paths
… Set Property Definations
… Set Text Editor
… Set Animation Options
… Set Simulator Option
… Save Simulator Options
حال به اختصار به تعریف چند گزینه می پردازیم:
 :Set Animation Optionبا استفاده از این گزینه می توانید تنظیمات مربوط به شبیه سازی مردار را
انجام دهید  .با کلیک بر روی این گزینه شکل زیر ظاهر می شود:
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شکل  –16-1پنجره تنظیمات شبیه سازی مدار

قسمت های مختلف این پنجره عبارتند از:
 :Simulate Speedدر این قسمت می توانید سرعت شبیه سازی را مشخص کنید.
 :Votage/Current Optionدر این قسمت می توانید دامنه ولتاژ و جریان را مشخص کنید.
:Animation Optionsاین قسمت دارای گزینه های زیر است:
? :Show Logical State Of Pinsبا فعت بودن این گزینه بر روی پایه های تراشره وضرعیت منطقری
نمایش داده می شود.
? :Show Wire Voltage By Colorبا فعال بودن این گزینه ولتاژ سیم ها با رن

مربوط نمرایش داده

می شود.
? :Show Wire Current With Arrowبا فعال بودن این گزینه جهت جریان سیم ها با فلش نمایش
داده می شود.

 2-1نوار ابزارها Tool Bars
نوار ابزار در اکثر پنجره های ویندوز قابل دسترسی می باشد و دکمه های قرار گرفته بر روی آن امکان دستیابی به
عملیات متداول و سریع را فراهم می کنند .این نوار ابزارها می توانند به روش کشیدن و رها کردن( Drag and
)Dropبه چهار گوشه پنجره  Proteusجابجا شوند.
نوار ابزارها در بخش  Isis , Proteusبه سه قسمت اصلی Mode Selector Command, Orientation
تقسیم بندی شده اند که در زیر توضیحاتی برای هر مورد ارایه شده است.

 نوار ابزارهای دستورات Command Toolbars

26

فصل اول  :نرم افزار Proteus

ابزارهایی که به صورت پیش فرض در باالی صفحه نمایش واقع شده اند و مسیری میانبر برای دستیابی به دستورات
موجود در منوی  File , Editمی باشند را تحت عنوان نوار ابزار دستورات می شناسیم .در این نوار ابزار سری دستورات
زیر قرار دارند.

(دستورات فایل-چاپ)File / Print Command

به جای استفاده از منوی فایل می توانید از گزینه های موجود در این نوار ابززار (در برخزی مزوارد) اسزتفاده کنیزد و
اعمالی همچون باز کردن فایل ,پرینت گرفتن و  ...را انجام دهید.

(دستورات نمایش)Display Command

با استفاده از این نوار ابزار می توانید بزرگنمایی و اعمال دیگر را بدون مراجعه به منوی  Viewانجام دهید.

(دستورات ویرایش)…Editing Command

برای سرعت در کپی گرفتن  ,طراحی تراشه  ,حذف قطعات و  ...به جای استفاده از منوی  Editمی توانیزد از گزینزه
های مختلف این نوار ابزار استفاده کنید.

(دستورات طراحی)…Design Command

در این نوار ابزار  ,قطعات و ابزار آالت طراحی بسیاری موجود است .دسترسزی بزه  Libraryو ابززار االتزی همچزون
اسیلوسکوپ  ,ولت متر و ...از طریق این نوار ابزار ممکن می باشد.

 نوار ابزارهای انتخاب حالت Mode Selector Toolbars
این نوار ابزارها در قسمت پایین نوار ابزارهای دستورات و در گوشه چپ صفحه نمایش قرار دارند و عملیات انجام
شده بر روی پنجره ویرایش را کنترل می نمایند.این نوار ابزارها به نوبه خود به سه بخش زیر Main Mode,

 Gadgets, 2D Graphicsتقسیم می شوند.
نکته:این نوار ابزارها بر خالف دیگر نوار ابزارها قابل پنهان شدن نمی باشند.

 نوار ابزار چرخش(جهت دهی) Orientation Toolbar
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این نوار ابزار چرخش و انعکاس اشیا قرار گرفته بر روی محیط کاری را بر عهده دارد و می تواند جهت آنهزا را تغییزر
دهد.
چرخش()Rotation
انعکاس()Mirror

 9-1جعبه ویرایش Editing Box
این نوار ابزار به شما این امکان را می دهد که زاویه دلخواه را جهت چرخش اعمال نمایید اما باید به خاطر داشته
باشید که  ISISفقط زوایای متعامد را می پذیرد.
زمانی که قطعه ای را انتخاب کردید آیکون های چرخش()Rotationو انعکاس(( high light,)Mirrorروشن
تر)خواهند شد و به صورت قرمز در خواهند آمد و این نشان می دهد که می توانید زاویه نمایش یک شی در طرح را
اصالح نمایید.
زمانیکه آیکون ها high lightنمی باشند وظیفه آنها مشخص کردن جهت اشیا جدید اشیایی هستند که می
خواهید آنها را در طرح جاگذاری ن مایید(.المان هایی که پیش نمایش آنها در پنجره  Overviewنشان داده می
شوند).

 8-1پنجره اصلی یا ویرایش The Editing Window
زمانیکه ISISرا از منوی  Startویندوز انتخاب می کنید.پنجره اصلی  ISISباز می شود که این پنجره از قسمتهای
مختلفی از جمله نوار ابزارهاو پنجره ویرایش و پنجره پیش نمایش و  Object Selectorتشکیل یافته است پنجره
 Editingقسمت عمده این پنجره را به خود اختصاص می دهد .این پنجره امکان طراحی و ویرایش و شبیه سازی
انواع مدارهای آنالوگ و دیجیتال را در اختیار کاربر قرار می دهد .این پنجره با یک ( Outlineبه صورت پیش فرض
آبی رنگ) مرزبندی شده است و اگر قطعه ای خارج از این  Outlineقرار گیرد غیر فعال خواهد بود و کاربر دیگر
نمی تواند قطعه مزبور را انتخاب و ویرایش نماید(.توصیه می شود که در صورت قرار گیری قطعه در خارج از
 Outlineاز کلید  Undoاستفاده شود).

 1-8-1بزرگ نمایی و کوچک نمایی()Zoom in/Outپنجره ویرایش
اگر بزرگ نمایی صفحه به صورتی باشد که نتوانید کل طرح را ببینید و یا به گو نه ای باشد که نتوانید پین های
المان ها را به راحتی ویرایش نمایید.بزرگ نمایی پنجره  Editingرا با استفاده از کلید F6, F7, F8به شرح زیر
تغییر دهید:
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برای نزدیکتر کردن()Zoom inکلید F6را از کیبرد فشار دهید.



از کلید F7می توانید برای کوچک نمایی استفاده نمایید.



برای به تصویر کشیدن تمام طرح()Fit Documentکلید F8را از کیبرد فشار دهید.



برای بزرگ نمایی ناحیه مخصوصی از طرح کلید  Shiftرا پایین نگه داشته و با ماوس جعبه ای به دور
ناحیه دلخواه از پنجره ویرایش بکشید.ناحیه مزبور بعد از رها کردن کلید ماوس بزرگ خواهد شد.این روش
به روش  Shift-Panموسوم است.

 2-8-1پنجره پیش نمایش
این پنجره یک نمایش خالصه از تمام طرح را نشان می دهد.در این پنجره رنگ آبی مایل به سبز حاشیه صفحه را
مشخص می کند و حاشیه قرمز رنگ ناحیه ای از طرح جاری که چنجره ویرایش قابل مشاهده است را نشان می
دهد.
بیشتر اوقات پنجره پیش نمایش برای پیش نمایش الملن انتخابی برای جایگذاری استفاده می گردد.می توانید قبل
از جایگذاری الملن جهت دلخواه آن را با جهت مشاهده شده روی پنجره پیش نمایش مقایسه کرده و با استفاده از
دستورات  mirrorو orientationجهت را به جهت مطلوب اصالح نمایید.
پنجره پیش نمایش پس از جاگذاری المان بطور اتوماتیک پاک خواهد شد.

5-1

نوار ابزار قطعات و پنجره ی آن

ابزار آالتی که در نوار ابزار طراحی مدار قرار دارند و همچنین قطعات انتخرابی از  Libraryدر پنجرره ی
نمایش داده شده در شکل ( )1قرار می گیرند  ,شکل آنها در پنجره ی شکل( )2نمایش داده مری شرود.
همانطور که قبال گفتیم هر قطعه برای استفاده در طراحی باید انتخاب و در لیست قرار گیرد.
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شکل()6

شکل()1

شکل  –12-1پنجره انتخاب قطعات

 6-1انتخابگر اشیا ()Object Selector
 object selectorدر سمت چپ پنجره اصلی قرار دارد و تمام قطعات انتخاب شده از کتابخانه ها انواع ﮊنراتورها
میکروکنترلرها و غیره را به صورت لیست شده به نمایش می گذارد.زمانی که می خواهید قططعه ای را در پنجره
 Editingقرار دهید آن المان باید در پنجره  object selectorبه صورت  high lightدر آید.

 2-1قطعات در ISIS
برنامه PROTEUSبا قطعات زیادی پشتیبانی می شود که تمتم این قطعات بر حسب نوع کاربرد و فعال و
غیرفعال بودن در کتابخانه های بخصوصی گنجانده شده اند.با استفاده از این قطعات کاربر می تواند عملکرد یک
طرح واقعی را قبل از پیاده سازی سخت افزاری در محیط خارج به صورت نرم افزاری آن را شبیه سازی کند.
یکی از کاربردی ترین این کتابخانه ها کتابخانه  Micro Processorها می باشد که مدل تمام میکروپروسسورها و
میکروکنترلرها را در خود جای داده است.این مدل ها  Activeبه صورت سازماندهی و برنامه نویسی شده اند و
کاربر می تواند همانند محیط خارج این مدلها را برنامه ریزی ()Programmingکرده و به کار گیرد.در ادامه نحوه
انتخاب المانها و جایگذاری آنها در پنجره ویرایش را مورد بررسی قرار می دهیم.
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 4-1جایگذاری المان ها
تمام المان های موجود در محیط  ISISاعم از ﮊنراتورها و پروب ها و میکروکنترلرها و قطعات و دستگاههای مجازی
با یک متد تقریبا یکسانی جایگذاری می شوند .برای فراگیری بهتر در دو مرحله جداگانه زیر نحوه جایگذاری یک
المان از سری المان های نوار ابزار و یک المان از سری المان های کتابخانه را توضیح می دهیم.


تمامی ﮊنراتورها و پروب ها و میکرو کنترلرها و دستگاههای مجاز ی که از نوار ابزار در دسترس هستند به
روش زیر جایگذاری می شوند مثال با انجام مراحل زیر کاربر خواهد توانست که دستگاه فانکشن ﮊنراتور را
جایگذاری نماید.

 ﴾1آیکون  Virtual Instrumentرا از نوار ابزار  Gadget Modeانتخاب نمائید.
 ﴾2از بین دستگاههای مجازی لیست شده در Object Selectorدستگاه فانکشان ﮊنراتور را high light
نمائید (.پیش نمایشی از دستگاه در پنجره ظاهر خواهد شد).
 ﴾3در یک ناحیه خالی از پنجره  Editingچپ کلیک نمائید تا سمبل فانکشن ظاهر شود.
نکته :در مرحله  6بعد از اینکه پیش نمایشی از قطعه در پنجره  Over Viewظاهر شد کاربر می تواند با به کار
گیری ابزارهای  Orientationجهت مناسب را برای المان تعریف کند و یا قبل از جاگذاری المان زمانی که قطعه از
ماوس پیروی می کند کاربر می تواند از کلیدهای  +و – برای تغییر جهت المان استفاده نمائید.


برای قرار دادن یک المان مانند  Icاز کتابخانه  74HCبه روش زیر عمل خواهیم کرد.

 ﴾1آیکون  pموجود در  ( Object Selectorیا کلید میانبر  ) pرا برای باز شدن پنجره کتابخانه ها فشار دهید.
 ﴾6در پنجره ظاهر شده کتابخانه  74HCرا انتخاب نمائید.
 ﴾0از لیست قطعات کتابخانه  74HCآی سی مورد نظر ر ا دوبار کلیک کرده و پنجره را ببندید ( در این مرحله نام
 Icمربوطه باید در  Object Selectorظاهر شود).
 ﴾4نام  Icانتخابی را از لیست  High Light, Object Selectorنمائید.
 ﴾5در یک ناحیه خالی برای قرار دادن  Icچپ کلیک نمائید.

 9-1نحوه  ( Taggingانتخاب )  ( Untagging,از انتخاب خارج کردن
)و ویرایش و حذف المان های قرار گرفته بر روی پنجره Editing
المان هایی که بر روی پنجره ویرایش محیط  ISISقرار می گیرند مانند دیگر نرم افزارهای الکترونیک قابل
 Taggingو  Untaggingویرایش و حذف شدن می باشند .در زیر روشهای مختلف  Taggingو Untagging
ویرایش و نحوه حذف المان ها را به طور خالصه شرح می دهیم.
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 نحوه  Taggingالمان ها
 ﴾1راست کلیک کردن بر روی المان مورد نظر از پنجره ویرایش
 ﴾6کشیدن جعبه ای به دور المان با استفاده از کلیک راست ماوس ( از این روش می توانید برای انتخاب گروهی از
المان ها نیز استفاده نمائید).

 نحوه  Untaggingالمان ها
 ﴾1راست کلیک کردن در یک ناحیه خالی از پنجره ویرایش
 ﴾6فشار دادن آیکون  Redrawاز نوار ابزار

 نحوه ویرایش المان ها
 ﴾1چپ کلیک کردن بر روی المان انتخاب شده
 ﴾6فشار دادن کلیدهای میانبر  Ctrl + Eبر روی المان مورد نظر
 ﴾0در دو روش باال کاربر باید مستقیما بر روی المان مورد نظر اشاره می کرد که این در طرح های پیچیده و فشرده
کمی مشکل است .بنابراین روش دیگری که به روش  Editing With Nameمعروف است برای این منظور در
نظر گرفته شده است .برای استفاده از این نوع ویرایش مراحل زیر را انجام دهید.
 (3-1کلید  Eرا فشار دهید.
 )0-6در قسمت نام مرجع (  ) Part IDنام المان مورد نظر برای ویرایش را تایپ نمائید.
 )0-0با فشار دادن کلید کادر okمکالمه ویرایش المان باید ظاهر شود ( این روش تمام المان های موجود در
صفحه جاری و زیر صفحات (  )Sub Sheetرا پشتیبانی می کند) .
نکته :بعد از ویرایش صفحه با تمامی محتویاتش از مرکز صفحه باز ترسیم خواهد شد .حتی اگر واقعا نخواهید
ویرایشی انجام دهید.

 نحوه حذف المان
 ﴾1دوباره راست کلیک کردن بر روی المان انتخاب شده ( یعنی کلیک راست مضاعف بر روی المان مورد نظر )
 )6استفاده از کلید  Deleteکیبرد.

نکته :هنگام پاک کردن یک المان تمامی سیم های متصل به آن نیز پاک خواهند شد .به جز در حالی که سیم به
یک گره وصل شده باشد.
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 کپی کردن المان های انتخاب شده
برای از باز ترسیم قسمتهای تکراری یک طرح می توان مراحل زیر را انجام داد:
 )1المان های مورد نظر را به طور مجزا یا گروهی انتخاب کنید.
 )6روی آیکون Block Copyاز نوار ابزار  Editing Commandکلیک نمائید.
 )0جعبه ایجاد شده را به ناحیه دلخواه از پنجره ویرایش کشیده و چپ کلیک نمائید (.المان ها کپی خواهند
شد) .
 )4در صورت نیاز به جایگذاری چند ین کپی از المان ها مرحله  0را دوباره تکرار نمائید.
 )5برای اتمام عمل کپی در یک ناحیه خالی راست کلیک نمائید.

نکته :زمانی که المان ها کپی می شوند نشان آنها به طور اتوماتیک به وضعیت )?(  Un - Annotatedدر
خواهند آمد و تا زمانیکه آنه را برای یادداشت گذاری اتوماتیک  Automatic Annotationآماده نکرده اید
به همان صورت باقی خواهند ماند.

 جابجایی المان های قرار گرفته بر روی پنجره ویرایش
برای جابجایی المان یا المان هایی از یک مکان پنجره ویرایش به مکان دیگر مراحل زیر را دنبال نمائید.
 )1المان یا المان های مورد نظر را با استفاده از تکنیک های بیان شده  ( High Lightانتخاب ) کنید.
 )6روی آیکون  Block Moveاز نوار ابزار  Editing Commandکلیک نمائید.
 )0جعبه ظاهر شده را به مکان دلخواه از پنجره  Editingکشیده و چپ کلیک نمایید.
الزم به یادآوری است  Isisدر صورت ضرورت اتصاالت یا قسمتهایی از آنها را که در داخل محدوده انتخاب
قرار گرفته اند را بدون باز ترسیم کپی می نماید .اما اتصاالتی را که از مرزهای انتخاب گذشته اند را باز ترسیم
نمی کند.

 10-1سیم کشی
شاید هنگام کار با  Proteusمتوجه آیکونی به نام  Wireنشوید .علت این امر را باید در هوشمند بودن  Isisبداند.
این نرم افزار بطور خودکار تشخیص می دهد که کی می خواهید سیمی را از جایی به جایی دیگر وصل نمائید.
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 1-10-1سیم کشی پین های المان ها
به طور کلی  Proteus Vsmبا دو روش سیم کشی در محیط  Isisپشتیبانی می شود این دو روش که تحت
عنوان )  Wire Auto Router ( WARو  Manual Wiritingمعروف هستند به طور اختصار در زیر بحث
شده اند.

 سیم کشی اتوماتیک ) Wire Auto Router ( WAR
در این قابلیت  Proteus Vsmدرصد بیشتری از پروسه سیم بندی المان ها را به عهده می گیرد تنها به انتخاب (
نقطه ) مکان اول اتصال (  ) The First Connection Pointو مکان دوم اتصال ( The Second
 ) Connection Pointنیاز دارد .یعنی در این روش کاربر تنها پین های اتصالی دو المان را برای Proteus
 Vsmمعرفی می کند و  Proteusپس از آن عملیات سیم کشی را به عهده می گیرد.
نکته :وﯾﮊگی با استفاده از دستور  Wire Auto Routerاز منوی  Toolsفعال  /غیر فعال می شود.

 سیم کشی دستی Manual Wiriting
 (1روی نقطه اتصال اول (  ) The First Connection Pointالمان کلیک نمائید.
 (6بعد از غیر فعال نمودن خاصیت )  ( WARدر نقاط مختلف پنجره ویرایش برای  Fixکردن سیم کلیک
نمائید .این روند را تا رسیدن به دومین نقطه اتصال ادامه دهید.

 2-10-1جابجایی بخشی از اتصاالت
جهت جابجایی بخشی از اتصاالت و سیمها می توان به صورت زیر عمل کرد:
 -1در یک محدوده بخشی از اتصاالت مورد نظر که می خواهیدجابجا نمائید را انتخاب نمائید.
 -6روی آیکون  Moveکلیک نمائید.
 -0بخش های انتخاب شده را می توان در راستای عمودی همانند شکل زیر جابجا نمود.
 -4برای خاتمه کار کلیک چپ نمائید.
اگر اشتباهی رخ داده باشد می توانید از  Undoاستفاده نمائید.
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 11-1سبک های متنی و گرافیکی Graphics And Text Styles
 Isisاین امکان را فراهم کرده که کاربر بتواند طرح شماتیک خود را تغییر دهد مثال در صورت نیاز می توانید
خطوط و بسته های توپر رنگی )  ( Color Fillsو فونتهای متنی و دیگر  Effectهای الزم را در طرح خود اعمال
نماید .سیستم نرم افزار بسیار قدرتمند بوده و به کاربر این اجازه را می دهد که کنترل برخی یا همه جوانب ظاهری
طرح را به صورت کلی )  ( Globalدر اختیار داشته باشد.
تمام اشیا گرافیکی در  ( Isisبدنه و المانها و سیمها و نقاط اتصال و غیره ) همگی بر اساس یک سبک گرافیکی
 graphical styleکشیده شده اند.
یک سبک گرافیکی یک تشریح کامل از چگونگی ترسیم و پر کردن یک شکل گرافیکی نظیر یک خط – جعبه –
دایره و هر چیز دیگری را بیان می دارد و شامل خصوصیات و وﯾﮊگی های سبک خط ) ( Line Style
) ( dashed , dotted , solidضخامت و رنگ و سبک پر کردن )  ( Fill Styleرنگ پس زمینه است .به طور
مشابه تمامی برچسبها و بلوک های متنی در  ( Isisبر چسب ترمینالها و نام پین ها و غیره ) بر حسب سبک
نوشتاری  Text Styleنوشته می شوند .یک سبک نوشتاری توصیف کامل از چگونگی ترسیم نوشتار توصیف کامل
از چگونگی ترسیم نوشتار می باشد و صفات یا وﯾﮊگی های ظاهر فونت ها ( مانند ) Arial , Times Roman
ارتفاع کاراکترها و پهنا و رنگ آنها را در بر می گیرد.
در  Isisبیشتر اشیا نظیر گرافیک دو بعدی )  ( 2D graphicسیمها بر چسب ترمینال ها و غیره یک Local
 ( Styleسبک محلی ) خاص خود را دارند و کاربر می تواند بنا به دلخواه خود آن را تنظیم نماید .بعنوان مثال یک
سیم می تواند ظاهری متفاوت از سیم های دیگر داشته باشد .عبارت  Localدر تنظیمات محلی استفاده می شود و
آن قطعه را محلی می نماید.
دیگر اشیا مانند پین ها و بدنه زیر مدارات  Sub – Circuit bodiesمعموال در یک سبک از پیش تعریف شده
ترسیم می شوند .بنابراین اشیا فقط می توانند تنظیمات خصوصی  Customisedمربوط به خود را داشته باشند.
بعنوان مثال زیر مدارات می توانند هر ظاهری داشته باشند ولی باید همگی آنها به طور مشابه دیده شوند.
بیشتر اشیا دارای سبک منحصر به فرد خودشان می باشند و امکان تغییر  Global styleدر آنها وجود دارد .به
عنوان مثال زمانیکه یک ترمینال را استفاده می کنید سبک بر چسب ترمینال بطور خودکار از سبک
 TERMINAL LABELاستفاده می نماید و یا زمانیکه می خواهید سیمی را بکار بگیرید سبک گرافیکی بطور
خودکار در سبک  WIREتنظیم می شود.
در مورد اشیا گرافیک دو بعدی ( ) 2Dقضیه کمی متفاوت است .برای این اشیا نمایشگر Object Selector
لیستی از سبکهای گرافیکی قابل دسترسی را نشان می دهد .و جدیدترین شی گرافیکی جاگذاری شده از سبکی که
در حال حاضر انتخاب گردیده پیروی می کند.
در این جا وﯾﮊ گی های جدیدی مطرح می گردد و آن این است که  Local Styleمی تواند برخی یا همه صفات یا
وﯾﮊگی های  Global Styleرا تعقیب نماید.
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مزایای داشتن سبکهای محلی و کلی و توانایی سبکهای محلی برای دنبال نمودن تمام یا برخی از وﯾﮊگی های
سبک های عمومی به صورت زیر می تواند باشد.


