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 :مقدمه مترجم
 با عرض سالم و احترام خدمت دوست عزیز خواننده

از این که منت گذاشتيد و به اثر این حقير توجه کردید از شما ممنونم این مقاله نوشته شده در فوریه 
 . یکی از بزرگترین توليدکنندگان چيپ های ميکروالکترونيک در جهان استATMEL توسط شرکت ٢٠٠۴

 بـه  ایـن مقالـه  .  در صـدد ترجمـه آن برآمـدم   AVRبه جهت اهميت یافتن روز افزون ميکروکنترلرهای جدیـد       
در ترجمـه آن    .پرداختـه اسـت    AVR اطالعات کلی در مورد ساختار داخلی و انواع مختلف ميکروهای            ارائه

تم ولـی چـاره ای      سعی کردم بيشتر از لغات فارسی معادل استفاده کنم با اینکه خودم زیاد راضی نيس              
حتما مـی دانيـد کـه بـرای برخـی لغـات تخصصـی انگليسـی هـيچ               ! نداشتم باید فارسی را پاس بداریم       

 فهـم   تها خود لغـت انگيسـی را آورده ام کـه          معادل فارسی وجود ندارد به خاطر همين در بعضی از قسم          
پـيش  کروکنترلرهـا   ر شـما دربـاره ی مي      مسلم اسـت کـه اگـ      .ن بستگی به تجربه ی خواننده دارد      صحيح آ 

زمينه ای داشته باشيد آنگاه آمادگی بيشتری برای فهم این مقاله خواهيد داشت پس اگر یـک خواننـده                
 کـه بـا     ب کمـی دچـار مشـکل شـوید        مبتدی در ميکروکنترلرها هستيد ممکن است در درک برخی مطالـ          

وارم اميـد .برطرف کنيد بعضی ابهامات را    پرسيدن چند سوال کوچک از کسی که اینکاره است می توانيد            
 . هميشه پيروز و شاد باشيد 
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  :AVRمقدمه ای بر ميکروکنترلرهای 
 

آنها قادر به ترکيب هر نوع . دارای انعطاف پذیری غير قابل مقایسه و بی همتایی هستندAVRميکروهای 
رنامه ها تمـام   هستند و قادرند از طریق این بAssembly و   Cکدی با یک معماری کارامد از طریق زبانهای         

 .پارامترهای ممکن در یک سيکل یا چرخه ماشين را با دقت بسيار باال هماهنگ کنند
 AVR کنـد ميکـرو      ،عمل دارای معماریی است که ميتواند در تمام جهات مـورد اسـتفاده شـما              AVRميکرو  

 بيتـی تمـام   ٨  بيتی ارائه می دهد که البته قيمتش به اندازه یک          ١۶معماریی دارد که برای شما کارایی       
 .می شود

  :AVRبهره های کليدی 
 

 (MCU: Master Control Unit)!  برای حافظه فلش در جهان MCUدارای بهترین 
   هماهنگیدارای سيستمی با بهترین

 )یک دستورالعمل در هر سيکل کالک (CPUدارای باالترین کارایی و اجرا در 
 دارای کدهایی با کوچکترین سایز

 د برنامه ریزدارای حافظه خو
  سازگار استIEEE 1149.1 که با JTAGدارای واسطه 

 (IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers.) 
 دارای سخت افزار ضرب کننده روی خود

 دارای بهترین ابزارها برای پيشرفت و ترقی
  .Upgradeدارای حاالت زیادی برای ترفيع دادن یا 

  :AVRواژگان کليدی 
 

به اندازه کافی   ) ساعت( به منظور اجرای دستورالعملهای قدرتمند در یک سيکل کالک         AVRميکرو کنترلر   
سریع است و می تواند برای شما آزادی عملی را که احتياج دارید به منظور بهينه سازی تـوان مصـرفی                     

 .فراهم کند
پایـه گـذاری   ) يوترملهای کـامپ کـاهش مجموعـه ی دسـتورالع   (RISC  بر مبنای معمـاری  AVRميکروکنترلر 

 . ثبات کار ميکنند ترکيب می کند٣٢ مجموعه ای از دستورالعملها را که با شده و
 ها به طور یکسان از آن بهـره مـی برنـد از جملـه مزایـای آنهـا            AVR که    Flashبه کارگرفتن حافظه از نوع      

