ديتاشيت فارسی ميکرو ھای سری :avr

‐‐ويژگی :
-1
-2
-3
-4
-5

کارای باال و توان مصرفی کم
دارای  131دستور که اکثر انھا در يک سيکل اجرا ميشوند
 32*8ريجيستر کاربردی
حداکثر کريستال مورد استفاده 16مگاھرتز  atmega8و  8مگا ھرتز برای
atmega8l
سرعتی تا 20mipsدر فرکانس 20مگاھرتز

‐‐حافظه  ،برنامه و داده غير فرار:
-1
-2
-3

 4kبايت حافظه فلش داخلی قابل برنامه ريزی برای مگا48
 8kبايت حافظه فلش داخلی قابل برنامه ريزی برای مگا88
 16kبايت حافظه فلش داخلی قابل برنامه ريزی برای مگا168
اين حافظه ميتواند تا  10000بار نوشته و پاک شود )قابليت پروگرم کردن تا  10000بار(
 514بايت حافظه  sramداخلی برای مگا48
 1kبايت حافظه  sramداخلی برای مگا88
 1kبايت حافظه  sramداخلی برای مگا168

-4
-5
-6
-7
 256 -8بايت حافظه  eepromداخلی برای ذخيره اطالعات برای مگا48
 512 -9بايت حافظه  eepromداخلی برای ذخيره اطالعات برای مگا88
 512 -10بايت حافظه  eepromداخلی برای ذخيره اطالعات برای مگا168
اين حافظه ميتواند تا  1000000بار نوشته و پاک شود

 -11قفل برنامه داخل حافظه  flashو  eepromبرای جلوگيری از خواندن ان

-خصوصيات جانبی:-1
-2
-3
-4

دوتايمر /کانتر  8بيتی با  prescalerمجزا و دارای مد ) compareتايمر  /کانتر  0و (2
يک تايمر /کانتر  16بيتی با  prescalerمجزا و دارای مد ) capture , compareتايمر  /کانتر(1
شش کانال pwm
 8کانال مبدل انالوگ به ديجتال 10بيتی در بسته بندی ھای  mlfو ) tqfpدو نوع بسته بندی نصب سطحی ميباشند(

 6 -5کانال مبدل انالوگ به ديجتال 10بيتی در بسته بندی ھای ) pdipنوع بسته پايه دار(
 -6دارای ) rtcنوعی ساعت است که زمان و تاريخ را مستقل از عملکرد ميکرو محاسبه ميکند(با اسيالتور مجزا
 -7يک مقايسه کننده انالوگ داخلی
 Usart -8قابل برنامه ريزی
 Watchdog -9قابل برنامه ريزی با اسيالتور داخلی
 -10ارتباط س﷼  ispبرای برنامه ريزی )پروگرام کردن (داخل مدار ) ھنگامی که ميکرو داخل مدار است با پروگرامر isp
ميتوانيد ميکرو را برنامه ريزی کنيد ،برای برنامه ريزی از چھار خط  misoو  mosiو  sckو  resetاستفاده ميشود(
 -11قابليت ارتباط س﷼  ispبه صورت  masterيا slave
خصوصيات ويژه ميکرو:
-1
-2
-3
-4

 Resetشدن ميکرو بعد از روشن شدن
دارای  5مد در حالت بيکاری برای مصرف کمتر انرژی و راندمان بيشتر
منبع وقفه داخلی و خارجی
دارای نوسان ساز داخلی کاليبره شده )حداکثر فرکانس اين نوسان ساز  8مگا ھرتز است(

-انواع بسته بندی و تعداد پايه ھا:-1
-2
-3
-4
-5

 23خط ورودی و خروجی ) 23پين و سه پورت 8) bپايه( و  7) cپايه ( و  8) dپايه((
 5پايه مربوط به تغذيه ھا در بسته بندی pdip
 7پايه مربوط به تغذيه ھا در بسته بندی  mlfو tqfp
دوپايه مربوط به  adcدر بسته بندی  mlfو tqfp
جمع پايه  32پايه در بسته بندی  mlfو  tqfpو  28پايه در بسته بندی pdip