این اجازه داده می شود که با ویرایش سبک کلی  Global Styleصورت کلی طرح را اصالح نمائید (.به
جای اینکه تک تک اشیا را اصالح کنید ) همگی این اقدامات به صورت یکجا انجام خواهد پذیرفت.



این اجازه به شما داده می شود که سمبل های کتابخانه ای تعریف نمائید .این سمبل ها به طور خودکار با
ظاهر طرحی که در آن قرار می گیرند هماهنگ خواهند بود.



می توانید نحوه نمایش بعضی یا همه قطعات و اشیا را ثابت نمائید) Fix(.

به عنوان مثال فرض کنید قطعه جدیدی ایجاد و آن را در کتابخانه ذخیره کرده اید (.این کار توسط Component
 graphicدر سبک  Componentانجام می گیرد ).زمانیکه این قطعه از کتابخانه به طرح بارگذاری می شود به
طور اتوماتیک از سبک Componentپیروی می کند.

 12-1گرافیک های دو بعدی 2D graphic
 Isisانواع گرافیک نظیر خطوط وجعبه ها و دوایر و کمانها و متون مقیاس پذیر وسمبلهای مرکب را پشتیبانی می
نماید می توانید از این ابزارها برای ترسیم طرح ها و همچنین برای ایجاد قطعات کتابخانه ای جدید استفاده نمایید
( نظیر قطعات و سمبل ها و پینها و ترمینالها ).

 1-12-1جا گذاری گرافیک دو بعدی
مراحل زیر برای جای گذاری هر نوع گرافیکی بیان شده است.


برای جا گذاری خط ( To place a line ) :

 -1نوار ابزار  Mode Selectorآیکون  Lineرا انتخاب کنید.
 -6سبک گرافیکی دلخواهتان)  ( Graphics styleرا که می خواهید خط با آن سبک ترسیم گردد را از
 Object Selectorانتخاب نمائید.
 -0برای شروع ترسیم خط چپ کلیک کنید.
 -4برای بیان نقطه انتهای خط در آن نقطه چپ کلیک نمائید.


برای جا گذاری یک جعبه ) ( To place a box

 -1نوار ابزار  Mode Selectorآیکون  boxرا انتخاب کنید.
 -6سبک گرافیکی دلخواه را که می خواهید جعبه با آن سبک ترسیم شود را انتخاب کنید.
 -0جایی را نشانه بروید که می خواهید گوشه چپ باالی جعبه آنجا باشد.
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 -4آن را از گوشه باالی چپ به سمت گوشه راست پائینی دراگ نمائید و بعدا کلید ماوس را رها سازید.


برای جا گذاری متون گرافیکی ) ( To place a graphics text

 -1از نوار ابزار  Mode Selectorآیکون  textرا انتخاب کنید.
 -6سبک گرافیکی دلخواه را انتخاب کنید.
 -0از آیکونهای  Rotation , Mirrorجهت تنظیم جهات متن آن طوری که می خواهید در طرح نشان داده شوند
استفاده نمائید.
 -4در ناحیه ای از صفحه که می خواهید قسمت پایین و چپ  textآنجا باشد نشانه رفته و چپ کلیک نمائید .فرم
محاوره ای  Edit 2D Graphics textنشان داده خواهد شد.
 -5متن دلخواه را در فرم تایپ نموده و همچنین تنظیماتی نظیر  Text Sizeو غیره را در صورت لزوم انجام دهید.
 -2جهت جاگذاری متن  ENTERرا فشار داده یا  okرا کلیک نمائید و اگر از جاگذاری متن منصرف شدید از
کلید  ESCجهت  cancelنمودن رونداستفاده نمائید.


برای جا گذاری یک سمبل ) ( To place a symbol

 -1از نوار ابزار  Mode Selectorآیکون  symbolرا انتخاب کنید.
 -6سمبل دلخواه را جهت جایگذاری از  Object Selectorانتخاب کنید .اگر سمبل دلخواهتان در اینجا موجود
نبود ابتدا باید آن را از کتابخانه سمبلها بر دارید .با فشار  pدر انتخابگر می توانید فرم  symbol libraryرا به
نمایش در آورید.
 -0از آیکون  Rotation , Mirrorدر صورت لزوم می توانید استفاده کنید.
 -4در ناحیه ای از پنجره ویرایش که می خواهید سمبل نمایش داده شود کلیک چپ نمائید .اگر کلید ماوس را
پایین نگه دارید می توانید سمبل را دراگ هم بکنید .بعد از رها سازی کلید ماوس سمبل در جایگاهش قرار می
گیرد.

 2-12-1ویرایش گرافیک های دو بعدی )( Editing 2D graphic
همه اشیا گرافیک دو بعدی را می شود با روش معمولی ویرایش { یعنی انتخاب آنها با راست کلیک و سپس چپ
کلیک روی آنها ( بدون حرکت دادن ماوس )} نمود.
همه اشیا گراف دو بعدی به جز  2D graphic textیک جعبه محاوره ای تحت عنوان ) Graphics style
 (Editingرا نمایش می دهند واین اجازه را می دهند که خصوصیات محلی مانند مقادیر و دیگر تنظیمات را انجام
دهید.
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 19-1شروع یک طرح جدید:
دستور New Designتمام صفحه را پاک خواهد کرد ویک صفحه  A4خالی را نشان خواهد داد ( .برای استفاده از
 Templateهای نرم افزار فرمان  Newرا از منوی فایل احضار کنید).
فایل طراحی نام  UNTITLED.DSNرا به خود خواهد گرفت واین نام می تواند با دستور Save Design
عوض گردد .شاید بخواهید طرح جدیدی را با نام جدید ایجاد کنید .در این صورت می توانید از دستور Load
 Designاستفاده نمائید و در انتخابگر فایل نام فایل جدید را وارد نمائید.

 18-1بارگذاری طرح Loading a Design
یک طرح می تواند به یکی از سه روش زیر بارگذاری گردد.
-

از اعالن  Dosبه صورت > ISIS < my – design
با استفاده از آیکون دستور  Load Designزمانیکه  ISISاجرا شده باشد.
به وسیله دابل کلیک نمودن فایل در کاوشگر ویندوز ) ( Windows Explorer

 1-18-1ذخیره طرح
موقع خروج از  ISISطرحتان را می توانید با استفاده از دستور  Save Designذخیره نمائید.
نکته :دستور  Save asاین اجازه را می دهد که طرحتان را در یک فایل با نام دیگر ذخیره سازید.

 15-1دستورات Import / Export
دستور  Exportاز منوی فایل یک فایل مقطعی )  ( Section Fileاز تمامی اشیا انتخاب شده جاری را ایجاد می
نماید .این فایل با استفاده از دستور  Importمی تواند بداخل دیگر صفحات فراخوانی شود.

 16-1خروج از ISIS
زمانیکه بخواهید کار با  ISISرا خاتمه دهید باید از دستور  Exitاز منوی فایل استفاده نمایید یا از کلیزد میزانبر Q
استفاده کنید .توجه کنید که اگر در طرح اصالحی انجام داده باشید آن را حتما ذخیره نمایید.

در این کتاب ما به تعریف محیط نرم افزار  Proteuseو چگونگی کار با این نرم افزار می پزردازیم.
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فصل دوم
 .2نصب نرم افزار
 1-2نصب نرم افزار MPLAB
ابتدا از دیسکت یا  CDمحتوی نرم افزار ،فایل اجرایی آن را (مثالً در اینجا  )MPLAB v7.50 Install.exeرا
انتخاب می کنیم.
پنجره شکل زیر نمایش می یابد:

شکل  –1-2پنجره نصب نرم افزار
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شکل  –2-2ادامه نصب

با کلیک روی دکمه  Nextبه صفحه بعد می رویم:
گزینه …  I accept theرا انتخاب کرده ،روی  Nextکلیک کنید.

شکل  –9-2قوانین کپی رایت نرم افزار

41

فصل دوم :نرم افزار MPLAB

بعد از انتخاب یکی از انواع نصب روی  Nextکلیک کنید.

شکل  –8-2انتخاب نحوه نصب

در این پنجره می توانید مسیر نصب برنامه را انتخاب کنید ،بعد از انتخاب روی دکمه  Nextکلیک کنید.
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شکل  –5-2انتخاب شاخه مورد نظر برای نصب

شکل  –6-2نمایش اطالعات نصب نرم افزار
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شکل  – 2-2قوانین کپی رایت نرم افزار

کپی کردن فایلهای مربوط به برنامه آغاز می شود ،برای رفتن به مرحله بعد روی  Nextکلیک کنید.
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شکل  -2-6نمایش روند کپی کردن فایل ها بر روی سیستم
با مالحظه این پنجره باید تا اتمام نصب منتظر بمانید.

شکل  –9-2پنجره نهایی نصب
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در انتها باید پنجره ای مشابه این پنجره ببینید ،که اعالم می کند که نصب برنامه کامل شده است ،با انتخاب گزینزه
… Yes, I wantاعالم می کنید که برای تکمیل نصب سیستم  Restartشود .روی دکمه  Finishکلیک کنید.

 2-2نصب نرم افزار :Picc-Lite
پس از نصب برنامه  MPLABکه یک محیط  IDEرا برای نوشتن برنامه در اختیارتان می گزذارد ،بایسزتی برنامزه
 Picc-Liteرا نیز نصب کنید ،این برنامه یک اسمبلر ،لینکر و کامپایلر اسزت کزه مزی توانزد بزه راحتزی بزا برنامزه
 MPLABکار کند.
برای نصب این برنامه ابتدا بر روی فایل نصب آن دابل کلیک می کنیم ،پنجره ای مطابق شکل زیر نمایش داده مزی
شود:

شکل  - 10-2پنجره نصب PICCLITE

برای ادامه نصب روی  nextکلیک کنید.
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شکل  – 11-2قوانین کپی رایت

شکل  - 12-2هماهن

کردن  PICC Liteبا میکروچیپ های MPLAB
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زبان مورد استفاده در این نرم افزار را از این پنجره می توانید انتخاب کنید ،به گام بعدی بروید.

شکل  – 19-2انتخاب زبان نصب

برای رفتن به مرحله بعد  nextرا انتخاب کنید.

شکل  – 18-2نمایش روند کپی کردن

تا اتمام مراحل کپی منتظر بمانید.
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شکل  - 15-2پایان مراحل نصب

حال نصب برنامه به انتها رسیده ،اما برای اینکه بتوانید برنامه ها را از داخل محزیط  MPLABکامپایزل یزا اسزمبل
کنید ،باید تنظیمات دیگری هم انجام دهید .برای این کار مطابق شکل زیر عمل کنید.

شکل  -16-2محل قرار گرفتن نرم افزار در منوی start
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بعد از این انتخاب ویزاردهایی برای تنظیمات  Picc-Liteبا  MPLABمشاهده می کنید.

شکل  – 12-2تعیین شاخه نصب نرم افزار

در این پنجره در کادر  Destination Folderباید مسیر فایلهای تنظیمزات را مشزخص کنیزد ،بزرای ادامزه روی
 Installکلیک کنید.

شکل  –14-2صحفه نهایی نصب

با مشاهده این صفحه مراحل نصب به اتمام رسیده ،روی  Finishکلیک کنید.
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 9-2نرم افزار :MPLAB
نرم افزار  MPLABیک محیط  IDEیا برنامه نویسی در اختیار کاربران قرار می دهد ،که می توانند فایلهزای خزود
را در آن کامپایل کنند .خروجی این نرم افزار فایلهایی با پسوند  .hexمزی باشزد کزه ایزن فایلهزا مزی تواننزد بزرای
 programکردن یک  picاستفاده شوند.

 1-9-2معرفی نرم افزار :MPLAB
محیط  IDEنرم افزار  MPLABاز چند بخش اساسی تشکیل شده است:
)1

نوار منو که بعداً توضیح داده خواهد شد.

)6

نزوار ابززار ،کزه بصزورت پزیش فزرض نزوار ابززار اسزتاندارد 2 project manager ،و

 checksumفعال هستند( .این نوارابزارها بعداً توضیح داده خواهد شد) .نوار ابزارها را مزی تزوان از منزوی
 viewو با انتخاب آنها از زیرمنوی  Toolsفعال یا غیرفعال کرد.
)0

فضای خالی که محل قرارگیری پنجره های مربوط به برنامه است.

)4

نوار وضعیت ،این نوار پایین ترین نوار در محیط است و همیشه فعال است.

حال به شرح نوار منو که مهمترین نوار در این محیط است می پردازیم:

1. File
 New
یک پنجره جدید قابل ویرایش با عنوان " "Untitledبرای فایل جدید باز می کند .این پنجره را مزی توانیزد
ذخیره کنید ،زمانی هم که قصد بستن پنجره را داشته باشید میتوانید آنرا ذخیره کرده و نامگذاری کنید.

 Add New File to Project
پنجره ای مطابق شکل زیر نمایش داده می شود ،در این پنجره یک نام برای فایل جدید درخواست می شود.
اگر بعد از واردکردن نام روی دکمه  Saveکلیک کنید ،فایل جدید به پروﮊه اضافه شزده و یزک پنجزره بزرای فایزل
جدید باز می شود.
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شکل  –19-2نمایی از نرم افزار MPLAB

 Open
یک فایل  sourceکه قبالً ذخیره شده را با این گزینه می توانید باز کنید .همچنین امکان انتخاب چند فایل
بصورت همزمان در پنجره  openرا با استفاده از کلیدهای  ctrlیا  shiftرا دارید.

 Close
پنجره ویرایشگر فعال خود را با این گزینه می توانید ببندید .اگر از آخرین زمانی که فایل را ذخیره کرده اید،
تغییرات جدیدی به آن اعمال کرده باشید ،قبل از بستن با پنجره ای برای ذخیره فایل روبرو می شوید.

 Save
با این گزینه می توانید فایل را در محل اصلی خود ذخیره کنید.

 Save As
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انتخاب این گزینه باعث می شود پنجره  Save Asباز شود و بتوانید فایل را با نامی دیگر یزا در یزک مسزیر
جدید ذخیره کنید .همانطور که در شکل زیر می بینید ،در این پنجره یک لیسزت جدیزد بزا عنزوان ""Encoding
وجود دارد .که می توانید  encodingمربوط به فایل را از این لیست انتخاب کنید.

شکل  –20-2نمایی از نرم افزار MPLAB

 Save All
تمام پنجره های ویرایشگری که باز هستند را در محل اصلی شان روی دیسک ذخیره می کند.

 Open Workspace
پنجره  Open Workspaceرا برای بازکردن یک  Workspaceنشان می دهزد ،البتزه قبزل از بزازکردن
 Workspaceجدید تمام  Workspaceهای قدیمی بسته می شوند.

 Save Workspace
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انتخاب این گزینه  Workspaceجاری را ذخیره می کند .البته اگزر  Configure>Settingرا انتخزاب و
بعد به تب  Workspaceبروید ،می توانید تنظیمات  Workspaceرا انجام دهید .بعد از بستن این پنجره بصورت
اتوماتیک  Workspaceذخیره خواهد شد.

 Save Workspace As
پنجره  Save Asباز می شود و به شما اجازه می دهد تا  Workspaceخود را با نام جدیزد یزا در مسزیر
جدید ذخیره کنید.

 Close Workspace
 Workspaceخززود را بززا انتخززاب ایززن گزینززه مززی بندیززد ،و بززه تنظیمززات ابتززدایی پززیش فززرض بززرای
 Workspaceبازمی گردید.

 Import
با انتخاب این گزینه میتوانید یک فایل اشکالزدا یا یک فایل  hexرا به پروﮊه خود اضافه کنید.

 Export
با انتخاب این گزینه می توانید یک خروجی فایل  hexاز پروﮊه خود در محیط  MPLABتهیه کنید.

 Print
محتویات پنجره ویرایشگر فعالتان را با این گزینه میتوانید چاپ کنید .پنجره چاپ با این انتخاب باز می شود
و به شما اجازه داده می شود که تنظیمات چاپ و پرینتر خود را انجام دهید.

 Recent Files
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لیستی از فایلهایی که اخیراً در محیط  MPLABباز شده را می توانید در این لیست ببینیزد .بزرای تعیزین
تعداد فایلهایی که می خواهید در این قسمت نمایش یابد از منوی  Configureگزینزه  Settingرا انتخزاب کنیزد،
در تب  Workspaceمی توانید این تعداد را تعیین کنید.

 Recent Workspaces
لیستی از  Workspaceهای اخیزر را مزی توانیزد بزا انتخزاب ایزن گزینزه ببینیزد .مثزل قسزمت قبلزی از
منوی Configureگزینه  Settingرا انتخاب کنید .در تب  Workspaceمی توانید این تعداد را تعیین کنید.

 Exit
با این گزینه برنامه  MPLABبسته می شود.

2. Edit
 Undo
برای بازگرداندن آخرین عمل انجام شده استفاده می شود.

 Redo
برای لغو یک عمل  undoاستفاده می شود.

 Cut
انتقال موارد انتخاب شده به داخل حافظه

 Copy
تهیه کپی از موارد انتخاب شده در حافظه

 Paste
انتقال از حافظه به مکان مورد نظر

 Delete
پاک کردن موارد انتخاب شده
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 Select all
انتخاب تمام موارد

 Find
پیدا کردن یک متن در داخل فایل جاری

 Find Next
پیدا کردن نتیجه بعدی در عمل Find

 Find in Files
پیدا کردن یک متن در داخل فایل (در هر پروﮊه یا فایل موجود)

 Replace
جایگزینی

 Goto
رفتن به یک خط خاص ،به یک تابع خاص ،یا یک prototype

 Advanced
حاوی گزینه های ویرایشی ،تبدیل متن انتخابی به یک توضیح و ...

 Bookmarks
حاوی گزینه هایی برای ایجاد یک  ،Bookmarkرفتن بزه  Bookmarkقبلزی و بعزدی و پزاک کزردن
 Bookmarkها.

 Properties
حاوی تنظیماتی برای پنجره های Editor
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3. View
 Project Window
 Project Windowدربرگیرنده خالصه ای از اطالعات در مورد پزروﮊه اسزت View>Project .را بطزور
متناوب برای ظاهرشدن و مخفی شدن این پنجره کلیک کنید.
تب  ، Filesفایلها را در سه ساختار نشان مزی دهزد .و تزب  Symbolsکزدهای نمونزه  Cو غیزره ،توابزع،
متغیرها و  ..را نشان می دهد.

 Output Window
با انتخاب  View>Outputپنجره  Outputنمایش می یابد .در هر تب این پنجره اطالعاتی در مورد خروجی
برنامه وجود دارد:
 تب  :Buildپیغامهایی که در هنگام  Buildکردن پروﮊه نمایش می یابند ،در این پنجره وجود
دارد .زبان پیغام های نمایش داده شده در این تب براساس تنظیماتی است که در مسیر زیر ایجاد کرده
اید:
Project>Select Language Toolsuite

و تنظیمات  Buildرا می توانید از مسیر زیر انجام دهید:
Project>Build Options>Project

 تب  :Version Controlاگر سیستم کنترل  Versionای در پروﮊه استفاده شزود ،در ایزن تزب
اطالعات مربوط به کنترل  Versionنمایش داده می شود.
 تب  :Find in Filesنتیجه عملیات  Project>Find in Project Fileدر ایزن تزب نشزان داده
می شود.
 براساس عملیات انتخابی ممکن است تب های دیگری در این پنجره قابل دسترس باشند.

 MPLAB IDE Toolbars

56

فصل دوم :نرم افزار MPLAB

محیط  MPLABبا توجه به خصوصیات و ابزارهایی که شما اسزتفاده مزی کنیزد ،نوارابزارهزای متفزاوتی در
اختیارتان ق رار می دهد .در واقع آیکن های نوارابزار میانبرهایی به روالهای مربوط به آن کار در اختیارتزان قزرار مزی
دهد.

خصوصیات نوارابزارها:
 با کلیک کردن و درگ کردن روی نوارابزار می توانید آنرا شناور کرده و بزه هرجزا مزی خواهیزد
بکشانید.
 با کلیک کردن و درگ کردن نوارابزار به باالی میزکار محیط  MPLABمیتوانید آنزرا بزه بزاالی
محیط سنجاق کنید.
 با کلیک و درگ کردن نوارابزار می توانید آنرا از محیط  MPLABخارج کنید( .خزاموش کزردن
نوارابزار)
 برای دیدن نام یک آیکن نشانگر ماوس را بر روی یک آیکن نگه دارید.
 بر روی یک نوارابزار راست کلیک کنید تا محتویات آن یا حالت نمایش/مخفی کزردن نزوارابزار را
فعال کنید.

 Call Stack Window
برای ابزارهای کنترلر سیگنال دیجیتال  ( dsPICیا  ،)DSCیک پنجره  Stackبزرای فراخزوانی و رفزتن بزه
بخش خاصی از کدهای اجرایی قابل دسترس است.
نک ته :اگر اجرای برنامه در حین اعالن توابع متوقف شود ،توابع فراخوانی شده در این پنجره نمایش داده نمی
شود.
توصیه می شود که بهینه سازی کد در زمان استفاده از  call stackانجام نشود.