 .است
 ولتـی از طریـق شـش پـين سـاده در             5.5  تـا  2.7 می تواند با استفاده از یک منبع تغذیـه           AVRیک ميکرو   

 . شودProgramعرض چند ثانيه برنامه ریزی شود یا 
 ولـت تغذیـه مـی شـوند البتـه بـا انـواع تـوان پـایين          5.5 ولت تا 1.8 در هرجا که باشند با     AVRميکروهای  

(Low Power)که موجودند. 
 : مناسب است پيش پای شما می گذارد، برای یافتن نيازهای شماAVRراه حلهایی که 

کـه  ، آنها به عنوان محصـوالتی       AVRبا داشتن تنوعی باور نکردنی و اختيارات فراوان در کارایی محصوالت            
 مجموعـه ی دسـتورالعملها و       AVRدر همه محصوالت    . پيروز هستند شناخته شدند    هميشه در رقابت ها   

قـرار اسـت در ميکـرو    معماری یکسان هستند بنابراین زمانی کـه حجـم کـدهای دسـتورالعمل شـما کـه           
دانلود شود به دالیلی افزایش یابد یعنی بيشتر از گنجایش ميکرویی کـه شـما در نظـر گرفتـه ایـد شـود                        

 . می توانيد از همان کدها استفاده کنيد و در عوض آن را در یک ميکروی با گنجایش باالتر دانلود کنيد

  :AVRخانواده های محصوالت 
Tiny AVR: 

 بایت حافظـه اسـتاتيک و قابـل    ١٢٨ کيلو بایت حافظه فلش و ۴هداف کلی و با بيش از  ميکروکنترلری با ا  
 .) استEEPROM و حافظه قابل برنامه ریزی SRAMمنظور از حافظه استاتيک .(برنامه ریزی است

Mega AVR: 
افی برنامـه  این نوع ميکروها قابليت خود برنامه ریزی دارند و می توان آنها را بدون استفاده از مدارات اضـ         

 بایـت حافظـه اسـتاتيک و قابـل برنامـه ریـزی       4K بایـت حافظـه فلـش و    256Kریزی کرد همچنين بيش از   
 .دارند

LCD AVR: 
 بـا قابليـت کنتـرل اتوماتيـک تبـاین و مقایسـه تصـویر مـی           LCDاین نوع ميکرو دارای درایور برای نمایشگر        

 .رای توان مصرفی پایينی استباعث تمدید عمر باتری می شود و در حالت فعال دا.باشد
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 :توان مصرفی پایين
توان مصرفی پایين آنها برای استفاده بهينه از باتری و همچنين کاربرد ميکرو در وسـایل سـيار و     •

 بـا تـوان مصـرفی کـم از شـش روش اضـافی در       AVRسفری طراحی شده که ميکروهای جدید      
 .مقدار توان مصرفی ، برای انجام عمليات بهره می برند

 ولت قابل تغذیه هستند که این امر باعث طوالنی تر شدن عمر باتری              1.8این ميکروها تا مقدار      •
 .می شود

 است یعنی ميکـرو مـی توانـد تمـام           Standbyدر ميکروهای با توان پایين ، عمليات شبيه حالت           •
اعمال داخلی و جنبی را متوقف کند و کریستال خارجی را به همان وضعيت شش کالک در هر                  

 !رخه رها کندچ
 : را در اشکال زیر مشاهده می کنيدAVRابعاد مختلف ميکروهای 

 

       
 

 
 

AVR های مدل tiny: 
بـه  . توانـایی هـای عظيمـی دارنـد    tinyميکروهای مدل ... به خود اجازه ندهيد که نام آن شما را گول بزند        

 بسيار پر قدرت به اینگونه ميکروها نيـاز فراوانـی هسـت آنهـا بـه هـيچ               MCUخاطر کوچک بودن و داشتن      
منطق خارجی نياز نداشته و به همراه یک مجتمع مبدل آنـالوگ بـه دیجيتـال و یـک حافظـه قابـل برنامـه                         

 . قابليتهای خود را ثابت می کنندEEPROMریزی 
  :Tinyنکات کليدی و سودمند مدل 

ســاده بهينــه ســازی شــده و در ســاخت وســایلی کــه بــه  آنهــا بــه منظــور انجــام یــک عمليــات  •
 .ميکروهای کوچک احتياج است کاربرد فراوان دارند