-حداکثر کريستال مورد استفادهدر ولتاژ کاری  1.8تا  5.5ولت  4مگا ھرتز برای atmega 48v/88v/168vدر ولتاژ کاری  2.7تا  5.5ولت  10مگا ھرتز برای atmega 48v/88v/168vدر ولتاژ کاری  2.7تا  5.5ولت  10مگا ھرتز برای atmega 48/88/168-در ولتاژ کاری  4.5تا  5.5ولت  20مگا ھرتز برای atmega 48/88/168

-ولتاژ کاری 1.8تا  5.5ولت برای atmega 48v/88v/168v 2.7-تا  5.5ولت برای atmega 48/88/168

شکل و شرح ميکرو بسته بندی نوع :pdip
پايه شماره 1

–  portc.6 / resetاين پايه عالوه برنقش پين ورودی و خروجی  (portc.6) ، c.6نقش پايه ) resetباز نشانی

(رانيز به عھده دارد

اگر به اين پايه يک پالس يک به صفر داده شود برنامه از اول اجرا ميشود(

پايه شماره 2

– portd.0/rxdاين پايه عالوه برنقش پين ورودی و خروجی  (portd.0) ، d.0نقش پايه ) rxdگيرنده

اطالعات( در ارتباط س﷼ رانيز به عھده دارد )اين پايه و پايه  txdدر ارتباط س﷼ با ھم استفاده ميشوند( و ھنگامی که از ارتباط
س﷼ استفاده می شود از اين پايه نمی توان به عنوان ورودی يا خروجی استفاده کرد

پايه شماره 3

– portd.1/txdاين پايه عالوه برنقش پين ورودی و خروجی  (portd.1) ، d.1نقش پايه ) txdفرستنده

اطالعات( درارتباط س﷼ رانيز به عھده دارد )اين پايه و پايه  rxdدر ارتباط س﷼ با ھم استفاده ميشوند( و ھنگامی که از ارتباط
س﷼ استفاده می شود از اين پايه نمی توان به عنوان ورودی يا خروجی استفاده کرد

پايه شماره4

– portd.2/int0اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی ، d.2

) (portd.2نقش منبع وقفه خارجی  0را نيز به عھده دارد )در حالت
عادی اين پايه به عنوان وروديوخروجی ديجتال )(i/oاستفاده می شود
اما وقتی که وقفه خارجی راه اندازی ميشود ديگر از اين پايه نمی توان
به عنوان وردی يا خروجی استفاده کرد(

پايه شماره5

– portd.3/int1اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی

و خروجی  (portd.3) ، d.3نقش منبع وقفه خارجی  1را نيز به
عھده دارد )در حالتعادی اين پايه به عنوان وروديوخروجی ديجتال
)(i/oاستفاده می شود اما وقتی که وقفه خارجی راه اندازی ميشود
ديگر از اين پايه نمی توان به عنوان وردی يا خروجی استفاده کرد(

.پايه شماره

 portd.4/xck/t0-6اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی (portd.4)،d.4دونقش ديگر نيز دارد t0 -1

:ورودی کالک برای تايمر /کانتر 0است.
 : xck -2به عنوان کالک خارجی  usartاستفاده ميشود .اين پايه فقط زمانی که  Usartدر مد اسنکرون کار ميکند فعال ميشود )در
حالت عادياين پايه به عنوان ورودی وخروجی ديجتال )(i/oاستفاده می شود اما وقتی که يکی از امکانات گفته شده راه اندازی شود
اين پايه فقط کار مربوط به ان پايه را انجام ميدھد و ديگر از اين پايه نمی توان به عنوان وردی يا خروجی استفاده کرد(.