 Disassembly Listing Window
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با انتخاب این گزینه کدهای اسمبل شده مربوط به فایل در پنجره ای جدید نمزایش داده مزی شزود .ممکزن
است در کدها  Breakpointهایی از قبل تنظیم شده باشد.
اطالعات اجرایی کد هم ممکن است به فرم نشانه هایی در گوشه پنجره نمایش داده شوند.

 EEPROM Window
در پنجره  EEPROMکه با انتخاب این گزینه باز می شود ،بزرای هزر میکروکنترلزر کزه داده هزای حافظزه
 EEPROMدارد ،داده هزای  EEPROMنمزایش داده مزی شزود.اطالعات هگزادسزیمال داده upcode/ابزارهزای
انتخاب شده نمایش داده می شوند .وقتی مقدار ثبات  EEPROMتغییر می کند یا پزردازش آن متوقزف شزود ،داده
نمایش داده شده در این پنجره با آخرین مقدار خود بروزرسانی می شود.

 File Register window
این پنجره تمام ثبات های یک وسیله انتخابی را نمایش می دهد .وقتی مقدار ثبزات فایزل تغییزر کنزد ،و یزا
پردازشی تشخیص داده شود ،داده های این جدول با آخرین مقدار خود بروزرسانی می شود.
نکته :برای باالبردن سرعت اشکالزدایی با ابزارهای یک سخت افزار خاص ،این پنجره را ببندیزد .بجزای آن از
پنجره های  SFRیا  Watchاستفاده کنید.
پنجره  Hardware Stackمحتویات  Stackسخت افزار را نشزان مزی دهزد .تعزداد سزطوح قابزل دسزترس
بستگی به ابزارهای انتخابی دارد.

 LCD Pixel Window
وقتی عملیات  LCDفعال شده باشد ( SFRsها در قسزمت پزائین پنجزره) در ایزن پنجزره خروجزی LCD

نمایش داده می شود .تمامی پیکسل های ( LCDبصورت مربعی) وقتی عملیات  LCDغیرفعال است ،بصورت پزیش
زمینه خاکستری نمایش داده می شوند .زمانی که عملیات  LCDفعال شد ،پیکسلها به دو صورت سفید (خاموش یزا
 )0و خاکستری تیره (روشن یا  )1بنظر می رسند.

 Locals Window
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این گزینه باعث می شود تا شما بتوانید متغیرهای اتومات خود را کزه دارای حزوزه محلزی ) (localهسزتند
ببینید .این گزینه برای پروﮊه هایی که با زبان های سطح باال نوشته می شود (مانند  C,BASICو غیره) اعمزال مزی
شود.

 Program Memory Window
این پنجره موقعیت ها را در محدوده حافظه برنامه برای پردازش های انتخابی نشان مزی دهزد .اگزر حافظزه
خارجی برنامه بوسیله ابزارهای انتخابی ساپورت و فعال شده باشد ،آنها در این پنجره نشان داده می شوند.

 Special Function Registers Window

این پنجره محتویات ثبات های عملیاتی خاص) (SFRsرا برای پردازش های انتخابی نشان می دهد.
نکته :اگر یک ثبات حافظه داده بصورت فیزیکی روی یک ابزار بکار گرفته نشود ،ممکن است در لیست SFR

دیده نشود ،مانند شبیه سازها  ،ممکن است به شما اجازه دهد ثبات هایی را که در ابزارهزای حقیقزی وجزود ندارنزد،
ببنید مثل  prescalerها.
شکل اطالعاتی که در این پنجره نمایش داده می شود ،برای نمایش  SFRsهزا مفیزدتر از پنجزره normal

 file registerاست ،زیرا هر  SFRدربرگیرنده تعداد بیشتری فرمت نمایش است .زمانی کزه یزک شکسزت رخ مزی
دهد ،محتویات این پنجره با آخرین مقدار ثبات ها بروزرسانی می شود.
نکته :اگر ” “Freeze Peripherals On Haltانتخاب شده باشد ،بیت های پورت ورودی/خروجی در SFR

یا پنجره  Watchبا یک مرحله بروزرسانی نمی شوند .پین تغییر خواهد کرد ،اما درخواست خواندن برای برگردانزدن
متغیر جدید بوسیله  freezeبلوکه می شود و تا زمان شروع مرحله بعد یا اجرای خط فرمان بروزرسانی نمی شود.

 Watch Window
این پنجره به شما اجازه می دهد نمادهای برنامه ) (symbolرا در حین اجرای برنامه ببینید .شزما بیشزتر از
 4تب متفاوت (بصورت پیش فرض  4تب متفاوت ) در این پنجره می توانید تنظیم کنید.

 Memory Usage Gauge
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این پنجره میزان حافظه ای که در حال حاضر در پروﮊه فعال در حال استفاده بزرای برنامزه و داده هاسزت را
نمایش می دهد.
نکته :شما می توانید از اتصال دهنده ها برای تولید کد برای مقداردهی این مقادیر استفاده کنید .فایزل هزای
 a*.cofو غیره یا فایلهای اشکالزدای  elfباید تولید شوند.

شکل  –21-2نمایشگر حافظه میکروکنترلر

4. Project
 New
با این گزینه می توانید یک پروﮊه جدید در  Workspaceایجاد کنید .با انتخزاب ایزن گزینزه یزک پنجزره
برای ایجاد پروﮊه باز شده و نام پروﮊه جدید و مسیر آن را از شما می خواهد.

 Open
با انتخاب این گزینه میتوانید یک پروﮊه موجود را بازکرده و بعنوان یک پروﮊه فعال روی آن کار کنید.

 Close
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این دستور پروﮊه جاری در  Workspaceرا می بندد .اگر آخرین تغییرات پزروﮊه ذخیزره نشزده باشزد ،بزا
گزینه هایی برای ذخیره آن در هنگام انتخاب این فرمان روبرو می شوید.
توجه داشته باشید :بستن یک پروﮊه به معنای بستن  Workspaceنیست .برای بستن یزک Workspace
به ترتیب زیر اقدام کنید:
Edit>Workspace>Close

 Set Active Project
با انتخاب این گزینه پروﮊه انتخابی تان بعنوان پروﮊه فعال در  Workspaceشناخته می شود.

) Quickbuild (filename
با استفاده از این گزینه  Buildکردن یک فایل اسمبلی به تنهایی با استفاده از اسمبلر  MPASMو بزدون
نیاز به ساختن یک پروﮊه (هیچ اتصال دهنده ای) صورت می گیرد .این گزینه در ارتباط با پروﮊه فعزال قابزل اعمزال
است .فایل اسمبلی باید در پنجره فایل باز شده و پنجره باید فعال باشد.
برای انتخاب حالت  ، Quickbuildاز لیست  Noneرا انتخاب کنید.

 Clean
تمام فایلهای واسط در پروﮊه فعال را پاک می کند ،مانند اشیاء ،فایلهای  hexو فایلهای اشکالزدا .ایزن فایلهزا
مجدداً زمانی که یک پروﮊه  buildشود ایجاد خواهد شد.

 Build All
پروﮊه را با اسمبل کردن/کامپایل کردن تمام فایلها  Buildمی کند .قبل از اینکه فایلی باز نباشد ،این گزینزه
غیرفعال است و با بازکردن یک فایل این گزینه فعال می شود.

 Make
فقط فایلی را که از زمان آخرین اجرای  ،Buildتغییر کرده است ،اسمبل/کامپایل می کند .برای فعال شزدن
این گزینه هم ابتدا باید فایل باز شده باشد.
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 Build Options
مشاهده و انجام تنظیمات مربوط به پروﮊه فعال و فایلهای مجازی (که از پنجزره تنظیمزات  Buildاسزتفاده
می کنند) با استفاده از این گزینه ممکن است.

 Save Project
پروﮊه فعال را ذخیره می کند.

 Save Project As
پنجره  Save Asرا برای پروﮊه فعال باز می کند.

 Add Files to Project
با استفاده از این گزینه می توانید فایلهایی را به پروﮊه فعال خود اضافه کنید.

 Add New File to Project
بعد از انتخاب این گزینه در یک پنجره محاوره یک نام برای فایل جدید درخواست می شزود .بعزد از ذخیزره
کردن ،فایل به پروﮊه اضافه شده و یک پنجره جدید برای فایل جدید باز می شود.

 Remove Files from Project
فایلها را با انتخاب این گزینه می توانید از پروﮊه فعال خود حذف کنید .فایزل از مسزیر اصزلی خزود بزه ایزن
ترتیب حذف نخواهد شد .فقط از پروﮊه حذف می شود.

 Set Language Tool Locations
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با استفاده از این گزینه کادر محاوره ای باز می شود کزه در آن لیسزتی از  Toolsuiteهزای ثبزت شزده در
سیستم با موقعیت آنها (یعنی مسیرشان) وجود دارد .بسته به انتخاب  Toolsuiteگزینزه مناسزب در ایزن قسزمت
انتخاب شود.

 Select Version Control System
با این گزینه می توانید پروﮊه تان را برای استفاده از یک سیستم کنترل  versionپیکربندی کنید.

5. Debugger
 Select Tool
یک ابزار برای اشکال زدایی را با این ابزار انتخاب کنید .بصورت پیش فرض گزینه  Noneانتخاب شده است.
لیست اشکالزداهایی که مشاهده می شود ،بستگی به این دارد که شما کدام ها را روی سیسزتم نصزب کزرده باشزید.
ترتیب موارد در این لیست بستگی به نصب دارد.
وقتی یکی از انواع این ابزارها را انتخاب کنید ،ویزاردهایی برای فعال شدن این ابزار را می بینید.

 Clear Memory
تمام یا یکی از انواع حافظه های خاصی که در پروﮊه مورد اسزتفاده قزرار مزی گیزرد ،ماننزد حافظزه برنامزه،
 ،GPRSداده EEPROM ،یا بیت تنظیمات را پاک می کند.
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6. Programmers

: ها پشتیبانی می شودMicrochip programmer  از اینMPLAB در
Programmer Name

Devices Programmed*

MPLAB PM3 Device Programmer**

PIC MCUs, dsPIC DSCs

PRO MATE II Device Programmer** PIC MCUs, Memory devices, KeeLoq
(Obsolete)
devices
PICSTART
Programmer

Plus

PICkit
1
or
Programmers

Development

2

Development

Most PIC MCUs

Selected PIC MCUs

AN851 Quick Programmer

PIC16F877A, PIC18F452

MPLAB ICD 2 In-Circuit Debugger

PIC Flash MCUs, dsPIC Flash DSCs

 میتوانید قسمتهای مربوطزه را در فایزلMPLAB برای دیدن لیستی از ابزارهای مورد پشتیبانی در محیط
. ببینیدMPLAB راهنمای
 یزک. قابزل دسترسزی هسزتندprocmd.exe  وpm3cmd.exe ورﮊن های خط فرمان این ابزارها از فایل
 تمام این فایلهزا را در. قابل دسترسی استvprocmd.exe نسخه ویژوالی از این ابزارهای خط فرمان از طریق فایل
.“ میتوانید پیدا کنیدProgrammer Utilities” مسیر نصب برنامه و در

:فایلهای راهنما
 را انتخززاب کنیززد و در پنجززره ای کززه ظززاهر مززی شززود در زیززر عنززوانTopic  گزینززهHelp از منززوی
 با انتخاب هر کزدام از ایزن مزوارد مزی توانیزد راهنمزایی هزایی راجزع بزه هزر. لیست زیر را ببینیدProgrammer
. ببینیدProgrammer
 MPLAB PM3
 PRO MATE II
 PICSTART Plus
 AN851 Quick Programmer
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 PICkit 2 Programmer

همچنین ،در زیر فهرست  Debuggerمی توانید گزینه زیر را انتخاب کنید:
 MPLAB ICD 2

7. Tools
 Data Monitor and Control Interface
Use this interface in support of various applications. See the separate help file
for this interface (Help>Topics, "Tools").
با انتخاب این گزینه پنجره ای با همین عنوان ب از مزی شزود ،ایزن رابزط برنامزه هزای کزاربردی متفزاوتی را
پشتیبانی می کند .برای اطالعات بیشتر از منوی  Helpگزینه  Topicsرا انتخاب کرده و در کادر متنزی  Toolsرا
وارد کنید.

 MPLAB Macros
با این گزینه قابلیت استفاده از ماکرو در محیط  MPLABفعال می شود .و نوارابزار آن در محیط اضافه می
شود.

 RTOS Viewer
اگر شما یک سیستم عامل زمان واقعی (یا  )Real-Timeبر روی سیستمتان نصب کرده اید و در پروﮊه تان
گنجانده شده ،می توانید پنجره ناظر را باز کنید.
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شکل  -22-2نمایی از نرم افزار MPLAB

 KeeLoq Plugin
با انتخاب این گزینه می توانید یک فایل  SQTPرا برای ابزار  KeeLoqانتخابی ایجاد کنیزد .بزرای اینکزه
بفهمید چطور یک فایل  SQTPرا برای یک وسیله  programکنید ،راهنمای  programmerرا ببینید.

 Visual Initializer
بصورت ویژوالی با انتخاب این گزینه کدهایتان را مقداردهی کنید .برای اینکه ببینید این دستور چطور عمزل
می کند از  Topics ،Helpرا انتخاب کرده و عبارات  Toolsرا وارد کنید.
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8. Macros
در این منو گزینه هایی برای ضبط یک ماکرو جدید و ذخیره آن و استفاده از ماکروهای موجود وجود دارد.

 Record Macro:
بعد از انتخاب این گزینه عملیات انجام شده از این لحظه تا زمانی کزه  Stop Recordingرا انتخزاب نکزرده
باشید ،به عنوان یک ماکرو ضبط می شود.

 Stop Recording:
برای توقف ماکرو( ،پایان ضبط ماکرو) از این گزینه استفاده می شود .تا قبل از شروع ضبط یزک مزاکرو ایزن
گزینه غیرفعال است.

 Play Macro:
ماکرو ضبط شده را اجرا می کند.

 Open Macro:
یک ماکرو که قبالً ضبط شده و ذخیره شده را می توانید با این گزینه باز کنید.

 Save Macro:
برای ذخیره ماکرو ضبط شده استفاده می شود.

 Exit Macro:
از ماکرو خارج می شوید.

9. Configure
نکته :تمام گزینه های این منو با توجه به وسیله و ابزارهای اشکالزدایی که انتخاب کرده اید نمایش داده مزی
شود.

 Select Device
با این گزینه می توانید ابزارهای مورد استفاده تان را انتخاب کنید .ابزارهای مورد اسزتفاده در فهرسزت هزای
 Debugger, Programmer, Language and design toolsبا توجه به ابزار انتخابی شما ست می شوند.

 Configuration Bits
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با انتخاب این گزینه در پنجره ظاهر شده می توانید بیت های تنظیمات وسیله ) (Configuration bitsرا
تغییر دهید( .با انتخاب از لیست ها) با هر تغییر مقدار  Configuration wordتغییر خواهد کزرد .تنظیمزات ایزن
مقدار ،هم در عملیات  Debuggerو هم در عملیات  Programmerتأثیر خواهد داشت.

 External Memory
با این گزینه مشخص می کنید که آیا می خواهید از حافظه جانبی (خارجی) استفاده کنید یا نزه .همچنزین
می توانید مقدار استفاده از حافظه جانبی را هم مشخص کنید.

 ID Memory
با انتخاب این گزینه مقدار را به داخل حافظه  IDیوزر منتقل می کنید.

 Settings
تنظیمات پیش فزرض بزرای  workspace, debugger, program loading, hot keysو  projectsرا در
این پنجره می بینید .می توانید تنظیمات را تغییر دهید.

10. window
 Close All
تمام پنجره های باز بسته می شود.

 Cascade
تمام پنجره ها به فرم روی هم افتاده قرار می گیرند ،طوری که نوار عنوان هر پنجره کامالً قابل دیدن باشد.

 Tile Horizontally
تمام پنجره های باز را در اندازه های کوچکتر مرتب می کند بطوری که همه در یک راستای افقی در صزفحه
نمایش  fitشوند.

 Tile Vertically
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تمام پنجره های باز را در اندازه های کوچکتر مرتب می کند بطوری کزه همزه در یزک راسزتای عمزودی در
صفحه نمایش  fitشوند.

 Arrange Icons
تمام پنجره های  iconizedرا در قسمت باالی محیط مرتب می کند.

 Create Window Set
با این گزینه شکل جاری پنجره ها و ابزارها را در یک فایل ذخیره می کنیزد ،کزادر محزاوره ای نمزایش داده
می شود تا نام  Window Setجدید را در آن وارد کنید .با این ذخیره سازی هیچ اطالعزات خاصزی در ارتبزاط بزا
پروﮊه ذخیره نخواهد شد .به این ترتیب در دفعات بعد ،شما از این چیدمان برای پروﮊه های بعدی می توانید استفاده
کنید.
نکته :اطالعات داخل یک پروﮊه در فایل  Window Setذخیره نخواهد شد.

 Window Sets
می توانید با این گزینه یکی از  window setهایی که قبالً تعریف کرده اید را استفاده کنید.

 Destroy Window Set
خوب! برای پاک کردن یک  window setهم این گزینه باید استفاده شود.

 Open windows
یک لیست از تمام پنجره های باز در انتهای این منو نمایش داده می شود .برای روی نام پنجزره دلخواهتزان
کلیک کنید تا بعنوان پنجره فعال انتخاب شود.

 More windows
ممکن است لیست پنجره های باز شما طوالنی باشد ،با انتخاب این گزینزه در یزک کزادر محزاوره لیسزتی از
تمام پنجره های باز وجود دارد که می توانید به این ترتیب پنجره فعالتان را مشخص کنید.
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نکته :اگر نام مسیر خیلی طوالنی بود و امکان اسکرول کردن بصورت افقی هم وجود نداشت ،تالش کنیزد تزا
 headerمربوط به ستون مسیر را تغییر اندازه بدهید تا مطمئن شوید که نوار اسکرول قابل دید است.

Help Topics Dialog 4-6
برای بازکردن این پنجره از منوی  ،Helpگزینه  Topicsرا انتخاب کنید .از این کادر محزاوره بزرای نمزایش
یک فایل راهنما می توانید استفاده کنید .فایلهای راهنما برطبق نوع ابزارهای توسعه دهنده ای که محیط را توصزیف
می کنند مرتزب شزده انزد ،مثزل  System, Language Tools, Debuggers, Programmersو Other Tools

مرتب شده اند .ممکن است در هر لحظه فقط بتوانید یک فایل راهنما را برای بازشدن انتخاب کنید.
بر روی انتخاب خود دابل کلیک کنید یا گزینه مورد نظرتان را با یک بار کلیک انتخاب کرده و  Okرا بزنیزد.
برای بستن این پنجره بدون باز کردن هیچ فایل راهنما روی دکمه  Cancelکلیک کنید.

 5-2نوارابزارها:
 - 1-5-2نوار ابزار استاندارد:
متشکل از دکمه هایی برای عملیات زیر است:
1. new file
2. open file
3. save file
4. cut
5. copy
6. paste
7. print file
8. find
9. find in file
10. help

از گزینه  print fileبرای چاپ پنجره فعال استفاده می شود.
انتخاب گزینه  helpمعادل انتخاب  Topicsاز منوی  Helpاست و با این انتخاب کزادر محزاوره MPLAB

 HELP TOPICSباز می شود.
مابقی گزینه ها پیشتر به تفضیل شرح داده شد.

2-5-2

 -نوار ابزار :2 project manager

این نوارابزار متشکل از گزینه های زیر است:
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1. build configuration

(که یک لیست با دو حالت انتخاب  Debug, Releaseاست) .
2. new project
3. open project
4. save workspace
5. build option
6. toolsuite info
7. make
8. build all

که همگی قبالً بصورت مشروح معرفی شده اند.

- 9-5-2نوار ابزار :checksum
این نوارابزار موقعیت اجرای برنامه را در حافظه نشان می دهد.
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فصل سوم
 .9حسگرها:
حسگر یک وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه گیری مری کنرد و آن را بره
سیگنال الکتریکی تبدیل می نماید .حسگرها در واقع ابزار ارتباط ربات با دنیای خارج و کسب اطالعرات
محیطی و نیز داخلی می باشند .انتخاب درست حسگرها تأثیر بسیار زیادی در میزان کارایی ربرات دارد.
بسته به نوا اطالعاتی که ربات نیاز دارد از حسگرهای مختلفی می توان استفاده نمود:
–

فاصله

–

رن

–

نور

–

صدا

–

حرکت و لرزش

–

دما

–

دود و...
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حسگرها اطالعات مورد نیاز ربات را در اختیار آن قرار مری دهنرد و کمیتهرای فیزیکری یرا شریمیایی
موردنظر را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل می کنند.

 1-9حسگرهای مورد استفاده در رباتیک:
در یک دسته بندی کلی حسگرهای مورد استفاده در رباتها را می توان در یک دسته خالصه کرد:

– 1-1-9

حسگرهای تماسی ( ) Contact

مهمترین کاربردهای این حسگرها به این شرح می باشد:
–

آشکارسازی تما

–

اندازه گیری نیروها و گشتاورهایی که حین حرکت ربات بین اجزای مختلف آن ایجاد می شود .

دو جسم

در شکل یک میکرو سوئیچ یا حسگر تماسی نشان داده شده است .در صورت
برخورد تیغه فلزی به مانع و فشرده شدن کلید زیر تیغه همانند قطع و وصرل شردن یرک کلیرد ولتراژ
خروجی سوئیچ تغییر می کند.

– حسگرهای هم جواری () Proximity
آشکارسررازی اشرریا نزدیررک برره روبررات مهمترررین کرراربرد ایررن حسررگرها مرری باشررد.
انواا مختلفی از حسگرهای هم جواری در بازار موجود است از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
–

القایی

–

اثرهال

–

خازنی

–

اولتراسونیک
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–

نوری

– 2-1-9

حسگرهای دوربرد ( ) Far awa

کاربرد اصلی این حسگرها به شرح زیر می باشد:
–

فاصله سنج (لیزو و اولتراسونیک)

–

بینایی (دوربین)CCD

شکل  1-9فاصله سنج

در شکل یک زوج گیرنده و فرستنده اولتراسونیک (ماورا صوت) نشان داده شده است .اساس کاراین
حسگرها بر مبنای پدیده داپلر می باشد.