 .کارایی عظيم آنها برای ارزش و بهای وسایل موثر است •

AVR های مدل Mega: 
اگر شما به ميکرویی احتياج دارید که دارای سرعت و کارایی باال باشد و توانایی اجـرای حجـم زیـادی از                      

 اسـتفاده   Mega هـای مـدل      AVRنامه را داشته و بتواند داده های زیادی را سروسامان دهد باید از              کد بر 
کنيد آنها به ازای هر یک مگا هرتز سرعت ، توانایی اجرای یک ميليـون دسـتورالعمل در هـر یـک ثانيـه را                         

 .هستنددارند همچنين قابل برنامه ریزی و بروزرسانی کدها با سرعت و امنيت بسيار باالیی 
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  :Megaنکات کليدی و سودمند مدل 
 (Boot Block)حافظه سریع از نوع فلش با عملکرد خود برنامه ریز و بلوکه ی بوت  •
  بيتی١٠کانال در تبدیل آنالوگ به دیجيتال -٨دقت بسيار باالی  •
• USART و SPI و TWIبر طبق واسطه های سریال  
  IEEE 1149.1 بر طبق JTAGواسطه ی  •

TWI: Two Wire Interface is a byte oriented interface 
USART: Universal Serial Asynchronous Receiver/Transmitter  
SPI: Serial Peripheral Interface 
JTAG available only on devices with 16KB Flash and up 

 . کيلوبایت حافظه فلش موجود است١۶ فقط در ميکروهای با بيش از JTAGواسط 

AVR های مدل LCD: 
 و کنترلـر    LCDآنها با باالترین یکپارچگی و انعطـاف پـذیری ممکـن طراحـی شـده انـد و بـا داشـتن درایـور                         

اتوماتيک وضوح تصویر ،بهترین واسطه را بـا انسـان دارنـد و دارای تـوان مصـرفی پـایين و کـارایی بـاالیی                          
 به منظور ارتباط به صـورت  SPI و UART سگمنت داشت و دارای یک ١٠٠اولين عضو این خانواده    .هستند

 .سریال بود

  :LCDنکات کليدی وسودمند مدل 
 کارایی فوق العاده با سرعت یک ميليون دستورالعمل در ثانيه به ازای یک مگاهرتز •
  LCDوقفه های صفحه کليد و درایور نمایشگر : واسطه ها برای ارتباط با انسان •
د کـه تـوان مصـرفی را در برابـر سـرعت پـردازش تـا                 نـ  ده این اجازه را به طراح سيستم می      آنها   •

 .جایی که امکان دارد بهينه کند

 :نکات کليدی و سودمند حافظه ی فلش خود برنامه ریز
 قابليت دوباره برنامه ریزی کردن بدون احتياج به اجزای خارجی •
  بایت کوچک که به صورت فلش سکتور بندی شده اند١٢٨ •
 (Boot Block) بلوکه ی بوت داشتن مقدار متغير در سایز •
 خواندن به هنگام نوشتن •
 بسيار آسان برای استفاده •
 کاهش یافتن زمان برنامه ریزی •
 کنترل کردن برنامه ریزی به صورت سخت افزاری •

 :راههای مختلف برای عمل برنامه ریزی
  : Parallelموازی یا 

 یکی از سریعترین روشهای برنامه ریزی •
  اصلی(programmers)ایسازگار با برنامه نویس ه •

 
 :خود برنامه ریزی توسط هر اتصال فيزیکی

  و غيرهSPI و TWIبرنامه ریزی توسط هر نوع واسطه ای از قبيل  •
 دارا بودن امنيت صد درصد در بروزرسانی و کدکردن •

 
ISP: 
 واسطه سه سيمی محلی برای بروزرسانی سریع •
 آسان و موثر در استفاده •

 
  :JTAGواسطه 

 برنامـه ریـزی کنـد    NVM است و می تواند به صـورت  IEEE 1149.1ه تسليم قانون واسطه ای ک •
 .استفاده از فيوزها و بيتهای قفل.یعنی هنگام قطع جریان برق داده ها از بين نروند

 بيشتر برای دیباگ کردن آنچيپ و به منظور تست استفاده می شود •
 

  : AVR Studio 4 به نام ATMELنرم افزار ارائه شده توسط شرکت
 قرار دارد می توانيد با      ATMELاین نرم افزار به صورت رایگان در سایت شرکت          