پايه شماره 7

 vcc-اين پايه  ،يکی از پايه ھای تغذيه ميکرو می باشد که بايد به  5) vccولت ( مدار متصل شود )ھر دو vcc

ميکرو از داخل به ھم متصل ميباشد(

پايه شماره

 gnd -8اين پايه يکی از پايه ھای تغذيه ميکرو می باشد که بايد به ) gndصفر ولت ( مدار متصل شود )ھر سه gnd

ميکرو از داخل به ھم متصل ميباشد(

پايه

شمارهportb.6/xtal1/tosc1– 9در حالت عادی اين پايه به عنوان ورودی وخروجی ديجتال )(i/oاستفاده می شود اما وقتی

که از تايمر /کانتر 2در مد اسنکرون)ميکرو به مد  sleepميرود اما تايمر /کانتر  2به شمارش ادامه می دھد( استفاده ميشود به اين
پايه و پايه  10کريستال ساعت متصل ميشود وھمچنين در حالتی که از کريستال خارجی استفاده ميشود به اين پايه و پايه  10کريستال

کوارتز متصل ميشود وديگر از اين پايه نمی توان به عنوان وردی يا خروجی استفاده کرد).توجه داشته باشيد که در ان واحد نمی
توان از چنيدين نقش پورت استفاه کرد(

پايه

شمارهportb.7/xtal2/tosc2– 10در حالت عادی اين پايه به عنوان ورودی وخروجی ديجتال )(i/oاستفاده می شود اما

وقتی که از تايمر /کانتر 2در مد اسنکرون)ميکرو به مد  sleepميرود اما تايمر /کانتر  2به شمارش ادامه می دھد( استفاده ميشود به
اين پايه و پايه  9کريستال ساعت متصل ميشود وھمچنين در حالتی که از کريستال خارجی استفاده ميشود به اين پايه و پايه 9
کريستال کوارتز متصل ميشود وديگر از اين پايه نمی توان به عنوان وردی يا خروجی استفاده کرد).توجه داشته باشيد که در ان واحد
نمی توان از چنيدين نقش پورت استفاه کرد(

پايه شماره11

 portd.5/t1-اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portd.5) ،d.5نقش ورودی کالک برای تايمر/

کانتر 1را ھم عھده دار است )در حالت عادی اين پايه به عنوان وروديوخروجی ديجتال )(i/oاستفاده می شود اما وقتی که تايمر/
کانتر 1با کالک خارجی راه اندازی ميشود ديگر از اين پايه نمی توان به عنوان وردی يا خروجی استفاده کرد(.
پايه شماره  portd.6/ain0-12اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portd.6) ، d.6نقش ورودی مثبت مقايسه کننده
انالوگ را نيز به عھده دارد )در حالت عادی اين پايه به عنوان وروديوخروجی ديجتال )(i/oاستفاده می شود اما وقتی که مقايسه
کننده انالوگ راه اندازی ميشود ديگر از اين پايه نمی توان به عنوان وردی يا خروجی استفاده کرد(

پايه شماره

 portd.7/ain1-13اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portd.7) ، d.7نقش ورودی منفی مقايسه کننده

انالوگ را نيز به عھده دارد )در حالت عادی اين پايه به عنوان وروديوخروجی ديجتال )(i/oاستفاده می شود اما وقتی که مقايسه
کننده انالوگ راه اندازی ميشود ديگر از اين پايه نمی توان به عنوان وردی يا خروجی استفاده کرد(

پايه شماره

 portb.0/icp-14اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portb.0) ، b.0نقش ورودی capture

تايمر/کانتر  1را نيز به عھده دارد )در حالت عادی اين پايه به عنوان وروديوخروجی ديجتال )(i/oاستفاده می شود اما وقتی که
 captureتايمر/کانتر  1راه اندازی ميشود ديگر از اين پايه نمی توان به عنوان وردی يا خروجی استفاده کرد(

پايه شماره

 portb.1/oc1a-15اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portb.1) ، b.1نقش خروجی مد مقايسه ای

تايمر/کانتر  1را نيز به عھده دارد ھمچنين اين پايه به عنوان خروجی مد  pwmتايمر/کانتر  1مورد استفاده قرار ميگيرد)در حالت
عادی اين پايه به عنوان وروديوخروجی ديجتال )(i/oاستفاده می شود اما وقتی که پايه  pb0با يک شدن  ddd1برای خروجی مد
مقايسھای تايمر/کانتر  ، 1راه اندازی ميشود ،يا به عنوان خرو جی  pwmتعريف ميشود ديگر از اين پايه نمی توان به عنوان
وردی يا خروجی استفاده کرد(