 - 9-1-9حسگر نوری (گیرنده-فرستنده)
یکی از پرکاربردترین حسگرهای مورد استفاده در ساخت رباتها حسگرهای نوری هستند .حسگر نوری گیرنده-
فرستنده از یک دیود نورانی (فرستنده) و یک ترانزیستور نوری (گیرنده) تشکیل شده است.خروجی این حسگر در
صورتیکه مقابل سطح سفید قرار بگیرد  5ولت و در صورتی که در مقابل یک سطح تیره قرار گیرد صفر ولت می
باشد .البته این وضعیت می تواند در مدلهای مختلف حسگر برعکس باشد .در هر حال این حسگر در مواجهه با دو
سطح نوری مختلف ولتاﮊ متفاوتی تولید می کند.

در زیر یک نمونه مدار راه انداز زوج حسگر نوری گیرنده فرستنده نشان داده شده است .مقادیر مقاوتهای
نشان داده شده در مدلهای متفاوت متغییر است و با مطالعه دیتا شیت آنها می توان مقدار بهینه مقاومت را بدست
آورد.
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شکل  9-9سنسور نوری

شکل  2-9نمای داخلی سنسور نوری

 2-9سنسور بویایی:
بویایی حسی است که می تواند در جلوگیری از جرائم استفاده شود .از گذشته از حس بویایی سگ ها برای
یافتن اجساد  ،مواد مخدر یا مواد منفجره و حتی شناسایی افراد استفاده می شده است .دانشمندان و مهندسان دارند
بر روی سیستمی کار می کنند که بتواند بو را احساس کند .این تکنولوﮊی می تواند به جای سگ ها به کار برده
شود و وظایف آن ها را انجام دهد.بو مخلوطی از مواد شیمیایی موجود در هوا است .حیوانات و ماشین ها برای
بوییدن باید از چندین سنسور متفاوت استفاده کنند .هر سنسور به دسته ی خاصی از مواد شیمیایی حساس است.
با اندازه گیری نتایج سنسور ها می توان بو را تشخیص داد.یک سنسور بویایی می تواند از یک کریستال کوارتز با
اتصاالت الکترونیکی و یک روکش پالستیکی خاص درست شده باشد .کریستال کوارتز به منظور ایجاد یک لرزه
منظم با یک فرکانس دقیق استفاده می شود .روکش پالستیکی می تواند مواد شیمیایی را جذب کند .

 9-9سنسورهای رنگی:
سنسورهای رنگی ساخته شده در صنعت کار تشخیص رنگ را بر عهده دارند و تقریبا تمام طیف نور مرئی را
تش خیص می دهند .این سنسورها بهترین انتخاب برای کاربردهای مقیاس کوچک با عملکرد باال هستند .مورد
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استفاده سنسور رنگ در صنعت مدرن بسیار زیاد است که از آن جمله می توان به کاربرد آن در خطوط تولید کنترل
کیفیت (، )Q.Cماهواره ها ،رباتیک ،پزشکی ،صنایع غذایی  ،اتومبیل سازی  ،و به طور کلی در اتوماسیون سیستمها
و سیستمهای اتوماتیک اشاره کرد.
ابزارهای بسیاری نیاز به کنترل رنگ از طریق یک سنسور را دارند به عنوان مثال در صنعت ،کدهای رنگی پرینت
شده همانند خطوط روی مقاومتها بایستی آشکار شوند تا اجازه عملکرد باالی ذخیره اتوماتیک رابه مقاومت بدهند .
نیمی از شرکتهای آلمانی در صنعت غذایی ( )tetraجهت کنترل رنگی از  color sensorاستفاده می کنند.
سه نوع سنسور رنگ شبیه چشم انسان مسئولیت تشخیص رنگ را بر عهده دارند  .این سنسورهای رنگی نمایانگر
یک طرح کوچک فیلترهایی با کیفیت باال و خواندن هم زمان سه سطح رنگی می باشند.

شکل  8-9سنسور رنگی

سنسور فوق یکی از انواع سنسورهای  JEN colorساخت کارخانه  MAZETآلمان و از نوع سنسورهای
سه عنصری ( )3 element color sensorبوده که قابلیت شناسایی رنگ ها را به تفکیک رنگهای قرمز  ،سبز و آبی
دارا می باشد.
سنسور مربوط از  19*0فتو دیود  pinسیلیکونی که بصورت حلقه وار روی چیپ فقرار گرفته اند تشکیل
شده برای جلو گیری از ایجاد تداخل در بین فتو دیود ها  ،هر سکتوری از قسمت دیگر جدا شده برای شناسایی هر
رنگی در هر کدام از این فتودیود ها فیلتر مربوط به طول موج رنگ مربوط در نظر گرفته شده است.
سنسورهای التراسونیک:
سنسورهای التراسونیک چگونه کار میکنند؟
امواج صوتی با فرکانسهای باالتر از فرکانس شنوایی ( امواج التراسونیک) را میفرستند و امواج بازگشتی را دریافت
می کنند .از تاخیر زمانی و سرعت صوت در هوا برای تعریف فاصله از هدف استفاده میکنند و همچنین میتوان تنها برای
تشخیص هدف و وجود یا عدم وجود آن مورد استفاده قرار گیرد.
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شکل  5-9عملکرد اولتراسونیک

 1-9-9انواع سنسورهای التراسونیک:
Ultrasonic proximity sensor with analog output stage 
خروجیهای جریان و ولتاژ متناسب با فاصله سنسور از هدف هستند.

شکل  6-9تنظیم فاصله سنسور

Ultrasonic retro-reflective sensor 
در این حالت از یک قطعه صاف و ثابت یک ماشین بهعنوان بازتابنده استفاده می شود.
فاصله زمانی بین ارسال و دریافت سیگنال التراسونیک ( زمان انتشار) ثابت و شناخته شده است.
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وقتی که یک شیئ سیگنال التراسونیک را قطع می کند خروجی فعال میشود.

شکل  2-9قطع سنسور توسط شیء

Ultrasonic through beam sensor 
این سنسورها برای کاربردهایی که اشیاء بهسرعت و پشت سر هم در حرکتند ایدآل هستند.
این سنسورها همچنین زمانی که فرکانس های سویچین

باال (حردودا  )200Hzمرورد نیراز باشرد

پیشنهاد میشوند.

شکل Ultrasonic through beam sensor 4-9
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 2-9-9کاربرد سنسورهای التراسونیک:


اندازه گیری زاویه ()Angular Measurement



مسافتیابی ( )Ranging



تستهای غیر مخرب ( )Non Destructive Test



اندازهگیری جریان ( )Flow Metering



Non-intrusive medical procedures

 9-9-9مسافت یابی ( :)Ranging
روش های مسافت یابی:


Time of Flight Measurement



Measurement of Phase Difference

 8-9-9روش : TOF
در روش  TOFیک موج صوتی توسط سنسورهای التراسونیک مسافتیاب ارسرال شرده و فاصرله
زمانی که طول میکشد تا موج صوتی به شیئ برخور کند و به منبع برگردد محاسبه میشود.

شکل  9-9ارسال و بازگشت سیگنال
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 5-9-9روش اندازه گیری اختالف فاز:
اگر یک موج التراسونیک شامل بیش از یک سیگنال باشد ،اختالف فاز بین سیگنالها میتواند اندازهگیری
شود.
روش اختالف فاز خیلی دقیق است اما دارای این محدودیت است تنها از یک سیگنال با فرکانس خاص به
عنوان مثال فرکانس  40 kHzمیتواند استفاده کند و حداکثر فاصله ای که میتواند توسط این روش ( detect
یافتن ) شود به  8mmمحدود میشود.

 8-9کاربردهای مسافت یابی (:)Ranging
Roboticsرباتیک
Auto focus in Camera

)PDC (Parking Distance Controlکنترل فاصله پارک کردن
Fishing and underwater application

کاربرد سنسورهای  Ultrasonicدر رباتیک:
سنسورهای التراسونیک در رباتیک جهت مسافت یابی ( )Rangingاستفاده میشوند.
مسافت یابی در رباتیک عموما بر پایه روش  TOFاست.
مشکل اصلی در اینکاربرد تداخل امواج ( )Crosstalkاست.

شکل  10-9نمایی از روباتهای دارای سنسور
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یکی از مسائل مطرح در رباتیک ایجاد درک نسبت به محیط خارجی برای جلوگیری از برخورد نامطلوب به
اشیاء موجود در محیط حرکت است .از سوی دیگر ممکن است نیاز داشته باشیم که ربات بتواند درکی از فاصله ها
بدون تماس فیزیکی داشته باشد .برای این منظور از سنسورهای مافوق صوت یا  Ultrasonicاستفاده میکنند .با
وجود اینکه رویکردهای زیادی در این زمینه وجود دارد ولی میتوان آنها را در دو بخش تقسیم بندی کرد .دسته اول
شامل ابزارهای انفعالی میباشند ،نظیر سیستمهای فاصله سنجی  swept-focusو یا  stereoscopic .دسته بعد
سیستم های فعال یا  Activeمیباشند نظیر سیستمهای ماکروویو  ،لیزر و مافوق صوت .در این مقال ما به معرفی
س نسورهای مافوق صوت خواهیم پرداخت .این سنسورها از دو قسمت تشکیل شده است .قسمت اول مدار راه انداز
آن را تشکیل میدهد و قسمت دیگر دو قطعه (مبدل (گیرنده و فرستنده آن  ،دقیقا مشابه آن قسمت از دزدگیرهایی
که در خودروها (مقابل شیشه جلو) نصب میشود .البته دردسر اصلی کار با اینگونه سنسورها مدار راه انداز آن
است.البته پکیجهای آماده که کار را بسیار ساده میکنند نیز وجود دارد ،مانند مدل مافوق صوت ساخت شرکت
Texas Instrumentsک ه این سنسورها در برخی دوربینها نیز برای تشخیص فاصله و فوکوس مناسب استفاده
میشود .

مکانیزم کلی کار این سنسورها  ،فرستادن یک بیم و دریافت انعکاس آن و متعاقبا محاسبه زمان رفت و
برگشت .بدین ترتیب میتوان فواص را نیز براحتی با در نظر گرفتن صرعت صوت در دما و فشار محیط  ،محاسبه
کرد .

قدم بعدی بدست آوردن ماتریسی از موانع موجود در محیط است .اینکار از دو راه ممکن است راه اول
جاروب کردن محیط با امواج بصورت مکانیکی میباشد .راه دوم استفاده ازچند مبدل  ،با توجه به پیچیدگی محیط ،
است .بعنوان مثال میتوان یک مبدل متحرک با رنج زاویه ای باال در سر ربات  ،یک مبدل ثابت در جلو و رو به پایین
برای تشخیص گودی ،و دو مبدل با زاویه های  45درجه در چپ و راست را بعنوان یک ترکیب مناسب استفاده کرد .
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 1-8-9نمونه ای از کاربرد سنسورهای  Ultrasonicدر روباتیک:

شکل  –11-9روبات دوچرخه سوار

 1-1-8-9ربات دوچرخه سوار
یک کمپانی ﮊاپنی اقدام به ساخت یک ربات کوچک نموده که به سادگی دوچرخه سواری می کند.
شرکت  Murata Manufacturingدر یکی از نمایشگاه های تکنولوﮊیهای پیشرفته در اطراف شهر توکیو در ﮊاپن،
رباتی را معرفی کرد که قادر است دوچرخه سواری کند.
این ربات که پنجاه سانتیمتر ارتفاع و نزدیک به پنج کیلوگرم وزن دارد" ،پسر موراتا" ( )Murata Boyنام
داشته می تواند با سرعتی حدود  79سانتیمر در ثانیه حرکت کند.
نسخه قدیمی تر این ربات که دوچرخه سواری می کرد در سال  1993معرفی شد اما نمی توانست بدون
آنکه بیفتد ،توقف کند .اما ربات اخیر با تنظیم سرعت و انحراف مرکز جرم خود می تواند تعادل خود را در موقعیت
های مختلف از جمله هنگام ایستادن حفظ کند.

 5-9سنسور سونار:
سونار  SRF04سنسور مسافت یاب است که می توان توسط آن ربات را هدایت کرد .شما می توانید ربات
خود قادر سازید تا محیط پیرامونش را از طریق مجموعه سنسورهای سونار ببیند(.مانند چشم انسان)

 1-5-9نظریه عملکرد:
یک سنسور سونار از طریق تولید یک صدا مانند رگبار کوتاه اسلحه کار می کند( )pingبنابراین وقتی که
صدا به نزدیکترین شیء برخورد می کند ،انعکاس صدا( )echoتوسط سنسور شنیده می شود.
مانند تصویر زیر:
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شکل  –12-9انعکا

صدا

توسط اندازه گیری درست زمان ،از لحظه ای که  Pingشروع شده تا لحظه ای که  Echoبه سنسور
برمیگردد ،مقدار فاصله به نزدیکترین شیء را می توان محسبه کرد .حرکت صدا چیزی در حدود 1116.4

 feet/secondو یا  340.29 meters/secondدر سطح دریا ،سرعت دارد .فاصله به نزدیکترین شیء را می توان با
تقسیم زمان گذشته شده( )elapsed timeبر دو برابر سرعت صدا محاسبه کرد.
منظور از زمان گذشته شده ،زمان بین فرستادن صدا و شنیدن انعکاس( )echoاست.
فرمول بدست آوردن فاصله سنسور از شیء به صورت زیر است:
)Distance = ElapsedTime / (2* Speed_Of_Sound

83

فصل چهارم :ثبات ها

فصل چهارم
 .8ثبات های میکروکنترلر و کار با آن ها

شکل MSSP –1-0
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 1-8پورت سریال همزمانMSSP-
تصویر  1برگرفته از دیتا شیت میکرو MSSP ،را توضیح می دهزد .پزورت سزریال همزمزان " ،"MSSPیزک
واسط سریال مفید برای مبادله بین وسایل جانبی یا ابزار میکروکنتلر است .این وسایل جانبی ممکزن اسزت

ایپزرام1

های سریال باشد ،یا شیفت رجیستر ،درایور نمایش ،مبدل آنالوگ به دیجیتال و غیره .این پورت در دو حالت کار می
کند:

شکل  –2-0کلمه پیکر بندی

 ROM 1قابل برنامه نویسی و پاک کردن
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واسط جانبی سریال ()SPI
مدار مجتمع داخلی ()I2C

 2-8کلمه ی پیکربندی
تصویر 2کلمه ی پیکربندی را نشان میدهد .این کلمه یا  ،CFکلمه ای  14بیتی است وهمچنان کزه در تصزویر
 2قابل رویت است ،هر بیت با نامی مشخص شده اکنون به شرح مهم ترین ها می پردازیم.
بیت Oscillator Selection bits :FOSC1,FOSC0 :1-1
با چهار حالت برای گزینش نوع و مدل اسیالتور مورد استفاده است:

بیت :2

11 

= اٌسیالتور RC

11 

= اسیالتور HS

فرکانس باال

11 

= اسیالتور XT

اسیالتوری زیر 4مگاهرتز

10 

= اسیالتور LP

Watchdog Timer Enable bit :WDTEN

1 

= فعال کردن سگ نگهبان

1 

= غیر فعال نمودن سگ نگهبان

سگ نگهبان را در دو حالت فعال و غیر فعال قرار می دهد .ویژگی سگ نگهبزان بزرای اسزیالتور RCاختیزاری
اسززت و بززدین ترتیززب بززه هززیچ ابزززار خززارجی دیگززری نیززازی نیسززت .بززا توجززه بززه مجزززا بززودن آن از پایززه ی
 OFC1/CLKINحتی در صورت از کزار افتزادن سزاعت دو پایزه ی  OFC1/CLKINو OFC2/CLKOUT
همچنان به کار خود ادامه می دهد .مثال در هنگامی که دستور " "Sleepاجرا شده باشد.
در یک عملیات معمولی سگ نگهبان برای بازنشانی وسیله استفاده می شود .اگزر ابززار در حالزت خزواب باشزد
سگ نگهبان باعث بیدار شدن آن و ادامه دادن به عملیات نرمال می شود.
Power-up Timer Enable bit : PWRTE
بیت :3
که در حالت صفر فعال می شود .ابتدا  72میلی ثانیه منتظر می ماند و سپس یک دستور پیش فرض را اجرا
می کند تا بدین ترتیب منابع آماده شوند.
بیت :6

Brown-out Reset Enable bit :BODEN
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وقتی ورودی ضعیف باشد بازنشانده می شود .خاصیت  Brown-Out Powerبرای حفاظت حافظه های
فلش یا ایپرا م در مقابل نوشتن ،هنگامی که شرایطی پیش آمده که نباید داده ای روی آن نوشته شود ،حیاتی اسزت،
یکی از روش های ازپیش ساخته  ،Power-upمی باشد با تاخیر  72میلی ثانیه ای است.
نکته  :برای جلوگیری از بازنشانده شدن میکرو حتما باید ولتاﮊ موتورها را از میکرو جدا کنید .مثال استفاده از

شکل XP Oscillator - 9-0

شکل RC Oscillator – 8-0

یک باتری قلمی می تواند مفید باشد که با یک  ICبه  5ولت تبدیل می شود.
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 9-8آشنایی با کریستال:
تصاویر 3و  4نمایش گر اسیالتور یا مدار تولید پالس ساعت مورد نیاز برای میکروکنتلر می باشد .اسیالتور XP
برای تولید پالس از کریستال استفاده می کند ،البته نوع آن باید با میکروکنتلر تنظیم شزود.خازن مزورد اسزتفاده در
مدار بهتر است 22 ،پیکوفارادی انتخاب شود تا برای هر موردی مناسب باشد.
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 8-8ثبات پیکربندی وقفه
رجییستر پیکربندی قابل نوشتن و خواندن است این رجیستر حاوی بیت های فعال ساز و بیت عالمت برای
سرریز تایمر تعویض پورت و وقفه ی خارجی است.
بیت :۷

Global intrupt enable bit :GIE

وقفه ی سراسری در سطح یک فعال می شود .این بیت فعال کننده ی وقفه ی سراسری می باشد.

شکل  - 5-0پیکربندی وقفه

بیت :6

Pripheral intrupt enable bit :PEIE
1 

= تمام وقفه های غیر قابل پوشش وسایل جانبی فعال می شوند.

1 

= تمام وقفه های وسایل جانبی غیر فعال می شوند.
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وقفه ی سراسری را فعال می کند ،البته در سطح یک فعال می شود.
TMR0 Overflow Interrupt Enable bit :TMR0IE
بیت :5
فعال ساز وقفه ی سرریز شمارنده ی ساعت " . "TMR0فعال شونده در سطح یک.
RB0/INT External Interrupt Enable bit :INTE
بیت :4
بیت فعال کننده ی وقفه ی خارجی و فعال شونده در سطح یک.
بیت :3

RB port cheng intrupt enable bit :RBIE
1 

= وقفه ی تعویض پورت  RBفعال می شود.

1 

= وقفه ی تعویض پورت  RBغیر فعال می شود.

TMR0 Overflow Interrupt Flag bit :TMR0IF
بیت :2
بیت عالمت سرریز شمارنده ی ساعت.

بیت :1

1 

= ثبات زمان سنج سرریز کرده است و باید در برنامه پاک شود.

1 

= هنوز سرریز نکرده یعنی هنوز از مقداری به آن داده ایم ،کمتر است.

RB port cheng intrupt flag bit :RBIF

بیت عالمت وقفه ی تعویض پورت . RB
1 

= وضعیت تمام پایه های  RB7: RB4تغییر می کندو باید در برنامه پاک شود

1 

= وضعیت هیچ کدام از پایه های  RB7: RB4تغییر نمی کند.
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شکل Option Register - 6-0

 5-8ثبات Option
تصویر  – 6ثبات " "Optionخواندنی نوشتنی است ،شامل انواع بیت های کنترلی و پیکربنزدی  TMR0مزی
باشد .در زیر برخی را معرفی می کنیم:
بیت Prescaler Rate Select bits :PS2,PS0 :2-1
بیت انتخاب سرعت ،جدول زیر نشان گر حاالت ممکن انتخاب است.
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شکل  -2-0سه بیت مقیا

گذاری برای

تایمر  TMR0و یا WDT

در حالت معمول تایمر - TMR0-تا  255می شمارد و سپس دچار سر ریز می شود ،می توان آن را با مقدار
کم تری تنظیم نمود .روش دیگری برای کنترل  TMR0استفاده از  PSمی باشد .بر اساس جدول روبرو می توان
سرعت آن را تغییر داد نکته ای که در این جا قابل ذکر است این است که برای استفاده از این امکان باید قبال بیت
 3یا همان " "PSAرا در سطح مناسب قرار داده باشید.
بیت :3

بیت :4

Prescaler Assignment bit :PSA
1 

=  Prescalerرا به سگ نگهبان نسبت داده است.

1 

=  Prescalerرا به تایمر  - TMR0 -نسبت می دهد.

TIMER0 Source Edge select bit :TOSE

بیت انتخاب لبه ی منبع تایمر صفر.

بیت :6

1 

= افزایش روی پایه ی  TOCKIرا در لبه ی پایین رونده.

1 

= افزایش روی پایه ی  TOCKIرا در لبه ی باال رونده.

Interrupt Edge Select bit :INTEDG

در صورتی که مایل باشیم وقفه در لبه ی باال رونده فعال شود می توانیم این بیت را یک قرار دهیم.
مشخص کننده ی حالت فعال شدن وقفه است.
بیت :7

PORTB Pull-up Enable bit :RBPU

این بیت باید مدام درسطح صفر باشد.
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شکل PIE1 Register -4-0

 6-8ثبات PIE1
تصویر 7نمایان گر ثبات  PIE1می باشد .این ثبات حاوی بیت های فعال سازی غیر قابل رویت برای وقفه های
خارجی است .برخی از مهم ترین ها عبارت اند از:
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A/D Converter Interrupt Enable bit :ADIE

بیت :6

تبدیل کننده ی آنالوگ به دیجیتال .با استفاده از این بیت نیازی به چک کردن مداوم  A/Dنیست .برای
استفاده از این ویژگی کافیست بیت 6را در سطح یک قرار دهیم.
CCP1 Interrupt Enable bit :CCP1IE

بیت :2

در این جا CCP ،مخفف  Capture Compare PWMمی باشد که هر پالس  PWMیک پالس
دلخواه ایجاد می کند.