 . آن را دانلود کنيدcom.atmel.www://httpرجوع به آدرس 

  6   از4 صحفه                                                            AVR فرشيد سفيدگران                                          اطالعات كلي در مورد ميكروكنترلرهاي

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir

http://www.atmel.com/
http://www.atmel.com/
http://www.atmel.com/
http://www.atmel.com/
http://www.atmel.com/
http://www.atmel.com/
http://www.atmel.com/


 

 

 .ت اتمل است و به صورت کامال ویژوالی اسAVRاین نرم افزار در حقيقت یک اسمبلر برای محصوالت 
 .می تواند با انواع دستگاههای برنامه نویس ميکرو ارتباط برقرار کند و کدها را در ميکرو دانلود کند

 ... را دارد و Assembly و Cو قابليت ترجمه کدها به زبانهای 

 : با آنها سازگار استAVR Studio 4انواع برنامه نویسها که 
نگليسی ارائه کردم چـون بـه زبـان فارسـی اصـال قابـل        در این قسمت خصوصيات پروگرامر ها را به زبان ا         

 ...فهم نمی بود و باید یکی پيدا می شد تا ترجمه فارسی آن را دوباره ترجمه کند
  

Emulators Platforms In System Programmers Starter Kits 
ICE 40/50 AVRISP STK500 
JTAGICE JTAGICE STK501 

  STK502 

STK500/STK501/STK502 
STK500 
Supports All AVR Devices 
Interfaces with AVR Studio 
Early Support for NewDevices Push Buttons, LEDs & RS232 

 
STK501 
STK500 Expansion Module for ATmega64/128 
ZIF Socket & PCB Footprint 
Onboard 32 kHz Oscillator 
Additional RS232 Port 

 
STK502 

STK500 Expansion Module for ATmega169 
ZIF Socket & PCB Footprint 
Onboard 32 kHz Oscillator 
Demo Application with Temperature Sensor 

JTAGICE / JTAGICE mkII 
Interfaced using AVR Studio 
Real-Time Emulation in Actual Silicon 
Debug the Real Device at the Target Level 
Communicates Directly to the Device through 4-Pin JTAG Interface 
One-wire Debug Interface (JTAGICE mkII only) 
Supports 
Program Breakpoints 
Data Breakpoints 
Full I/O View and Watches 
Full Execution Control 

ICE40/50 Emulator 
ICE50 
Emulates all Peripherals (Both Digital and Analog) 
Supports all Instructions And Peripherals Real-Time 
All Configurations Done from AVR Studio 
Unlimited Number of Breakpoints 
Source Level Debugging 
Supports the Newest Members of AT mega 
And AT tiny Product Families 

 
ICE40 
Same Features as ICE50 
End Low Cost ICE for ATtiny13, ATtiny26, ATmega8, ATmega8515,ATmega853 
ICE50 Upgrade Available 

 
 

  6   از5 صحفه                                                            AVR فرشيد سفيدگران                                          اطالعات كلي در مورد ميكروكنترلرهاي

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 

 

 : های خاصی را پشتيبانی می کنندAVRپروگرامرهایی که 
  

ICE50ICE40ICE200JTAGICE 
mkll 

JTAGICESTK502STK501STK500AVRISPProduct 

  *     *  Tiny11 
  *     * * Tiny12 
* *  *    * * Tiny13 
       * * Tiny15 
* *      * * Tiny26 
       *  Tiny28 
*   *    * * Tiny2313 
  *     *  90S1200 
  *     *  90S2313 
  *     *  90S2323 
  *     *  90S2343 
* *      * * Mega8 
* *      * * Mega8515
* *      * * Mega8535
*   * *   * * Mega16 
*   * *    * Mega162 
*   * *   * * Mega32 
*   * *  * * * Mega64 
*   * *  * * * Mega128 
*   *    * * Mega48 
*   *    * * Mega88 
*   *    * * Mega168 
*   * * *  * * Mega169 

 
 .وداقع شده و اندکی به آموختنی های شما دوست عزیز افزوده شاميد وارم این اطالعات کوچک مفيد و

هيچوقت به کارهای تئوری بسنده نکنيد و حتما در کنارش به طور عملـی تجربـه کسـب کنيـد تـا دانـش                        
 .شيداکاملی داشته ب

 .شاد و پيروز باشيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرشيد سفيدگران : نگارنده
 کارشناسی کامپيوتر سخت افزار
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