پايه شماره

 portb.2/ss/oc1b-16اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portb.2) ، b.2نقش خروجی ديگر مد

مقايسه ای تايمر/کانتر  1را نيز به عھده دارد ھمچنين اين پايه به عنوان خروجی مد  pwmتايمر/کانتر 1مورد استفاده قرار ميگيرد
ھم چنين زمانی که ارتباط  spiراه اندازی ميشود اين پايه در ميکرو  slaveورودی تعريف ميشود و با صفر شدن اين پايه  spiفعال
ميگردد )در حالت عادی اين پايه به عنوان وروديوخروجی ديجتال )(i/oاستفاده می شود اما وقتی که پايه  pb2با يک شدن ddd2
برای خروجی مد مقايسھای تايمر/کانتر  ، 1راه اندازی ميشود ،يا به عنوان خرو جی  pwmتعريف ميشود  ،ديگر از اين پايه نمی
توان به عنوان وردی يا خروجی استفاده کرد اما در ارتباط  spiميتوان در ميکرو  masterان را به عنوان ورودی يا خروجی
تعريف کرد(

پايه شماره

 portb.3/mosi/oc2-17اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portb.3) ، b.3نقش خروجی مد مقايسه

ای تايمر/کانتر  2را نيز به عھده دارد ھمچنين اين پايه به عنوان خروجی مد  pwmتايمر/کانتر  2مورد استفاده قرار ميگيرد و در

ارتباط  spiاين پايه برای ورودی داده  slaveو خروجی داده  masterاستفاده ميشود )در حالت عادی اين پايه به عنوان
وروديوخروجی ديجتال )(i/oاستفاده می شود اما وقتی که پايه  pb3با يک شدن  ddd3برای خروجی مد مقايسھای تايمر/کانتر ، 2
راه اندازی ميشود ،يا به عنوان خرو جی  pwmتعريف ميشود ديگر از اين پايه نمی توان به عنوان وردی يا خروجی استفاده کرد
زمانی که ميکرو در ارتباط  spiبھصورت  masterشکل دھی ميشود خروجی است و زمانی که به صورت  slaveشکل دھی
ميشود اين پايه ورودی است(.

پايه شماره

 portb.4/miso-18اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portb.4) ، b.4در ارتباط  spiاين پايه برای

ورودی داده  masterو خروجی داده  slaveاستفاده ميشود )در حالت عادی اين پايه به عنوان وروديوخروجی ديجتال )(i/oاستفاده
می شود اما زمانی که ميکرو در ارتباط  spiبه صورت  masterشکل دھی ميشود ورودی است و زمانی که به صورت slave
شکل دھی ميشود اين پايه خروجی است(.

پايه شماره

 portb.5/sck-19اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portb.5) ، b.5در ارتباط  spiاين پايه برای

کالک خروجی ميکرو  masterو کالک ورودی ميکرو  slaveاستفاده ميشود )در حالت عادی اين پايه به عنوان وروديوخروجی
ديجتال )(i/oاستفاده می شود اما زمانی که ميکرو در ارتباط  spiبه صورت  masterشکل دھی ميشود خروجی است و زمانی که
به صورت  slaveشکل دھی ميشود اين پايه ورودی است(.

پايه شماره

 avcc-20اين پايه برای تغذيه مبدل انالوگ به ديجتال استفاده ميشود ،زمانی که از مبدل انالوگ به ديجتال استفاده نمی

شود اين پايه ازاد است ،و زمانی که از مبدل انالوگ به ديجتال )  (adcاستفاده ميشود اين پايه بايد به vccمتصل کردد )اختالف
ولتاژ اين پايه با vccنبايد بيشتر از .3ولت باشد )در غير اين صورت محاسبات دقيق نخواھد بود((

پايه شماره

 aref-21اين پايه برای ولتاژ مبدل انالوگ به ديجتال استفاده ميشود ،زمانی که از مبدل انالوگ به ديجتال استفاده نمی