 2-8خصوصیات خارجی

شکل  PWM - 9-0در  PICهای مختلف

ابتدا قدری در باره ی خصوصیات خارجی بدانیم ،که شامل موارد زیر است.


 8 :Timer0بیت شمارنده  /تایمر با  8بیت پیش مقیاس بندی



 8 :Timer1بیت شمارنده  /تایمر با  8بیت پیش مقیاس بندی ،که در طول خواب هم از طریق
پالس ساعت کریستال خارجی ،افزایش می یابد.



 8 :Timer2بیت شمارنده  /تایمر با  8بیت پیش مقیاس بندی ،رجیستر دوره ای و پس
مقیاس بند.



دو مدل Capture, Compare, PWM


 Captureبا  16بیت ،بیشترین رزولوشن در  5.12نانوثانیه
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 Compareبا  16بیت ،بیشترین رزولوشن در  211نانوثانیه



 PWMبیشترین رزولوشن آن  11بیت است.



پورت سریال همزمان . SSP-



 USART/SCIبا  9بیت آدرس.



پورت موازی پیرو با  8بیت طول  ،کنترل انتخاب  ،خواندن و نوشتن خارجی(.فقط در 41/44
پایه)



(BOR) Brown-out

هر یک از مدل ها ی ) Capture/Compare/PWM (CCPشامل یک ثبات  16بیتی که می تواند بزه
عناوینی که قبال ذکر رفت به کار رود .هم مدل  CCP1و هم  CCP2در آغاز عملیات ،با بروز استثنای واقعزه ی
به خصوصی  ،یکسان اند Capture/Compare/PWM Register1 (CCPR1) .شامل دو ثبات  8بیتزی
است CCPR1L :بایت کم ارزش و  CCPR1Hبایت پر ارزش است .ثبات  CCP1CONعملیات  CCP1را

شکل INTERACTION OF TWO CCP MODULES - 10-0

کنترل می کند.
در ادامه به خصوصیات و تشریح بیت های مهم رجیستر  PIR1می پردازیم.
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شکل PIR1 Register - 11-0

 4-8ثبات PIR1
ثبات  PIR1شامل بیت های کنترلی عالمت برای وقفه های خارجی است .نکته این که بیت های عالمت وقفه،
زمانی نشانده می شوند که شرایط یک وقفه وقوع یابد.
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Parallel Slave Port Read/Write Interrupt Flag bit :PSPIF
بیت :7
بیت عالمت وقفه ی خواندن/نوشتن درگاه موازی پیرو
1

= یک عملیات خواندن یا نوشتن اتفاق می افتد(توسط نرم افزار پاک می شود).

1

= خواندن و نوشتی انجام نمی شود.

A/D Converter Interrupt Flag bit :ADIF
بیت :6
بیت عالمت وقفه ی مبدل آنالوگ به دیجیتال
1

= یک محاوره ی  A/Dتکمیل شده.

1

= هنوز محاوره کامل نشده.

USART Receive Interrupt Flag bit :RCIF
بیت :5
بیت عالمت وقفه ی دریافت USART
1

= بافر دریافت  USARTپر است.

1

= بافر دریافت  USARTخالی است.

USART Transmit Interrupt Flag bit :TXIF
بیت :4
بیت عالمت وقفه ی انتقال USART
1

= بافر انتقال  USARTپر است.

1

= بافر انتقال  USARTخالی است.

Synchronous Serial Port (SSP) Interrupt Flag bit :SSPIF

بیت :3

بیت عالمت وقفه ی پورت سریال همزمان )(SSP
1

= شرایط وقفه ی  SSPاتفاق افتاده است و باید قبل از بازگشت از سرویس روتین

وقفه ،در نرم افزار پاک شود .شرایطی که این این بیت را می نشانند از این قراراند:
SPI 

وقوع یک دریافت یا انتقال

I2C Slave 

وقوع یک دریافت یا انتقال

I2C Master 
-

وقوع یک دریافت یا انتقال
شرایط  STARTکه توسط مدل  SSPتکمیل شده.
شرایط  STOPکه توسط مدل  SSPتکمیل شده.
شرایط  Restartکه توسط مدل  SSPتکمیل شده.
شرایط  Acknowledgeکه توسط مدل  SSPتکمیل شده.
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 شرایط  STARTدر هنگامی که مدل  SSPبیکار است).(Multi-Master system شرایط  STOPدر هنگامی که مدل  SSPبیکار است).(Multi-Master system1 
بیت :2

= هیچ وقفه ی  SSPاتفاق نیافتاده است.

CCP1 Interrupt Flag bit :CCP1IF

بیت عالمت وقفه ی ""CCP1
مدل :Capture
1 

= یک گرفتن یا جمع کردن ثبات  TMR1اتفاق افتاده است.

1 

= هیچ گرفتن یا جمع کردن ثبات  TMR1اتفاق نیافتاده است.

مدل :Compare
1 

= یک انطباق ثبات  TMR1اتفاق افتاده است.

1 

= هیچ انطباق ثبات  TMR1اتفاق نیافتاده است.

برای مدل  PWMاستفاده نمی شود.
بیت :1

TMR2 to PR2 Match Interrupt Flag bit :TMR2IF

بیت عالمت وقفه ی تطبیق  TMR2با PR2

بیت :1

1 

= تطبیق اتفاق افتاده.

1 

= با هم منطبق نشده اند.

TMR2 to PR2 Match Interrupt Flag bit :TMR1IF

بیت عالمت وقفه ی سر ریز TMR1
1 

= ثبات  TMR1سر ریز کرده.

1 

= ثبات  TMR1سر ریزنکرده.
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شکل RC Oscillator - 12-0

توضیح اشکال  9و  11در انتهای تصویر  11آمده است.
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شکل Oscillator - 19-0

 9-8اسیالتور
در تصویر  9یک اسیالتور  RCبه نمایش گذاشته شده است.
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برای تنظیم زمان کاربردهای غیر حساس ،ابزار  RCباعث صرفه جویی است .فرکانس اسیالتور " "RCتزابعی
از منبع ولتاﮊ و مقادیر مقاومت  ،خازن و دمای عملیات است .عالوه بر این فرکانس اسیالتور از واحدی بزه دیگزری از
پردازش عادی پارامترها متغییر است .حتی ممکن است تفاوت بین فریم هادی خازن ها در مدل بسزته بنزدی هزای
مختلف ،باعث تاثیر روی فرکانس اسیالتور شود .مخصوصا برای خازن هایی با مقدار پایین.
تصویر  11نشان گر یک اسیالتور با کریستال اسزت .میکروکنتلزر  PIC16F87XAدر چهزار مزدل متفزاوت
اسیالتورها پردازش کند .با استفاده از برنامه ریزی دو بیت پیکربندی  FOSC1و  FOSC0می توان یکی از این
چهار مدل را انتخاب نمود:


 LPکریستال کم قدرت



 XTکریستال/رزوناتور



 HSکریستال/رزوناتور پر سرعت



 RCمقاومت /خازن

در سه مدل اولی کریستال یا رزوناتور سزرامیکی بزه پایزه هزای  OSC1/CLKINو OSC2/CLKOUT

شکل 14-3
متصل می شوند .طراحی اسیالتور  PIC16F87XAنیازمند برش موازی کریستال است .استفاده از یک سری

برش کریستال ممکن است باعث شود فرکانسی خارج از آنچه کریستال منحصرا برای آن ساخته شده بدهد.

111

فصل چهارم :ثبات ها

شکل T1CON Register - 16-0

شکل  - 15-0مقایسه ی  XTو HS

112

فصل چهارم :ثبات ها

 10-8مدل :TIMER1
مدل  Timer1یک شمارنده ی  16بیتی است شامل دو ثبات  8بیتزی ) (TMR1H , TMR1Lکزه قابزل
نوشتن و قابل خواندن است .این ثبات از  0000 hبه  FFFF hافزایش می یابد ،اگر وقفزه ی  TMR1روی سزر
ریز فعال شده باشد ،که در بیت عالمت وقفه  Lacheمی شود TMR1IF (PIR1<0>) .این وقفه با فعزال/غیر
فعال ساز وقفه ی  TMR1تنظیم می شود )> .TMR1IE (PIE1<0تایمر یک می تواند در دو مد زیر کار کند:


به عنوان یک تایمر



به عنوان یک شمارنده

مد پردازش با بیت انتخاب ساعت مشخص می شود )> .TMR1CS (T1CON<1در مد تزایمر یزا همزان
زمان سنج  TMR1در هر سیکل دستور افزایش می یابد .در مد شمارنده ،افزایش در هر لبه ی باال رونده ی ورودی
ساعت خارجی است .بیت کنترل  TMR1ON (T1CON<0>) ،TMR1است که می توان با آن تایمر یزک را
فعال یا غیر فعال کرد.
تایمر ،1یک "ورودی بازنشاندن" نیز دارد .این  RESETمی تواند با هر دو مد  CCPبوجود بیاید .وقتی
اسیالتور  Timer1فعال است ( ،)T1OSCENپایه های  RC1/T1OSI/CCP2و
 RC0/T1OSO/T1CKIبعنوان ورودی منظور می شوند یعنی مقادیر > TRISC<1:0در نظر گرفته نمی
شوند و مقدار صفر می گیرند.

 11-8ثبات  :T1CONثبات کنترل ( TIMER1آدرس)10h :
بیت :7-6

بدون استفاده :به عنوان صفر در نظر گرفته می شوند.

بیت :5-4

Timer1 Input Clock Prescale Select bits :T1CKPS1,T1CKPS0

بیت انتخاب پیش مقیاس بندی ورودی ساعت Timer1
11 

= 1:8مقدار پیش مقیاس (.)Prescale

01 

= 0:1مقدار پیش مقیاس.

10 

= 0:2مقدار پیش مقیاس.
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11 
بیت :3

= 0:0مقدار پیش مقیاس.

Timer1 Oscillator Enable Control bit :T1OSCEN

بیت کنترل فعال سازی اسیالتورTimer1
0 

= اسیالتور فعال است.

1 

= اسیالتور خاموش شده.

Timer1 External Clock Input Synchronization Control bit :T1SYNC
بیت :2
بیت کنترل همزمان سازی ورودی ساعت خارجی Timer1
هنگامی که :TMR1CS = 1
0 

= ساعت خارجی را همزمان سازی نکن.

1 

= ساعت خارجی را همزمان سازی می کند.

هنگامی که :TMR1CS = 0
این بیت نادیده گرفته می شود .تایمر از ساعت داخلی خود استفاده می کند.
بیت :1

Timer1 Clock Source Select bit :TMR1CS

بیت انتخاب منبع ساعت Timer1

بیت :1

0 

= ساعت خارجی از پایه ی  RC0/T1OSO/T1CKIدر لبه ی باال رونده.

1 

= ساعت داخلی ).(FOSC/4

Timer1 On bit :TMR1ON

بیت روشن کردن Timer1
0 

=  Timer1فعال است.

1 

=  Timer1متوقف شده.
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شکل T2CON Register - 12-0

 12-8مدل :TIMER2
مدل  Timer2یک شمارنده ی  8بیتی است با یک پیش و پس مقیاس بند .این می تواند به عنوان یک مبزدا
زمانی  PWMبرای مد  PWMازمدل های ،CCPبه کا رود .این ثبات خواندنی نوشزتنی اسزت و پزاک کزردن آن
فقط از طریق  RESETمی باشد.
ساعت ورودی ) (FOSC/4حاالت پیش مقیزاس بنزدی  1:1, 1:4, or 1:16را بزا انتخزاب بیزت کنتزرل
)> T2CKPS1:T2CKPS0 (T2CON<1:0دارد.
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شکل  - 14-0تایمر دو

مدل تایمر دو ،یک ثبات  8بیتی پریود دارد  .PR2این تایمر از  00hتا مقدار  PR2افزایش می یابد و سپس
برای چرخه ی بعدی به  00hریست می شود .ثبات  PR2یک ثبات خواندنی نوشتنی است و بعزد از بازنشزانی بزه
مقدار  FF hنشانده می شود.

 19-8ثبات  :T2CONثبات کنترل ( TIMER2آدرس)12h :

بیت :7

بدون استفاده :به عنوان صفر در نظر گرفته می شوند.

بیت :6-3

Timer2 Output Postscale Select bits :TOUTPS3,TOUTPS0

بیت های انتخاب پس مقیاس بند خروجی Timer2
0:0 = 1111 مقدار پس مقیاس (.)Post scale
0:2 = 1110 مقدار پس مقیاس.
0:1 = 1101 مقدار پس مقیاس.
... 
0:01 = 0000 مقدار پس مقیاس.

بیت :2

Timer2 On bit :TMR2ON
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بیت روشن کردن تایمر

بیت :1-1

0 

= تایمر روشن است.

1 

= تایمر خاموش است.

Timer2 Clock Prescale Select bits :T2CKPS1,T2CKPS0

بیت انتخاب پیش مقیاس بند ساعت Timer2
11 

= پیش مقیاس بند  1است.

01 

= پیش مقیاس بند  4است.

1x 

= پیش مقیاس بند  16است.
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فصل پنجم
 .5موتورهای الکتریکی
یکی از پرکاربرد ترین مولفه ها در رباتیک ،موتورهای الکتریکی می باشند .موتورهای الکتریکی با تبدیل جریان
الکتریسیته به حرکت ،می تواند در کارهای گوناگونی از قبیل چرخاندن چرخها ،پمپ های مختلف و به طور کلی در
هر فعالیتی که به حرکت نیاز باشد ،به کار رود.
موتورهای الکتریکی انواع مختلفی دارد که پرکاربرد ترین آنها در رباتیک عبارتند از :موتورهای  ،DCموتورهای پله
ای و سرو موتورها .که هر یک را به طور مختصر در ادامه شرح می دهیم.

 1-5موتورهای DC
این نوع موتورها به عنوان اولین موتورهای الکتریکی شناخته می شوند که مکانیسم بسیار ساده ای داشته و به دلیل
ایجاد نویز در مدارها و اینرسی حرکتی  ،کمتر در رباتیک مورد استفاده قرار می گیرد.سرعت موتور  DCبه مجموعه
ای از ولتاﮊ و جریان عبوری از سیم پیچهای موتور و بار موتور یا گشتاور
ترمزی  ،بستگی دارد.
سرعت موتور  DCوابسته به ولتاﮊ و گشتاور آن وابسته به جریان است.
شاید یکی از دالیل استفاده از این نوع موتورها در رباتیک ،قیمت
مناسب و در دسترس بودن آن می باشد .نمونه ای از یک موتور DCرا در
شکل مشاهده می نمایید.

شکل -1-5موتور DC

 2-5موتورهای پله ای
نوع دیگری از موتور ها که تقریبا کاربرد زیادی در رباتیک دارند ،موتورهای پله ای یا  Stepper Motorها
هستند .این نوع موتور ها به دلیل تسلط بیشتر بر روی آنها نسبت به موتورهای  DCاز محبوبیت بیشتری در بین
سازندگان رباتها برخوردارند.
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در کل  ،استپر موتور نوعی موتور مثل موتورهای  DCاست که حرکت دورانی تولید می کند .با این تفاوت که استپر
موتورها دارای حرکت دقیق و حساب شده تری هستند .این موتورها به صورت درجه ای دوران می کنند و با درجه
های مختلف در بازار موجود هستند .موتورهای پله ای موجود در بازار معموال در دو نوع  5یا  6سیم یافت می شود.
موتور دیسک سخت یک نمونه موتور پلهای است .کاربرد اصلی این موتورها در کنترل موقعیت است .این موتورها
ساختار کنترلی سادهای دارند .لذا در ساخت ربات کاربرد زیادی دارند .بطوریکه به تعداد پالسهایی که به یکی از
پایههای راه انداز آن ارسال میشود موتور به چپ یا راست میچرخد.
استفاده از موتور پلهای مشکالتی از جمله وزن زیاد ،قیمت باال و قدرت بسیار کم را بدنبال دارد .
 1-2-5اصول کار موتور پله ای
واﮊه پله به معنی چرخش به اندازه درجه تعریف شده موتور است .مثالً موتور پلهای با درجه  1.8باید
 211پله حرکت کند تا  361درجه یا یک دور کامل بچرخ 361 =211X1.8 :
یک استپر موتور با درجه  15فقط باید  24پله برای یک دور کامل انجام دهد 361=15X24 :
به این ترتیب هرچه تعداد پلههای یک موتور بیشتر باشد دقت چرخش آن افزایش مییابد .مکانیسم کنترلی موتور
پله ای طوریست که امکان کنترل سرعت به سادگی میسر می شود .در شکل زیر نحوه کار یک موتور پله ای را
مشاهده می کنید.

شکل  2-5مراحل کار موتور پله ای

این هم تصویری از یک نوع موتور پله ای موجود.

شکل  9-5شمای کلی شبکه سلولی
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 9-5سروُ موتورها )(Servo Motor
نوع دیگری از موتورها که اخیرا در رباتیک استفاده میشود ،سروُ موتورها هستند .این نوع موتورها نوع خاصی از
موتورهای  DCگیربکس دار هستند که به ربات این امکان را می دهند که در موقعیت خاصی ،به اندازه زاویه
مشخصی حرکت کرده و یا در لحظه ی مورد نظر متوقف شود .نمونه ای از سرو موتورها را در شکل مشاهده می
نمایید.

شکل  -8-5سروُ موتور )(Servo Motor

 8-5درایور L298
برای راه اندازی بسیاری از قطعات مانند موتورهای الکتریکی پرتوان ،پمپ آب و،...معموالً جریان خروجی
المان های الکترونیکی نا کافی بوده و نیاز به تقویت جریان دارد .آی سی  L298برای راه اندازی موتورها بکار می
رود که تصویر آن را در زیر مشاهده می نمایید.

شکل  – 5-5درایور L298
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همان طور که در شکل می بینید ،یک قطعه فلز در پشت این  ICتعبیه شده تا از با انتقال گرما از  ICبه محیط،
مانع گرم شدن بیش از حد  ICشود .این قطعه  Heat sinkنام دارد .گاهی برای اطمینان بیشتر از یک Heat
 sinkکمکی نیز استفاده می کنیم ،به این صورت که  Heat sinkبه وسیله ی پیچ به Heat sinkخود  ICبسته
می شود.
این  ICیک پایه ی ورودیِ ولتاﮊ دارد که هر ولتاﮊی به این پایه وصل شود ،مستقیماً به موتور یا هر المانی که به IC

متصل شده باشد منتقل می شود .این پایه  VPSنیز نام دارد (.)Variable Power Supply
ترتیب پایه های این  ICدر شکل زیر توضیح داده شده است.

شکل  6-5ترتیب پایه های L298

این آی سی  51پایه می باشد .در زیر نحوه ی کار با این  51پایه به صورت مختصر توضیح داده شده:


پایه های  5و  :51این پایه ها " "Current sensingنام دارند و باید هر  2به – متصل شوند.



پایه های  2و  :3همانطور که می دانید این آی سی میتواند  2موتور را همزمان و به صورت مستقل از
یکدیگر راهاندازی و کنترل کند ( 2موتور را  A , Bمینامیم) .این  2پایه باید به موتور  Aمتصل شوند.
(خروجی برای موتور )A




پایهی  :4این پایه باید به ولتاﮊ  1ولت متصل شود.
پایه های  1و  :7این  2پایه ،ورودی برای کنترل موتور  Aهستند .این  2پایه باید توسط کاربر یا مدار
کنترل کنندهی ربات کنترل شوند.اگر این  2پایه هر  0 ،2یا  5منطقی باشند ،موتور بدون حرکت می
ایستد .اگر این  2پایه به ترتیب  0و  5شوند ،موتور به یک جهت مشخص میچرخد و اگر  5و
 0شوند(یعنی ورودی برعکس شود) ،موتور عکس جهت قبلی خواهد چرخید.



پایه ی  6و  :55این  2پایه به ترتیب فعال ساز موتورهای  Aو  Bهستند .برای استفاده از هر  2موتور



پایه ی  :8باید به – متصل شود.

باید هر  2پایه  5شوند(.برای فعالسازی هر موتور باید پایهی مربوط به آن  5شود).
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پایه ی  : 9هر ولتاﮊی بر روی این پایه قرار گیرد برای راه اندازی موتورها استفاده می شود .مثالً اگر
موتورهای شما  52ولت است ،باید این پایه به  52ولت متصل شود.



پایههای  50و  :52این  2پایه ،ورودی برای کنترل موتور  Bهستند .کار با این  2پایه نیز مانند



پایههای  53و  :54این  2پایه باید به موتور  Bمتصل شوند( .خروجی برای موتور .)B

پایههای  1و ( 7ورودیهای موتور  )Aمیباشد.

الزم به ذکر است که درایور  L298در نرم افزار پروتئوس با شمای زیر نمایش داده می شود:

شکل  –2-5شمای  L298در نرم افزار پروتئو

 5-5راه اندازی موتور DC
برای آشنایی با نحوه کار با موتورها در رباتیک ،ابتدا نحوه اتصال و نوع کار با موتور  DCرا توضیح داده ،سپس
مثالی را با استفاده از نرم افزار پروتئوس انجام می دهیم تا بیشتر با نوع کار این نوع موتورها آشنا شویم.
موتورهای  DCدر نرم افزار پروتئوس با شمای زیر نمایش داده می شوند:

شکل  –4-5شمای موتور DCدر نرم افزار پروتئو

اگر ما دو سر یک موتور  DCرا به دو سر یک باطری متصل کنیم ،موتور با آخرین سرعت خود شروع به چرخیدن

می کند .اما ما نیاز داریم که سرعت را تحت کنترل خود درآوریم .یعنی اگر یک موتور  DCرا در یک ربات استفاده
کنیم ،نیاز است در بعضی جاها سرعت موتور بیشتر و در بعضی جاها سرعت موتور کمتر باشد .برای اینکار ما از

 PWMاستفاده می کنیم .که توضیح مربوط به آن را در قسمت بعد مالحظه می فرمایید .اما در اینجا ابتدا نحوه
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اتصال پایه های موتور  DCبه  L298و میکرو را مشاهده کرده و پس از آن توضیحات مربوط به چگونگی کار را
مشاهده خواهیم کرد.
ابتدا توسط نرم افزار پروتئوس مداری مطابق مدار موجود در تصویر  9را ایجاد می کنیم.

شکل  –9-5شمای اتصال موتور  DCبه  L298و میکروکنترلر



توجه کنید که در اطراف هر موتور  DCاز چهار عدد یکسوساز  1N4001و دو عدد خازن 1nF
استفاده کرده ایم .که اینکار بخاطر کم کردن فشار حاصل از نویز ایجاد شده توسط میدان الکتریکی
موتورها می باشد که بر روی میکروکنترلر اثری نامطلوب ایجاد می کند.



همانگونه که در تصویر نیز مشاهده می نمایید ،هر درایور  L298می تواند همزمان دو موتور را
ساپورت کند .که در این تصویر ،خروجی های  OUT1و  OUT2برای موتور سمت چپ و خروجی
های  OUT3و  OUT4برای موتور سمت راست مورد استفاده قرار گرفته است.



پایه های  IN1و  IN2ورودی های موتور سمت چپ هستند .توجه کنید که اگر  IN1برابر با  5و
 IN2برابر صفر باشد ،موتور در جهت راست و اگر  IN1برابر با صفر و  IN2برابر با یک باشد ،موتور
در جهت چپ گردش می کند .و اگر مقدار این دو پایه با هم برابر باشد ،موتور بی حرکت می ماند.
پایه های  IN3و  IN4نیز همین وضعیت را داشته و بعنوان ورودی های موتور سمت راست استفاده
شده اند.
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پایه های  SENSAو  Current sensing ، SENSBهستند .به این معنی که میزان جریان برگشتی

از موتورها را حساب می کنند .به عنوان مثال یک روبات تعقیب خط را در نظر بگیرید .این روبات هنگام حرکت در
سرپیچ ها ،طبیعتا یکی از موتورها فشار بیشتری را متحمل می شود که همین موضوع باعث می شود که روبات
نتواند مسیر مستقیم را طی کند و منحرف می شود .اما اگر ما در طراحی روبات از دو پایه  SENSAو SENSB
استفاده کنیم ،قادر خواهیم بود در هر لحظه ،فشار وارد بر هر موتور را تشخیص داده و توسط برنامه ای که به میکرو
داده ایم ،سرعت چرخش هر موتور را در هر لحظه تعیین کنیم و مانع از انحراف روبات از مسیر مورد نظر شویم.

: PWM (Pulse With Modulation) 6-5
برای کنترل کردن دور موتورهای  DCمی شود از میکروکنترلر استفاده کرد .برای این که میکروکنترلر بتواند دور
موتور را کنترل کند ،دو روش وجود دارد .یکی اینکه ولتاﮊ موتور را کم و زیاد کند و دیگری به روش پالس دهی می
باشد .برای اینکار از روش ( PWMمدوالسیون عرض پالس) استفاده می کنیم .در این روش فرکانس ثابت است و از
تغییر نسبت صفر به یک استفاده می شود که در اصطالح به آن  Duty-Cycleگفته می شود.
در این روش ما یک موج  PWMرا بر روی پایه های موتور اعمال می کنیم .هنگامی که سطح ورودی پایه ها ،یک
است ،موتور روشن ،و هنگامی که سطح ورودی پایه ها صفر است ،موتور خاموش است.
با تغییر نسبت زمان صفر یا یک بودن پالس (همان زمان روشن یا خاموش بودن موتور) ،سرعت موتور کم و یا زیاد
می شود .که تعیین نسبت صفر و یک بودن پالس ارسالی ،بر عهده میکروکنترلر است.
برای این کار میکرو از رجیسترهای  CCP1CON,CCP2CONو  T2CONاستفاده می کند.

شکل  –10-5پایه های مربوط به  PWMدر میکروکنترلر

الزم به ذکر است که میکرو پالس  PWMایجاد شده را بر روی پایه های  CCP1و ( CCP2یعنی پایه های  11و
 11میکرو کنترلر ارسال می کند).
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 1-6-5تنظیم : PWM
گفتیم برای تنظیم  PWMاز  Duty-Cycleاستفاده میکینم .همانطور که در شکل زیر مشاهده می نمایید ،هر
موج Period ،مخصوص به خود را دارد .حال با تنظیم  ،طول  Duty-Cycleمی توانیم مدت زمان یک بودن سطح
پالس را تعیین کینم .به این نحو که هر چه طول  Duty-Cycleبیشتر باشد ،مدت زمان روشن بودن موتور بیشتر
بوده و در نتیجه سرعت موتور بیشتر خواهد بود.

شکل  Duty-Cycle –11-5و پالس

برای تنظیم  Duty-Cycleمراحل زیر را دنبال کنید:


میزان پریود  PWMرا با نوشتن مقدار آن در رجیستر  PR2تعیین کنید.هر میکرو می تواند همزمان دو
موج  PWMتولید کند که مقدار  PR2برای هر دو  PWMمشترک است.
توجه کنید که  PR2فرکانس  PWMرا تنظیم می کند که در صورتی که بخواهیم فرکانس تغییر کند،
باید مقدار  PR2را تغییر دهیم .که فرمول آن به شرح زیر است:
PWM period=[PR2+1]*4*Tosc*TMR2 prescaler value
که  Toscنشان دهنده مقدار اوسیالتور است.



میزان  Duty-Cycleرا با نوشتن مقدار آن در رجیستر  CCPR1Lو بیت های چهارم و پنجم
 CCP1CONتعیین کنید .و فرمول آن عبارت است از:

)>(TMR2 prescale value)*TOSC *PWM duty cycle =(CCPR1L:CCP1CON<5:4


پایه  CCP1یا  CCP2میکروکنترلر را با استفاده از > TRISC<2..3به عنوان خروجی تعیین کنید.



مقدار TMR2را تعیین کرده و تایمر  2را با استفاده از رجیستر  T2CONفعال کنید.
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 2-5اساس کار : PWM
ساختمان داخلی میکروکنترلر برای تولید موج  PWMاز دو مقایسه کننده و یک فیلیپ فالپ نوع  SRتشکیل
شده است که این سه عنصر موج  PWMرا تولید کرده و بر روی پایه های  CCP1و  CCP2میکرو قرار میدهند.
همانگونه که در شکل می بینید پایه  Sفلیپ فالپ که  setنام دارد ،به مقایسه کننده بین  TRM2و  PR2متصل
است و پایه  Rکه  Resetنام دارد به مقایسه کننده بین  TMR2و  CCPR1Hمتصل است.
با توجه به شکل باال ،در آغاز کار به محض اینکه مقدار تایمر دو با مقدار  PR2برابر شد Comparator ،پایینی

شکل  –12-5ساختار داخلی PWM

یک پالس تولید کرده که این پالس سه کار انجام میدهد.
اول مقدار تایمر دو را صفر می کند ،سپس به پایه  Sفلیپ فالپ رفته و پایه  CCP1را برابر یک ) (Setمی کند .و
در پایان مقدار  CCPR1Lرا در  CCPR1Hکپی می کند( .دوباره یاد آور می شوم که مقدار  ، CCPR1Lمشخص
کننده اندازه  Duty-Cycleاست).
در مرحله بعد Comparator ،باالیی TMR2 ،و  CCPR1Hرا مقایسه کرده و به محض تساوی مقدار آندو ،پالسی
را ایجاد کرده که این پالس به پایه  Rفلیپ فالپ اعمال شده و پایه  CCP1میکرو را صفر ) (Resetمی کند.
به این ترتیب  Comparatorپایینی  CCP1را یک کرده و  Comparatorباالیی  CCP1را صفر می کند .و
موجی شبیه به موج زیر تولید می کند:
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PWM – تولید موج19-5 شکل

DC  کد نویسی مربوط به موتور4-5
 بزرای اینکزار. آشنا شدیم بهتر است به تشریح کد مربوط به این پروﮊه بپردازیمDC حال که با نحوه کار موتور
 ایجاد کرده و شروع به نوشتن کزد زیزر درdcmotor  را باز کرده و یک پروﮊه جدید با نامMPLAB ابتدا نرم افزار
.داخل برنامه می کنید
#include <pic.h>
2.
__CONFIG(0x03F72);
1.

// PIC16F877A Configuration Fuses:

3.
4.
5.
6.

// - XT Oscillator
// - 70 msecs Power Up Timer On
// - Watchdog Timer Off
// - Code Protection Off

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

static bit TrisL_motor_i1 @ (unsigned) &TRISD*8;
static bit L_motor_i1 @ (unsigned) &PORTD*8;
static bit TrisL_motor_i2 @ (unsigned) &TRISD*8+1;
static bit L_motor_i2 @ (unsigned) &PORTD*8+1;
static bit TrisR_motor_i1 @ (unsigned) &TRISD*8+2;
static bit R_motor_i1 @ (unsigned) &PORTD*8+2;
static bit TrisR_motor_i2 @ (unsigned) &TRISD*8+3;
static bit R_motor_i2 @ (unsigned) &PORTD*8+3;
int R_motorSpeed=200;
int L_motorSpeed=255;

// LED Physical Bits

// LED Physical Bits

// LED Physical Bits

// LED Physical Bits

18.

void main(void)
20. {
21.
OPTION = 0x0D1;
19.

// Template Mainline

// Assign Prescaler to TMR0
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22.

// Prescaler is /4

;CCPR1L = 0
;CCP1CON = 0b000001111
;CCPR2L = 0
;CCP2CON = 0b000001111
;PR2 = 255
;TMR2 = 0
;T2CON = 0b000000100

// 0% Duty Cycle
// Turn on PWM Mode
// 0% Duty Cycle
// Turn on PWM Mode
// 26 usec Cycle for 38 KHz
// Reset TMR2
// TMR2 is On, Scalers 1:1

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

;TRISC1=0
;TRISC2=0
;TrisR_motor_i1=0
;TrisR_motor_i2=0
;TrisL_motor_i1=0
;TrisL_motor_i2=0

31.
32.
33.
34.
35.
36.

37. ////////Forward left & right motor//////

;R_motor_i1=L_motor_i1=1
;R_motor_i2=L_motor_i2=0

38.
39.

40. /////////////////////////////////

;CCPR1L = R_motorSpeed
;CCPR2L = L_motorSpeed

41.
42.

43. /////////////////////////////////

)while (1
{
}

44.
45.
46.

}

47.

کد مربوط به موتورهای DC

حال به شرح کد می پردازیم.


دستورات خط هشتم تا شانزدهم ،عبارتی را جایگزین یکی از رجیسترهای میکرو می کند .مزیت
این کار در این است که هنگام نوشتن برنامه بر روی پورت های میکرو ،برنامه نویس عالوه بر
اینکه در هر لحظه می داند که هر پورت چه کاری را قرار است انجام دهد ،این امکان را نیز دارد
که در صورتی که نیاز داشت وظیفه ی یکی از پورت ها را تغییر دهد ،این کار به آسانی صورت
گیرد و دیگر نیازی نباشد تا در کل برنامه تک تک قسمت هایی را که از این پورت استفاده کرده
است را دوباره تغییر دهد .به عنوان مثال ،خط هشتم ،عبارت  TrisL_motor_i1را جایگزین
 TRISD0می کند و الخ...



در خط  22و  ،22ابتدا مقدار  CCPR1Lو  CCPR2Lرا مساوی صفر قرار داده تا در داخل
برنامه آنها را مقدار دهی کنیم.
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توسط خطوط  22و  ،21مُد  PWMرا فعال می کنیم .که این کار توسط مقداردهی ثبات
های  CCP1CONو  CCP2CONصورت می گیرد .برای این کار مقدار این ثبات را برابر
 0b000001111قرار می دهیم.



در خط  ،21مقدار  PR2را برابر  222قرار می دهیم .همانگونه که گفتیم  PR2نشان دهنده
طول موج  PWMاست که می تواند از  1تا  222مقدار دهی شود.



در خط  22مقدار شمارنده تایمر دو را مساوی صفر قرار داده و در خط  ،22تایمر دو را فعال می
کنیم.



توسط خطوط  21و  ،22پایه های  11و  11میکرو را به عنوان خروجی تعیین می کنیم.تا از
آنها برای ارسال موج  PWMاستفاده کنیم.



توسط خطوط  22تا  ،21پایه های  D0تا  D3میکروکنترلر را نیز به عنوان خروجی تعیین می
کنیم.



توسط خطوط  22و  ،22جهت چرخش هر موتور را تعیین می کنیم.



توسط خطوط  21و  22نیز مقدار  Duty-Cycleرا مشخص می کنیم.

با اجرای برنامه مشاهده خواهیم کرد که هر دو موتور  DCدر یک جهت شروع به چرخش می کنند .بزرای
تغییر در جهت چرخش موتورها ،خطوط  02و  09را تغییر دهید و بزرای تغییزر در سزرعت موتورهزا مزی
توانید خطوط  41و  46را تغییر داده تا  Duty-Cycleتغییر کند.
9-5

راه اندازی موتور Servo
موتورهای سروُ در نرم افزار پروتئوس با شمای زیر نمایش داده می شوند.

شکل  –18-5شمای موتور  Servoدر نرم افزار
پروتئو
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این سروُ موتورها با  PWMکار می کنند و دارای سه پایه هستند .پایه اول به  +5ولت وصل می شود .پایه سوم به
زمین متصل می گردد و پایه وسطی به پایه تولید موج  PWMمیکروکنترلر متصل می گردد.
نحوه چرخش این نوع موتور بدینگونه است که اگر طول  Duty-Cycleکمتر از یک میکروثانیه باشد ،موتور به چپ
می چرخد .اگر طول آن بین یک و دو میکرو ثانیه باشد ،موتور در حالت  Centerقرار می گیرد و اگر طول Duty-
 Cycleبیشتر از دو میکرو ثانیه باشد ،موتور به راست می چرخد.

شکل  –15-5طول پالس ها و اثر آن بر حرکت موتورهای Servo

کد نویسی مربوط به سروُ موتور نیز تقریبا مشابه موتورهای  DCاست به همین خاطر از نوشتن دوباره آن خودداری
می کنیم.

 10-5رجیسترها
1-10-5

:رجیستر  / CCP1CONرجیسترCCP2CON

(آدرس )17H/1DH
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بیت : 6-7
اجرا نشده  :در صورتی که صفر باشد خوانده میشود.

بیت: CCPxX:CCPxY 4 -5
بیت های کم اهمیت PWM

روش تصرف:استفاده نشده
روش مقایسه:استفاده نشده
روش :PWMاین بیتها 2تا از کم اهمیت ترین بیتهای دوره کار  PWMهستند.
8بیت با اهمیت تر در  CCPRxLیافت میشوند.

بیت : CCPxM3:CCPxM0 0-3
بیت های انتخاب حالت CCPx

 = 0000غیر فعال کردن تصرف/مقایسه( PWM/راه اندازی مجدد ماژول ) CCPx
 = 0000حالت تصرف همه لبه ها پایین رونده
 = 0000حالت تصرف همه لبه ها باال رونده
 = 0000حالت تصرف همه لبه ها پایین رونده 4بیتی
 = 0000حالت تصرف همه لبه ها پایین رونده 06بیتی
 = 0000حالت مقایسه تنظیم(یک کردن) خروجی با مطابقت دادن ( بیت  CCPxIFیک است)
 = 0000حالت مقایسه پاک کردن(صفر کردن) خروجی با مطابقت دادن ( بیت  CCPxIFیک است)
 = 0000حالت مقایسه ایجاد وقفه نرم افزاری با مطابقت دادن ( بیت  CCPxIFیک اسرت پین CCPx

تحت تاثیر قرار نمی گیرد)
 = 0000حالت مقایسه ایجاد رویدادی خاص ( بیت  CCPxIFیک است پین  CCPxتحت تراثیر قررار
نمی گیرد)

121

فصل پنجم :موتورهای الکتریکی
 CCP1تایمر ) (TMR1را راه اندازی مجدد می کند
 CCP2تایمر ) (TMR1را راه اندازی مجدد می کند ویک تبدیل آنالوگ به دیجیتال را شروا مری کنرد
(اگر ما ژول تبدیل آنالوگ به دیجیتال را در اختیار داشته باشد)
 = 11xxحالت PWM

 :T2CON : 2-10-5کنترل رجیستر ( TIMER2آدرس ) 12H

بیت : 7
اجرا نشده  :در صورتی که صفر باشد خوانده میشود.
بیت : TOUTPS3 :TOUTPS0 1-1
بیت های انتخاب مقیاس بعدی خروجی تایمر2
 = 1111مقیاس بعدی 0:0
 = 1110مقیاس بعدی 0:2
 = 1101مقیاس بعدی 0:1
.
.
 = 0000مقیاس بعدی 0:01
بیت :TMR2ON : 2
بیت روشن کردن تایمر 2
 = 0تایمر 2روشن است
 = 1تایمر 2خاموش است
بیت :T2CKPS1:T2CKPS0 1-0
بیت های انتخاب مقیاس قبلی ساعت تایمر2
 = 11مقیاس قبلی  0است
 = 10مقیاس قبلی  1است
 =1xمقیاس قبلی  01است
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فهرست عالیم :
= Rبیت خواندنی
= Wبیت نوشتنی
 = Uبیت اجرا نشدنی  ،در صورتی که صفر باشد خوانده میشود
= Nمقدار POR
' ='1بیت تنظیم شده
'='0بیت پاک شده
=Xبیت تعریف نشده
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فصل ششم

 .6ارتباط با کامپیوتر
در بسیاری از کاربردها تبدیالت آنالوگ به دیجیتال نیاز است امروزه مبدل های آنالوگ به دیجیترال
)(ADCغالباٌ به شکل یک مدار مجتمع یافت میشوند.
مبدل های آنالوگ به دیجیتال ) (ADCولتاژهای آنالوگ را به رمزهای دیجیتال تبدیل می کنند.
در این فصل در مورد تولید اطالعات دیجیتال بوسیله مبدل های آنالوگ بره دیجیترال ) (ADCشررح
مختصری داده می شود .

 .2پیکربندی  PORTAو :TRISA
 PORTAیک  6بیتی عمومی و پورتی دوطرفه است TRISA .همان ثبات مسیر داده است.
برابر یک قرار دادن  TRISAپین  PORTAرا به عنوان یک ورودی قرار خواهد داد (یعنی خروجری را
در حالت امپدانس باال قرار می دهد)
صفرکردن یک بیت  TRISAپین  PORTAرا به عنوان یک خروجی قرار خواهد داد ( یعنی محتویرات
خروجی را در پین انتخاب شده قرار می دهد).
عمل خواندن  PORTAحاالت پین ها را می خواند درحالیکه عمل نوشتن  PORTAدر پورت
می نویسد.
تمام عملیات نوشتن در پورت شامل عملیات (خواندن _تغییر کردن – نوشتن) هستند.
بنابراین نوشتن در یک پورت به طور ضمنی شامل خواندن پین های پورت اصرالح کرردن مقردار آن و
سپس نوشتن در یک پورت داده می باشد.
پین  RA 4برای اینکه مناسب با پین  RA4/T0CKIباشد با ورودی ساعت مراژول TIMER0تسرهیم
شده است.
پین  RA4/T0CKIیک ورودی رهاساز اشمیت و یک خروجی جریان باز است .
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بقیه پین های  PORTAدارای سطوح ورودی (Transistor-Transistor Logic)TTLو تمام قطعرات
خروجی CMOSمیباشند.
دیگر پین های  PORTAبا ورودی های آنالوگ و ورودی های  VREFآنالوگ برای تبدیل کننده هرای
آنالوگ به دیجیتال و مقایسه کننده ها تسهیم شده اند.
عملیات هریک از پین ها بوسیله یک یا صفر کردن بیرت هرای کنترلری مناسرب درثباتهرای
 ADCON1و یا  CMCONانتخاب می شود.
توجه:دریک راه اندازی مجدد (روشن شدن) این پین ها به عنوان ورودی های آنالوگ پیکربندی
می شوند و با صفر خوانده می شوند.مقایسه کننده ها در حالت خاموش (دیجیتال)هستند.
رجیستر  TRISAمسیر پین های پورت را کنترل می کند حتی زمانیکه که آنها به عنروان ورودی هرای
آنالوگ استفاده شوند کاربر باید مطمئن باشد که بیت هرای رجیسرتر TRISAراتنظریم کررده اسرت
هنگامیکه که از آنها به عنوان ورودی های آنالوگ استفاده می کند.

شکل  –1-2نمودار بلوک تبدیل آنالوگ به دیجیتال
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: 1-2رجیستر (ADCON0آدرس (1FH

بیت6-2

: ADCS0:ADCS1

بیت های انتخاب ساعت در تبدیل آنالوگ به دیجیتال

بیت : CHS0:CHS2 5-3
بیت های انتخاب کانال آنالوگ
 =000کانال )AN0( 0
 =000کانال )AN1( 0
 =000کانال )AN2( 2
 =000کانال )AN3( 3
 =000کانال )AN4( 4
 =000کانال )AN5( 5
 =000کانال )AN6( 6
 =000کانال )AN7( 7
توجه  :قطعات  PIC 16F873A/876Aفقط کانال های  A/Dمابین  0تا  4را به کار می برنرد کانرال
های استفاده نشده کنار گذاشته می شوند کانال های استفاده نشده را با این قطعات انتخاب نکنید.
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بیت : GO/DONE - 2
بیت وضعیت در تبدیل آنالوگ به دیجیتال


هنگامیکه : ADON=1

 = 0تبدیل آنالوگ به دیجیتال شروا شده است (یک کردن این بیت تبدیل آنالوگ به دیجیتال را شروا می
کند که به طور خودکار هنگامیکه تبدیل آنالوگ به دیجیتال کامل شود به طور سخت افزاری صفر میشود.
 =0تبدیل آنالوگ به دیجیتال شروا نشده است.