شود اين پايه ازاد است ،و زمانی که از مبدل انالوگ به ديجتال )  (adcاستفاده ميشود اين پايه بايد طبق برنامه نوشته شده به  vccيا
ولتاژ مرجع متصل گردد )در صورتی که از ولتاژ مرجع استفاده نشود )ولتاژ مرجع زمين گرفته شود( اين پايه ازاد خواھد بود(

پايه شماره 22

–  gndديگر پايه  gndميکرو می باشد که بايد به ) gndصفر ولت ( مدار متصل شود )ھر دو  gndميکرو از

داخل به ھم متصل ميباشد(

پايه شماره 23

–) portc.0/adc(0اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portc.0)،c.0به عنوان ورودی مبدل

انالوگ به ديجتال صفر ))(adc(0استفاده ميشود)زمانی که مبدل انالوگ به ديجتال راه اندازی ميشود از اين پايه و ساير پايه ھای
ورودی مبدل انالوگ به ديجتال نمی توان به عنوان ورودی يا خروجی استفاده کرد(

پايه شماره 24

–) portc.1/adc(1اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portc.1)،c.1به عنوان ورودی مبدل

انالوگ به ديجتال صفر ))(adc(1استفاده ميشود)زمانی که مبدل انالوگ به ديجتال راه اندازی ميشود از اين پايه و ساير پايه ھای
ورودی مبدل انالوگ به ديجتال نمی توان به عنوان ورودی يا خروجی استفاده کرد(

پايه شماره 25

– )portc.2/adc(2اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portc.2)،c.2به عنوان ورودی مبدل

انالوگ به ديجتال صفر ))(adc(2استفاده ميشود)زمانی که مبدل انالوگ به ديجتال راه اندازی ميشود از اين پايه و ساير پايه ھای
ورودی مبدل انالوگ به ديجتال نمی توان به عنوان ورودی يا خروجی استفاده کرد(

پايه شماره 26

– portc.3/adc3اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portc.3)،c.3به عنوان ورودی مبدل انالوگ

به ديجتال صفر ))(adc(3استفاده ميشود)زمانی که مبدل انالوگ به ديجتال راه اندازی ميشود از اين پايه و ساير پايه ھای ورودی
مبدل انالوگ به ديجتال نمی توان به عنوان ورودی يا خروجی استفاده کرد(

پايه شماره

 portc.4/adc(4)/sda– 27اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portc.4)،c.4به عنوان ورودی مبدل

انالوگ به ديجتال صفر ))(adc(4استفاده ميشود ھمچنين در زمان ارتباط  2‐wireبه عنوان خط داده استفاده ميشود )زمانی که مبدل
انالوگ به ديجتال راه اندازی ميشود از اين پايه و ساير پايه ھای ورودی مبدل انالوگ به ديجتال نمی توان به عنوان ورودی يا
خروجی استفاده کرد(

پايه شماره

portc.5/adc(5)/scl – 28اين پايه عالوه بر نقش پين ورودی و خروجی  (portc.5)،c.5به عنوان ورودی مبدل

انالوگ به ديجتال صفر ))(adc(5استفاده ميشود ھمچنين در زمان ارتباط  2‐wireبه عنوان خط کالک استفاده ميشود )زمانی که
مبدل انالوگ به ديجتال راه اندازی ميشود از اين پايه و ساير پايه ھای ورودی مبدل انالوگ به ديجتال نمی توان به عنوان ورودی يا
خروجی استفاده کرد(

در باال دو نوع بسته بندی ديگر را مشا ھده می کنيد کار پايه ھا مشابه بسته بندی  pdipمی باشد و فقط جای انھا عوض شده است .
پايه ھای  19و  22در اين بسته بندی ورودی مبدل انالوگ به ديجتال کانال 6و 7می باشند و فقط موقعی که مبدالنالوگ به ديجتال راه
اندازی ميشود می توان از انھا استفاده کرد .
ھر سه گران از داخل به ھم متصل ميباشد ،اين موضوع در مورد
 vccنيز صدق ميکند

منابع توليد کالک سيستم:
کالک سيستم در اين ميکرو مطابق شکل زير توضيع شده است:

انواع منابع توليد کالک در :avr

ميکرو ھای  avrدارای چندين منبع برای توليد پالس می باشد که ميتوان از ھرکدام استفاده کرد.