بیت : 0
استفاده نشده  :با صفر خوانده میشود.

بیت : ADON - 0
 =0روشن کردن ماژول تبدیل آنالوگ به دیجیتال
 =0خاموش کردن ماژول تبدیل آنالوگ به دیجیتال و استفاده نکردن جریان عملیاتی

 2-7رجیستر (ADCON1آدرس (9FH

بیت :ADFM -7
بیت انتخاب روش قالب بندی در تبدیل آنالوگ به دیجیتال
 =0همتراز شده از راست 6بیت پرارزش از آدر
=0همتراز شده از چپ 6بیت کم ارزش از آدر

با صفر خوانده می شوند.
با صفر خوانده می شوند.

بیت :ADCS2 -6
بیت انتخاب ساعت در تبدیل آنالوگ به دیجیتال
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بیت : 5-4
استفاده نشده  :با صفر خوانده میشود.

بیت : PCFG3:PCGF0 3-0
بیت های کنترل پیکربندی پورت در تبدیل آنالوگ به دیجیتال

 = Aورودی آنالوگ
 =Dورودی-خروجی دیجیتال
=C/Rکانال های ورودی آنالوگ /منبع ولتاژ در تبدیل آنالوگ به دیجیتال
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شکل  :–2-2نتیجه همتراز کردن در تبدیل آنالوگ به دیجیتال

همتراز شده از راست

همتراز شده از چپ

:ADRESH:ADRESL 9-2
ثبت کردن محتوی  00بیت از نتیجه تبدیل آنالوگ به دیجیتال هنگامیکه تبدیل آنرالوگ بره دیجیترال
کامل شد.نتیجه به این جفت رجیستر A/Dبار میشود.
بیررت )> GO/DONE) ADCON0<2صررفر میشررود و بیررت پرررچم وقفرره در تبرردیل آنررالوگ برره
دیجیتال( )ADIFیک میشود.
نمودار بلوک ماژول تبدیل آنالوگ به دیجیتال در شکل  00-0نشان داده شده است.
بعد از اینکه ماژول تبدیل آنالوگ به دیجیتال به طور مناسب پیکربندی شد کانال انتخاب شرده قبرل از
اینکه تبدیل آنالوگ به دیجیتال شروا شود باید تعیین شود.
کانال های ورودی آنالوگ باید با بیت های  TRISکه به عنوان ورودی انتخاب شده اند مطابقرت داشرته
باشد.
برای تعیین واحد زمان قسمت  00-0را نگاه کنید.
بعد از اینکه زمان هدف یابی تمام شد تبدیل آنالوگ به دیجیتال میتواند شروا شود.
این مراحل برای انجام یک تبدیل آنالوگ به دیجیتال باید دنبال شود:
 -0ایجاد پیکربندی در ماژول تبدیل آنالوگ به دیجیتال:
 -پیکربندی پین های آنالوگ/منابع ولتاژ و ورودی-خروجی دیجیتال)(ADCON1
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 انتخاب کانال ورودی آنالوگ به دیجیتال )(ADCON0انتخاب ساعت تبدیل آنالوگ به دیجیتال )(ADCON0-روشن کردن ماژول تبدیل آنالوگ به دیجیتال )(ADCON0

 -2پیکربندی وقفه های تبدیل آنالوگ به دیجیتال (در صورت مطلوب بودن)
 صفر کردن بیت ADIF یک کردن بیت ADIE یک کردن بیت PEIE -یک کردن بیت GIE

-3انتظار برای زمان استفاده الزم
-4شروا کردن تبدیل آنالوگ به دیجیتال
 -یک کردن بیت )GO/DONE(ADCON0

 -5انتظار برای کامل شدن تبدیل آنالوگ به دیجیتال بوسیله هریک از این دو مورد:
نمونه برداری از بیت  GO/DONEبرای اینکه صفر شود(بوسیله وقفه ها) یا انتظار برای وقفه تبدیل آنالوگ به دیجیتال -6خواندن نتیجه جفت رجیستر در تبدیل آنالوگ به دیجیتال ()ADRESH:ADRESL
و صفر کردن بیت  ADIFاگر الزم باشد.
 -7برای تبدیل بعدی اگر الزم بود به مرحله  0یا  2بروید.
زمان تبدیل آنالوگ به دیجیتال برای هر بیت به عنوان  TADتعریف شده است.
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:PROTEUS  مدار تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال در8-2

– شماتیک مدار تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال9-2 شکل

:  برنامه تبدیل آنالوگ به دیجیتال5-2
unsigned int adc_read(unsigned char channel)

}
unsigned int result;
ADCON=(channel << 3) + 0X80 ;
//wait for required acquisition time. ( 20 micro sec.)
GODONE = 1 ;
while(GODONE); // wait for conversion complete
result=(ADRESH << 8) + ADRESL;
return result;

{
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فصل هفتم

 .4نمایشگر () LCD
 LCDها می توانند به برنامه کاربردی شما برحسب مهیا سازی رابط (واسط) مفید برای کاربر موارد زیادی را اضزافه
کنند .خطا گیری یک برنامه یا فقط ارائه آن یک نگرش فنی تلقی می شود  .مرسومترین نمونه ی کنتزرل کننزده ی
 LCDهیتاچی  44723است که یک واسط نسبتاً ساده بین پردازنده و یک  LCDرا مهیا می سازد .استفاده از این
رابط اغلب از طریق طراحان و برنامه ریزان بی تجربه صورت نمی گیرد زیرا پیداکردن مستند سزازی خزوب بزر روی
رابط کاری مشکل است .آغاز مجدد رابط می تواند یک مشکل باشد و نمایشات آنها گران است .ما بر مبنزای LCD
ها برای مدتی با هیتاچی  44723کار کرده ام و باید بگوییم که هیچ یک از این تصورات را قبول نزداریم LCD .هزا
می توانند به سادگی به یک برنامه کاربری افزوده شوند و هزینه ی آنها اغلب از ابزارهای قدیمی تأ مین شده است یزا
در مازاد مغازه ها با ارزشی کمتر از  1دالر یافت شده اند  .هزدف از ایزن صزفحه ارائزه آمزوزش مختصزری در مزورد
چگونگی ارتباط با هیتاچی 44723براساس  LCDهاست . .ما سعی کرده ایزم تمزامی اطالعزات الزم بزرای افززوده
سازی موفقیت آمیز  LCDبه برنامه کاربردی شما را فراهم کنیم .مرسومترین ارنباط دهنزده ی بزه کزا رفتزه بزرای
 44723براساس  LCDها  14pins ،در یک ردیف ،با مراکز پین جداگانه  133و  3می باشد .این پزین هزا تحزت
جدول سیم کشی شده اند.

جدول  -1پایه های LCD

 .احتماالً شما از این توصیف حدس خواهید زد که ارتباط دهنده یک باس موازی است که برای ما امکزان خوانزدن و
نوشتن سریع و آسان اطالعات از  LCDرا فراهم می سزازد .ایزن فزرم مزوجی  ASC 11بایزت را بزرای صزفحه ی
 LCDخواهد داشت .کد ASC 11که نمایش داده شده است  2بایت درازا دارد و به  ، LCDچهار یا هشزت بایزت
در هر زمان ارسال کرده است .اگر مدل  4بیت استفاده شده است  ،دو  nybbleداده ها بزرای آرایزش یزک  2بیزت
کامل انتقال داده شده اند .ساعت  Eبرای آغاز انتقال اطالعات در مسیر  LCDمورد استفاده قرار گرفته است .ارسال
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داده های موازی مثل  4یا  2بیت ها دو روش اولیه عملکرد می باشند .در حالیکه نگرشزات و مزدل هزای ثانویزه ای
موجود می باشد.
تصمیم گیری در مورد چگونگی ارسال اطالعات به  LCDمهمترین تصرمیم اتخراذ شرده بررای برنامره
کاربردی رابط  LCDتلقی می شود.
زمانیکه سرعت در یک برنامه کاربردی مورد نیاز است و حداقل  )I/O( 13پین موجود می باشد روش هشزت بیزت
بهترین روش به کار رفته می باشد .روش  4بیت نیازمند مینیموم شش بیت است .جهت سیم کشزی میکزرو کنتزرل
کننده برای یک  LCDفقط رأس چهار بیت ( ) DB4 -7نوشته شده است.
( )R/Sبیت جهت گزینش انتقال اطالعات یا یک دستورالعمل بین میکروکنترل کننده و  LCDاستفاده شده است.
بیت تنظیم شده است  ،پس بایت در موقعیت نشانگر کنونی  LCDمی تواند خوانده شود و یزا نوشزته شزود .زمزانی
مجدداً بیت تنظیم می شود که یا یک دستورالعمل به  LCDفرستاده می شود یزا موقعیزت هزای اجرایزی کمتزرین
دستورالعمل  read backدر نظر گرفته می شود.
در جدول زیر دستورالعمل های مختلف موجود برای استفاده با  44723نشان داده شده است .توصیفات بیت بزرای
دستورات مختلف به شرح زیر است .

جدول  – 6ارسال اطالعات به پایه های LCD

توضیحات بیت مربوط به دستورات مختلف:
Set Cursor Move Direction
تنضیم جهت حرکت کرسر:

: ID
میکند

اگر ست شود هر بار مکانمای موس را بعد از هر بایتی که نوشته می شود یک واحد به مزوقعیتس اضزافه

 : Sزمانی که یک بایت نوشته شود  ،موقعیت مکان نما به اندازه ی نوشتن یک بایت جابجا می شود.

Enable Display/Cursor:
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 : Dاگر یک باشد صفحه نمایشگر روشن و اگر صفر باشد صفه نمایش خاموش است.
 :Cاگر یک باشد کرسر روشن و اگر صفر باشد کرسر خاموش است

 : Bاگر یک باشد کرسر چشمک می زند و اگر صفر باشد حالت چشمک زدن غیر فعال می شود
Move Cursor/Shift Display:
 : SCاگر یک باشد نمایشگر انتقال فعال است و اگر صفر باشد نمایش انتقال غیر فعال است.
 : RLاگر یک باشد جهت انتقال به راست است و اگر صفر باشد جهت انتقال به چپ است.

Set Interface Length:
 : DLاگر یک باشد طول واسط  8و اگر صفر باشد طول واسط به  4تنظیم می شود.

 : Nاگر یک باشد تعداد خطوط نمایشگر  2خط و اکر صفر باشد تعداد خطوط نمایشگر یک خط است.
 : Fفونت کاراکتر ها ( اگر یک باشد  01*5و اگر صفر باشد  7*5است )

Poll the "Busy Flag:
 : BFاین بیت زمانی که  LCDفعال و در حال پردازش می باشد ست می شود.
Move Cursor to CGRAM/Display:
 : Aمحتوا آدرس مورد نظر برای جابجایی
Read/Write ASCII to the Display
 : Dداده ها

خواندن اطالعات گذشته بهترین استعمال در برنامه های کاربردی است که اطالعات بر روی  LCDبه عقب و جلو
حرکت می کنند (مثل برنامه های کاربردی که اطالعات در بین خطاها مرور می شود) .
 Busy Flagمی تواند جهت تعیین زمان ارسال آخرین دستورالعمل جهت تکمیل پردازش انتخاب شود.
در اکثر برنامه های کاربردی ،تنها خط« »R/Wرا به زمینه اتصال داده شده است زیرا هیچ چیزی از گذشته را
خوانده نشده است ،این نشان دهنده ی برنامه کاربردی است زیرا زمانیکه اطالعات  read backاست میکروکنترل
کننده ی I/O pins

باید بین روش های خروجی و ورودی متناوب باشد.

برای اغلب برنامه های کاربردی واقعاً دلیلی جهت خواندن از  LCDوجود ندارد .معموالً « »R/Wرا به زمینه اتصال
می دهیم وفقط برای ماکزیموم مقدار زمان هر دستورالعمل صبر می کنیم 4/1 msecs( .برای وضوح نمایش یا
حرکت نشانگر /نمایش موقعیت خانه 123 uecs ،برای تمامی دستورات دیگر) همان طور که برنامه ی کاربردی نرم

134

فصل هفتمLCD :

افزار  simplerایجاد می شود همچنین پین میکروکنترل کننده برای دیگر کاربردها مجاز می شود LCD ..مختلف
دستورالعمل هایی را در سرعت های متفاوت اجرا می کند و از مشکالت بعدی جلوگیری می کند.
ما تنها کاربرد ماکزیموم تأخیرات ارائه شده در باال را توصیه می کنیم .در مفهوم گزینه ها  ،هرگز نمایش LCD
 5×13را ندیده ایم  .این به این معناست که باید همیشه « »Fبیت در ( )set interface instructionمجدداً
معادل با ( ) 3تنظیم شود .قبل از اینکه شما بتوانید دستورات یا اطالعات را به واحد  LCDارسال کنید واحد باید
شروع دوباره شود .برای روش  2بیت استفاده از ردیف برنامه های عملکردی زیر اجرا شده است :
 -1بیشتر از  15 msecsبعد توان به کار گرفته شده منتظر شوید.
 3×3 03 -6برای  LCDنوشته شود و  5 msecsبرای دستورالعمل جهت تکمیل به تأخیر بیفتد.
 3×3 03 -0برای  LCDنوشته شود و 123 usecsبرای دستورالعمل جهت تکمیل به تأخیر بیفتد.
 3×3 03 AGAIN -4برای  LCDنوشته شود و  123 usecsبه تأخیر بیفتد یا  Busy Flagرا انتخاب کنید
 -5ویژگی های کاربردی LCDرا تنظیم کنید
 #نوشتن تنظیم طول رابط
 #نوشتن  3×3 13برای خاموشی نمایش
 #نوشتن 3×33 1برای وضوح نمایش
 #نوشتن تنظیم جهت حرکت نشانگر ،تنظیم نمودن عملکرد بیت های نشانگر
 #نوشتن ناتوانی نمایش /نشانگر و نشانگر گزینشی در توصیف چگونگی  LCDباید در روش چهار بیت شروع مجدد
شود.

ما نوشتن برای  LCDدر مفهوم  nyblleها را مشخص خواهیم کرد.در ابتدا تنها  nybbleهای منفرد فرستاده
شده اند .همانطور که در باال ذکر شد زمانیکه یک بایت ارسال شده است  nybbleباال قبل از  nybbleپایین
فرستاده شده است و  Eپین هرزمان که چهار بیت ها به  LCDفرستاده می شود تغییر موقعیت یافته اند .جهت
آغاز با روش چهار بیت:
 -1بیشتر از  15 msecsبعد توان به کار گرفته شده منتظر شوید.
 3×3 03 -6برای  LCDنوشته شود و  5 msecsبرای دستورالعمل جهت تکمیل به تأخیر بیفتد.
 3×3 03 -0برای  LCDنوشته شود و 123 usecsبرای دستورالعمل جهت تکمیل به تأخیر بیفتد .
 3×3 03 AGAIN -4برای  LCDنوشته شود و  12 usecsبه تأخیر بیفتد یا  Busy Flagرا انتخاب کنید.
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 -5ویژگی های کاربردی LCDرا تنظیم کنید.
 #نوشتن 3×3 6برای  LCDجهت ناتوانی روش  4بیت .
اطالعات یا دستورالعمل های الزم برای دو  Nybbleنوشتن نیاز دارند.
#نوشتن تنظیم طول رابط .
 #نوشتن  3 ×31/3 ×33جهت خاموشی نمایش.
 #نوشتن  3×33/3 ×31برای وضوح نمایش.
 #نوشتن تنظیم جهت حرکت نشانگر تنظیم نمودن عملکرد بیت ها ی نشانگر .
 #نوشتن ناتوانی نمایش/نشانگر و نشانگر گزینشی.

زمانیکه آغاز سازی تکمیل شد می تواند  LCDبا اطالعات یا دستورالعملهای مورد نیاز نوشته شود  .هر کارکتر

R
برای نمایش مثل بایت های کنترل نوشته شده است  .به غیر از خط «  » Sکه تنظیم است و در زمان آغاز سازی
S
از طریق تنظیم بیت «  » Cدر طول دستور حرکت نشانگر  /تغییر نمایش  ،بعد هر کارکتر به  LCDارسال شده
است  ،نشانگر ساخته شده برای  LCDبه موقعیت بعدی پیشرفت خواهد کرد (یا راست یا چپ)  .به طور طبیعی

S
R
بیت «  » Cمعادل ( )1مطابق با بیت «  » Sدر فرمان «حرکت نشانگر  /تغییر نمایش» تنظیم شده و از چپ
به راست برای کاراکترها نوشته شده است ( .با نمایش ویدئویی تله تاپ).
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جدول - 9پایه های مربوط به  LCDهای مختلف

یک ناحیه گیج کننده چگونگی حرکت به محل های متفاوت روی نمایش آنها است و دیگری چگونگی حرکت به
خطوط مختلف روی یک نمایشگر  LCDمی باشد  .جدول زیر چگونگی نمایشات مختلف  LCDکه  44723منفرد
را استفاده می کنند می تواند با آدرس هایی برای موقعیت های خاص کارکتر تنظیم شومند را نشان می هد .
 LCDهای لیست شده موسومترین تنظیمات موجود می باشند و طرح کلی تحت شماره ستون ها از طریق شماره
خطوط ارائه شده است  .نهمین کارکتر ،موقعیت کارکتر نهم بر روی خطوط اولیه است .
اغلب نمایشات  LCDدارای  44723و تراشه ی حمایتی جهت کنترل عملکرد  LCDمی باشد  44723 .مسزئول
خارجی و مهیا سازی خطوط کافی کنترل برای کارکتر ششم  LCDمی باشد  .تراشه ی حمایتی  I/oرا از 44723
جهت پشتیبانی به کارکتر  LCD ، 162ارتقا می دهد .از جدول باال  ،باید ذکر شود که دوکزل اولیزه ی ( 12 × 1و
 ) 2 × 1تنها دارای  44723می باشد و حاوی تراشه ی حمزایتی نمزی باشزند .پزس کزارکتر نهزم در  ، 12 × 1در
آدرس  2پدیدار نمی شود و در آدرس که برای  6خط  LCDموسوم می باشد نشان داده می شود.

ما از طریق چهار خط ( LCD )43 × 4شامل کارکتر  43شده ایم ،زیرا کامالً رایج است .
به طور طبیعی  LCDبه عنوان دو نمایش  43 × 6سیم کشی شده است .
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ارتباط دهنده واقعی موسوم به ششمین بیت های عریض با تمامی ارتباط دهنده های چهارم  ، 44723به جز بزرای
پین های  ، Eتلقی می شود E,Stribess .برای مخاطب قراردادن بین مناطقی ار عرضه های استعمال شده برای دو
دستگاه  ،استفاده شده اند.
ارتباط دهنده های واقعی و کارکتر نشان داده شده برای این نوع عرضزه مزی توانزد بزین سزازندگان و شزماره هزای
قسمت نمایش متغییر باشد  .توجه کنید که زمانیکه هر نوع از نمایش متعدد  44723 LCDبه کار گرفته می شزود
شما باید احتماالً در هر زمان یک نشانگر  44723را نمایان کنید .برای  44723نشانگر ها می توانند به عنزوان یزک
تأکید ساده در هر زمانی روشن شوند و «عرضه ناتوان  /نشزانگر » دسزتورالعمل  LCDاسزتفاده مزی شزود .بیزت C
تنظیم شده است.
ما استعمال بیت  Bرا به عنوان دلیلی برای بخش کامل کارکتر مربع نمایش داده شده سفارش نمی کنیم .
 LCDمی تواند به عنوان یک نمایش تله تایپ اندیشه شود زیرا در عملکزرد طبیعزی بعزد یزک کزارکتر بزه LCD
فرستاده شده است  .نشانگر درونی یک کارکتر را به سمت راست حرکت داده است .
نمایش واضح و بازگشت نشانگر و  LCDبرای دستورالعمل های موقعیت خانه جهت تنظیم نشانگر و جهزت نمزایش
استفاده شده است .
برای این دستورالعمل  ،بیت  ، 7بایت دستورالعمل با هفتمین بیت های باقی مانده تنظیم شده است  .این  7بیت
ها  162آدرس ،را با انطباق ماکزیمم تعداد آدرس های موجود کارکتر  LCDما مهیا می کنند.
جدول باال جهت تعیین آدرس کارکتر  offsetروی یک خط ویژه از نمایش  LCDاستفاده می شود.
اساساً تنظیم کارکتر موجود در  ASCII 44723می باشد  .من واﮊه اساساً را به کار می برم زیزرا برخزی کارکترهزا
به طور کامل قاعده ی  ASCIIرا دنبال نمی کنند .کارکترهزای کنتزرل  )0×008×0×01 F( ASCIIبزه عنزوان
کارکترهای کنترل پاسخ داده نمی شود و ممکن است کارکترهای سرگرمی ﮊاپنی را نمزایش دهنزد .تنظزیم کزارکتر
 LCDنشان داده شده در زیر تواضع  peer cuwehandو صفحه عالی  LCDاو تلقی می شود.
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جدول -4کاراکتر های ذخیره شده در حافظه

هشت کارکتر قابل برای برنامه ریزی موجود می باشد که از کدهای  0×007در  0×000استفاده می کننزد .آنهزا از
طریق اشاره به نشانگر  LCDها برای منطقه کارکتر ﮊنراتور  RAMبرنامه ریزی شده است .
هشت کارکتر بعدی نوشته شده برای  RAMهر خط از کارکتر قابل برنامه ریزی شده آغاز یافته از رأس تلقزی مزی
شود .من مایلم این امر را به عنوان مربع های  2 × 5در نمودار سمت راست بیان کنم .در باال ،ذکر کزردم کزه اغلزب
نمایشات برای هر کارکتر  7 × 5پیکسل می باشد  .بنابراین ردیف اضافی ممکن است گیج کننده باشزد هزر کزارکتر
 LCDواقعاً دارای  2پیکسل بلندی است که با ردیف پائین برای تأکید بر نشانگر به طول نرمال استفاده شده است .
ردیف پائین برای کارکترهای گرافیک می تواند استفاده شود اگر چه اگر شزما قصزد اسزتفاده از یزک نشزانگر واضزح
 underscoreرا دارید و آن را در هر کارکتر دارید من سفارش می کنم که از آن بهره نگیرید .با استفاده ازاینباکس
شما می توانید در پیکسل هایی که کارکتر خاص شما را تعریف می کنند طراحی کنیزد و سزپس بیزت هزا را بزرای
تعیین چگونگی واقعی کدهای اطالعاتی  ،استفاده کنید .
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شکل  -1-4نمایی از یک کاراکتر طراحی شده

زمانیکه ما این کار را انجام دادیم به طور طبیعی از یک تکه کاغذ گراف استفاده کردیم و سپس کدهای هگزادسیمال
را برای هر خط نوشتم همانطور که انها را در نمودار راست شده است  .برای کاربردهای انیمنت  ،ما کارکتر چزرخش
را برای انیمیشن ها استفاده می کنیم .به سادگی ما کارکترهای مختلف را نشان دادیم  .که تنها (دو بیت) به LCD
ارسال شده است  .اگر انیمیشن از طریق تبیین مجدد کارکترها اجرا شزده بزود پزس  13کزارکتر بزه  LCDارسزال
خواهد شد  ( .یکی برای حرکت به فضای  CG RAMهشت کارکتر برای تعریف و یک دستورالعمل بازگشتی برای
نمایش  ) RAMاگر کارکترهای متعدد قصد کاربرد دارند یا بیشتر از هشت عکس برای انیمیشزن وجزود دارد شزما
باید در هر زمان کارکتر جدید را مجدداً یادداشت کنید .
کاربری که اطالعات خطی کارکتر را تعریف کرده است در ناحیه ی  LCD ، CGRAMذخیزره شزده اسزت  .ایزن
 24بایت حافظه در دسترس قر ار گرفته است استفاده از دستورالعمل حرکت نشانگر در  CGRAMحالت مشزابهی
از حرکت نشانگر برای یک ادرس ویژه در حافظه با یک اختالف مهم تلقی می شود
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 .اختالف بیان شده این است که هر کارکتر در هشت دوره ی مقدار کارکتر خود آغاز شده است  .بزه ایزن معنزا کزه
کارکتر  0قابل تعریف کاربر دارای آغاز اطالعات خود در آدرس  0از  CGRAMاست و کزارکتر در آدرس  2شزروع
شده است و کارکتر  6در ادرس (  ) 0×0 10616آغاز شده است و . ...
جهت کسب یک مسیر ویژه در طول کارکتر قابل تعریف کاربر افست آن از باال به آدرس شزروع شزونده اضزافه شزده
است  .در اکثر برنامه های کاربردی ،کارکترها برای همه در یک دوره با کارکتر  0اولیه نوشزته شزده اسزت  .در ایزن
مورد دستورالعمل  0×040برای  LCDنوشته شده است که از طریق کارکترهای تعریف شده ی کاربر دنبزال شزده
است .
که یک نکته خاص برای الکترونیک هزای  )SLI -OEM( wrizکزاربران مزی باشزد  .زمانیکزه کارکترهزای جدیزد
تعریف شده اند ایده ی خوبی است که اطمینان حاصل کنیم سه بیت باالیی در بایت کارکتر تعریزف شزده ی کزاربر
تنظیم یافته اند  .زمانیکه دستورالعمل حرکت نشانگر در  CGRAMدریافت شزده اسزت  SLI -OEM ،بزه روش
ویژه ای سوق داده شده است جایی که اطالعات کارکتر ردیف شمارشگر به روز نشده است در زمان دریافزت کزارکتر
جدید این امر حادث می شود .این روش زمانیکه دستورالعمل جدید بزه  SLI -OEMارسزال مزی شزود یزا یزک
 "Line Feed" "Carriage Return" "Backspace" ASCII ,یا ""Form Feedدریافت مزی شزود بسزته
شده است .
چون تمامی این کارکتر ها معتبر هستند کاربر  LCDتوضیحات مسزیر کزارکتر را تعریزف مزی کنزد شزما خواهیزد
دریافت  SLI -OEMاطالعات را به درستی تفسیر نمی کند .اگر ما عالمت مردماالر را برای نمزایش روی -OEM
 SLIتهیه کرده بودیم از بایت  0×0 EEبرای اولین خط به جای  0×00Eاستفاده خواهیم کرد.
جنبه ی اخیر  LCDبرای بحث چگونگی تعیین تباین ولتاﮊ برای نمایش است  .معموالً من از یک مقسم ولتاﮊ سزیم
کشی شده به عنوان تقسیم کننده ی ولتاﮊ استفاده می کنم .این امر بین زمینه و  VCCکه برای تعیزین تبزاین (یزا
تاریکی) کارکترها بر روی صفحه ی  LCDبه کار می رود به آسانی ولتاﮊ متغییری را فراهم خواهد کرد .ممکن است
شما درک کنید که  LCDهای مختلف با ولتاﮊهالی پائین تر به طور متفاوتی عمل می کنند که کارکترهزای تاریزک
در برخی در ان ها مهیا می شود و ولتاﮊهای باالتر چیزهای مشابه دیگری را تهیه می کنند.
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شکل  -2-4شمای داخلی تغییر شفافیت نمایشگر

روش های گوناگون متغییری برای سیم کشی  LCDوجود دارد  .من متوجه شدم که  44723می تواند بزا  4یزا 2
بیت ها ارتباط برقرار کند .جهت نمایش تقاضا ها در میکرو کنترل کننده ها  ،تغییزر رجیسزتر اغلزب جهزت کزاهش
تعداد پین های  I /0به سه مورد استفاده قرار می گیرد .و می تواند از طریزق کزاربرد مزدار نشزان داده شزود زیزا در
اطالعات سریالی ترکیب شده با محتوای تغییر رجیستر جهت تولید  E strobeدر فواصل مناسب کزاهش بیشزتری

بدست آورد .

شکل  -9-4شیفت رجیستر نمایشگر برای چاپ اطالعات
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این مدار «AND

S

» ( مقاوم  1Kو دیود  1N 914را به کزار مزی بزرد ) خروجزی ششزم ( )D- Flip Flopاز

 74 LS 174و اطالعات و اطالعات بیت از ابزار نوشتاری برای  LCDبزه فزرم  E strobeمزی باشزد  . .ایزن روش
نیازمند یک پین کمتر از سه سیم رابط و یک دستورالعمل کمتر از کد می باشد .

شکل  -8-4مدار اتصال ال سی دی

 .ما طبیعتاً یک  74 LS 174سیم کشی شده به عنوان تغییر رجیستر ( همانطور که در نمزودار قیاسزی نشزان داده
شده است ) را به جای یک رجیستر تغییر  Serial- in/parallel-outاستفاده کرده ایم .
باید مدار بدون هیچ مشکلی با یک تراشه ی رجیستر  Serial- in/parallel-outاختصاصی کار کند  ،اما تناقضات
تنظیم وقت ممکن است متفاوت باشند .در حالی که  74 LS174به کار رفته است توجزه کنیزد کزه اطالعزات روی
ارتقا لبه ی سیگنال ساعت (از منطق کم به باال) قفل شده اند
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شکل  -5-4سیگنال های ارسالی

در این نمودار برای سمت راست  ،من چگونگی تغییر رجیستر نوشته شده جهت کار این مدار را نشان داده ام  .قبل
از اینکه اطالعات برای آن نوشته شده است که از طریق بیت «  » Rو اطالعات چهار بیت پیروی می شود  .چزون
S
به طرز صحیحی بارگذاری شده اند مسیر اطالعات به بیت  Storbe Eاضافه شده است  .بزرگتزرین اختالفزات بزین
سه سیم و دو سیم این است که تغییر رجیستر باید قبل از اینکه بتواند بارگذاری شزود  ،وضزوح یابزد و عملکزرد دو
سیم نیازمند بیشتر از  6بار شماره ی چرخش های ساعت جهت بارگذاری چهار بیت بزرای  LCDمزی باشزد  ،مزن
این مدار را با  2351 ، PICMICROو  AVRاستفاده کرده ام و این امر واقعاً نوشتم  LCDرا برای یزک میکزرو
کنترل کننده ی را بسیار آسان می سازد .
مزیت مهم استفاده از تغییر رجیستر مثل دو مدار نشان داده شده در اینجا می باشزد  .اطالعزات بزرای  LCDدارای
فقدان زمان بندی حساسی است که با آن مواجه خواهد شد  .بزرگترین نمونه برای تماشزا کسزب اطمینزان از زمزان
بندی  E Storbeدر تصریح ان می باشد  ( .به عنوان مثال بیشار از  ) 453 nsecsبارهای تغییر رجیستر می توانزد
بدون تأثیر گذاری نوشته واقعی متوقف شوند .این مدار نه تنها با خروجی ها کار نمی کنزد بلکزه در  Drainبزاز نیزز
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دارای عمل نمی باشد ( .چیزی که اکثر مردم را درگیر خود ساخته است ) یک نکته در مزورد LCDهزای Storbe
 Eاین است که در برخی مستند سازی ها تحت عنوان سطح باالی فعال تعیین شده اند که لبه افت فعال تلقزی مزی
شود و به نظر می رسد چگونگی ارتباط  6 -wire LCDبیان شده را ارائه می دهد حتزی اگزر خطزوط پایزانی بزاال
باشند در انتها اطالعات تغییر می یابند .اگر لبه ی افت به کار رفته است (مثل رابط  ) 6 -wireمطمزئن شزوید کزه
قبل از اینکه خط  Eخروجی  Oباشد حداقل یک تعویق  453 nesecsبا هیچ خطوط وضعیت تغییر موجود نباشد .

و در پایان برای کاربردی کردن این فصل یک نمونه برنامه متنی با  MPLABبه همراه مدار نمونه آن در
نرم افزار  PROTEUSگذاشته ایم .
مدار نمونه در نرم افزار :PROTEUS

شکل  -6-4شمای مدار در نرم افزار پروتئو

*/
LCD interface example

*

Uses routines from delay.c

*

This code will interface to a standard LCD controller

*

like the Hitachi HD44780. It uses it in 4 bit mode, with

*

the hardware connected as follows (the standard 14 pin

*
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*

LCD connector is used):

*

pic16f877a Anjidani

*

PORTD bits 4-7 are connected to the LCD data bits 4-7 (high nibble)

*

PORTC bit 4 is connected to the LCD RS input (register select) ,Anjidani

*

PORTC bit 5 is connected to the LCD EN bit (enable) ,Anjidani

*
*

To use these routines, set up the port I/O (TRISA, TRISD) then

*

call lcd_init(), then other routines as required.

*
*/

#include

<pic.h>

#include

"lcd.h"

#include

"delay.h"

static bit LCD_RS @ ((unsigned)&PORTC*8+4); // LCD Reg. Select ,Anjidani
static bit LCD_EN @ ((unsigned)&PORTC*8+5); // LCD Enable ,Anjidani

//#define LCD_DATA

PORTD (4 high bits)

#define LCD_STROBE ((LCD_EN = 1),(LCD_EN=0))

/* write a byte to the LCD in 4 bit mode */

void lcd_write(unsigned char c)
{
PORTD = (PORTD & 0x0F) | (c & 0xF0);
LCD_STROBE;
PORTD = (PORTD & 0x0F) | (c << 4);
LCD_STROBE;
DelayUs(40);
}
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/*
*

Clear and home the LCD

*/

void lcd_clear(void)
{
LCD_RS = 0;
lcd_write(0x1); //-- Clear the Display
DelayMs(2);
lcd_write(0x02); //-- Home the display
DelayMs(2);
}

/* write a string of chars to the LCD */

void lcd_puts(const char * s)
{
int i;
LCD_RS = 1; // write characters
while(*s)
lcd_write(*s++);
}

/* write one character to the LCD */

void lcd_putch(char c)
{
LCD_RS = 1; // write characters
lcd_write( c );
}
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/*
* Go to the specified position
*/

void lcd_goto(unsigned char pos)
{
LCD_RS = 0;
lcd_write(0x80+pos);
}

void lcd_scroll(char Direction)
{
LCD_RS=0; //-- write command
if(Direction==0)
lcd_write(0x18); //- S/C=1 R/L=0 => Scroll LEFT
else
lcd_write(0x1c); //- S/C=1 R/L=1 => Scroll RIGHT
DelayMs(1);
}

void lcdprint(unsigned char x,unsigned char *str)
{
lcd_goto(x);
lcd_puts(str);
}

void lcd_home(void)
{
LCD_RS=0; //-- write command
lcd_write(0x02); //-- Home Everything
DelayMs(2);
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}

void lcd_cursor(char onoff)
{
LCD_RS=0;
if(onoff==0) //- 0000 1DCB
{ //- D= Display C= Cursor B=Blink
lcd_write(0x0C); //- D on/off= 1 C on/off=0 B on/off=0
}
else
{
lcd_write(0x0F); //- D=1 C=1 B=1 => Cursor ON + Blink
}
DelayMs(1);
}

/* initialise the LCD - put into 4 bit mode */
void lcd_init()
{
char init_value;
init_value = 0x3;
TRISD4=0;
TRISD5=0;
TRISD6=0;
TRISD7=0;
/////////////
TRISC4=0;
TRISC5=0;
/////////////
LCD_RS = 0;
LCD_EN = 0;
DelayMs(15); // wait 15mSec after power applied,
PORTD = (PORTD & 0x0F) | (init_value << 4);
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//LCD_DATA = init_value;
LCD_STROBE;
DelayMs(5);
LCD_STROBE;
DelayUs(200);
LCD_STROBE;
DelayUs(200);
PORTD = (PORTD & 0x0F) | (2 << 4);
//LCD_DATA = 2;

// Four bit mode

LCD_STROBE;

lcd_write(0x28); // 4 bit mode, 1/16 duty, 5x8 font
lcd_write(0x08); // display off
lcd_write(0x0F); // display on, blink cursor on
lcd_write(0x06); // entry mode
}

151

فصل هشتمUSART :

فصل هشتم
 USARTیک فرستنده-گیرنده همگام -ناهمگام عمومی استکه اطال عات رقمی موازی را به اطالعات رقمی متوالی
تبدیل می کند.این وسیله سیگنال های کنترل را برای مدم و اطالعات دست تکانی را تامین می کند و آشکار سزازی
خطا را امکان پذیر می کند.
 USARTمیتواند در حالت های زیر ایجاد پیکربندی کند:
اسنکرون (ناهمگام) – (به صورت کامالً دوطرفه )
سنکرون (همگام)مدل اصلی – (به صورت یکطرفه )
سنکرون (همگام)مدل پیرو – (به صورت یکطرفه )
بیزت  ) RCSTA<7>( SPENو بیزت هزای > TRISC<7:6بزرای پیکربنزدی پزین هزای  RC6/TX/CKو
 RC7/RX/DTبه صورت فرستنده-گیرنده همگام -ناهمگام عمومی ،باید یک شوند.
همچنین ماﮊول  USARTیک ارتباط چندپردازنده ای با توانایی استفاده از  9بیت آدرس دارد.

رجیستر :RCSTA: 6-13وضعیت دریافت و رجیستر کنترل
(آدرس )18h

 = Rبیت خواندنی
 = Wبیت نوشتنی
 =Uاستفاده نشده  :با صفر خوانده میشود.
 = -nمقدار بازنشانی POR

بیت  : SPEN 7بیت فعال سازی پورت سریال
 =1پورت سریال فعال شده است (پیکربندی پین های  RC6/TX/CKو  RC7/RX/DTهمانند پین های پزورت
سریال )
 = 0پورت سریال غیر فعال شده است.
بیت  : RX9 2بیت فعال سازی دریافت  9بیت
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 =1انتخاب  9بیت دریافتی
 =3انتخاب  2بیت دریافتی
بیت  : SREN 5بیت فعال سازی دریافت سیگنال
روش ناهمگام بی اهمیت است.
روش همگام -مدل اصلی :
 =1فعال سازی دریافت سیگنال
 =0غیر فعال سازی دریافت سیگنال
بعدازاینکه دریافت کامل شد ،این بیت صفر می شود.
روش همگام –مدل پیرو در این حالت استفاده نمی شود.
بیت  : CREN 4بیت فعال سازی دریافت متوالی
روش ناهمگام :
 =1فعال سازی دریافت متوالی
 =0از کار انداختن دریافت متوالی
روش همگام:
 =1فعال سازی دریافت متوالی تا هنگامیکه بیت فعالسازی  CRENپاک شود(  CRENبیت  SRENرا باطل مزی
کند)
 =0از کار انداختن دریافت متوالی
بیت  : ADDEN 0بیت فعال سازی یافتن آدرس
روش ناهمگام  9بیتی
 =1فعال کردن یافتن آدرس ،فعال کردن وقفه و بارکردن بافر دریافت ،هنگامیکه > RSR<8یک شده باشد.
 =3از کار انداختن یافتن آدرس ،همه بایت ها دریافت شده اند وبیت نهم میتواند به عنوان بیت توازن استفاده شود.
بیت  : FERR 6بیت خطای قاب بندی
 =1خطای قاب بندی (میتواند با خواندن رجیستر  RCREGبهنگام شود وبایت صحیح بعدی را دریافت کند)
 =3عدم وجود خطای قاب بندی
بیت  : OERR 1بیت خطای سرریز
 =1خطای سرریز (میتواند با صفر شدن بیت  CRENپاک شود)
 =3عدم وجود خطای سرریز
بیت  : RX9D 3بیت نهم داده دریافت شده(می تواند بیت توازن با شد )

رجیستر :TXSTA: 1-13وضعیت ارسال کردن و رجیستر کنترل
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فصل هشتمUSART :

بیت  :CSRC 7بیت انتخاب منبع ساعت
روش ناهمگام بی اهمیت است.
روش همگام
 =1وضعیت اصلی(تولید ساعت درونی بواسطه )BRG
 =0حالت پیرو (تولید ساعت بواسطه منبع خارجی)
بیت  : TX9 2بیت فعال سازی ارسال  9بیت
 =1انتخاب  9بیت ارسالی
 =3انتخاب  2بیت ارسالی
بیت  : TXEN 5بیت فعال سازی ارسال
 =1فعال سازی ارسال
 =3ازکار انداختن ارسال
توجه:در حالت همگام SREN/CREN ،بیت  TXENرا لغو میکند.
بیت 4

 :SYNCبیت انتخاب حالت USART

 = 1حالت سنکرون (همگام)
 =0حالت اسنکرون (ناهمگام)
بیت ( UNIMPLEMENTED 0استفاده نشده):
با صفر خوانده میشود.
بیت  :BRGH 6بیت انتخاب سرعت باالی باود(عالمت)در ثانیه
روش ناهمگام :
 =1سرعت باال
 =0سرعت کم
روش همگام در این حالت استفاده نمی شود.
بیت  :TRMT 1بیت وضعیت  )TSRارسال شیفت رجیستر)
 TSR =1خالی است.
 TSR =0پر است.
بیت  : RX9D 3بیت نهم داده ارسال شده(می تواند بیت توازن با شد )
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فصل هشتمUSART :

جدول  :5فرمول سرعت باود(عالمت در ثانیه)
 = Xمقدار ( SPBRGاز صفر تا )255

جدول  :6سرعت باود(عالمت در ثانیه) برای حالت ناهمگام ()BRGH=0
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فصل هشتمUSART :

جدول  :7سرعت باود(عالمت در ثانیه) برای حالت ناهمگام ()BRGH=1
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فصل هشتمUSART :

شکل  -2-4شمای یک فرستنده-گیرنده همگام -ناهمگام عمومی و نحوه اتصال آن با کامپیوتر:
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فصل هشتمUSART :

هنگام تنظیم کردن یک ارسال ناهمگام(اسنکرون) مراحل زیر را باید دنبال کنید:
 .1رجیستر  SPBRGرا بواسطه سرعت باود مناسب مقدار دهى اولیه کنید.اگر یک سرعت براود براال
نیاز باشد بیت  BRGHرا یک کنید(.بخش )1-10
.2پورت سریال ناهمگام را بوسیله صفر کردن بیت  SYNCویک کردن بیت  SPENفعال کنید.
.9اگر وقفه ها مورد نیاز باشند بیت  TXIEرا یک کنید.
.8اگر  9بیت داده برای ارسال نیاز دارید بیت  TX9را برای ارسال کردن یک کنید.
.5ارسال اطالعات را با یک کردن بیت  TXENفعال کنید که این نیز بیت  TXIFرا یک میکند.
.6اگر ارسال  9بیت داده انتخاب شده است بیت نهم باید در بیت  TX9Dبار شود.
.2داده ها را در رجیستر  TXREGبار کنید (ارسال داده ها را شروا کنید).

هنگام تنظیم کردن یک دریافت ناهمزمان(اسنکرون) مراحل زیر را باید دنبال کنید:
 .1رجیستر  SPBRGرا بواسطه سرعت باود مناسب مقدار دهى اولیه کنید.اگر یک سرعت براود براال
نیاز باشد بیت  BRGHرا یک کنید(.بخش )1-10
.2پورت سریال ناهمگام را بوسیله صفر کردن بیت  SYNCویک کردن بیت  SPENفعال کنید.
.9اگر وقفه ها مورد نیاز باشند سپس بیت  RCIEرا یک کنید.
.8اگر  9بیت داده برای دریافت نیاز دارید بیت  RX9را یک کنید.
.5دریافت اطالعات را با یک کردن بیت  CRENفعال کنید .
.6هنگامیکه دریافت اطالعات کامل شد پررچم بیرت  RCIFیرک میشرود و اگرر بیرت  RCIEیرک
باشد یک وقفه تولید میشود.
 .2اگر هیچ خطایی در مدت دریافت رخ نداده باشد رجیستر  RCSTAرا برای بدست آوردن بیت نهرم
(اگر فعال شده باشد) بخوانید و تعیین کنید.
 .4بیت هشتم داده دریافت شده را بوسیله خواندن رجیستر  RCREGبخوانید.
 .9اگر هیچ خطایی رخ نداد با صفر کردن بیت فعال  CRENخطا را صفر کنید.

پایان
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