برای استفاده از ھر يک بايد فيوز بيت مربوط به ان را پروگرام کرد  ،در تمام جداول فيوز بيت  ،صفر به معنای برنامه ريزی شده و
 1به معنای عدم برنامه ريزی است
طريقه اتصال نوسان ساز به ميکرو:

 -1کريستال خارجی  /نوسان ساز سراميکی:
در اين حالت کريستال کوارتز يا نوسان ساز سراميکی به دو پايه  xtal 1و  xtal 2متصل ميشود
خازن ھای  c1و  c2برای جلوگيری از تاثير نويز محيط بر روی نوسان ساز می باشد که مقدار انھا بستگی به مقدار نويز محيط
داردمقدار پيشنھادی اين خازن ھا برای فرکانس ھای مختلف در جدول زير اورده شده است

 -2نوسان ساز کريستالی فرکانس پايين:
اين نوع نوسان ساز که به کريستال ساعت نيز معروف است ) (32.768khzمطابق شکل باال به دو پايه  xtal 1و xtal 2
متصل ميشود  ،برای اين کريستال مقدار خازن ھا  36 pfاست.

 -3نوسان ساز  rcخارجی:
فرکانس اين نوسان ساز از معادله ) f=1/(3rcبدست ميايد نحوه اتصال اين نوسان ساز به ميکرو در شکل زير اورده شده
است .
کمترين مقدار خازن بايد  22pfباشد تا نوسانات پايدار بماند.
اين نوع نوسان ساز می تواند در  4مد فرکانسی کار کند که
اين فرکانسھا با تنظيم فيوز بيت ھای  cksels3...0قابل انتخاب
است در جدول زير مد ھای عملياتی نوسان ساز  rcخارجی
اورده شده است.

 -4نوسان ساز  rcداخلی ميکرو:

 -5نوسان ساز داخلی ميکرو:
اين نوسان ساز کالک ھای نامی  1و  2و 4و 8مگاھرتز را در ولتاژ  5ولت و دمای  25درجه سانتی گراد توليد ميکند در
حالت عادی فيوز بيت مربوط به اين نوع نوسان ساز برنامه ريزی شده است و ميکرو با اين نوسان ساز کار ميکند )با
فرکانس  1مگا ھرتز( ،شما ميتوانيد با برنامه ريز ی فيوز بيت ھای  cksels3...0طبق جدول زير مقدار فرکانس را در
رنج مربوطه قرار دھيد

 -6کالک خارجی :
برای راه اندازی ميکرو توسط کالک خارجی پايه  xtal 1بايد مطابق شکل زير وصل شوددر اين مد  ،کالک خارجی بايد
دارای ثبات باال باشد ،در صورتی که فرکانس تغيير کند ميکرو رفتار غير قابل انتظاری از خود نشان ميدھد

حال که با طريقه برنامه ريزی فيوز بيت ھای مر بوط به کريستال اشنا شديد  ،نکات زير را مد نظر داشته باشيد:
-1

-2

-3
-4

در صورتی که فيوز بيت مربوط به يکی از نوسان ساز ھا برنامه ريزی شود ميکرو فقط با ان نوسان ساز ره اندازی
ميشود .مثال اگر شما فيوز بيت  ckselرا روی  0000برنامه ريزی کنيد ،ميکرو فقط با کالک خارجی راه اندازی ميشود
،حتی اگر موقع کار کالک خارجی قطع شود ،ميکرو خاموش ميگردد،اين حالت برای پروگرام کردن ميکرو نيز صادق
است)بدون کالک خارجی ميکرو پروگرام نميشود(.
برای اطمينان از پروگرام کردن فيوز بيت ھا ميتوانيد کالک را قطع کنيد )نوسان ساز را از ميکرو جدا کنيد(،اگر ميکرو
به کار خود ادامه داد فيوز بيت مربوطه درست برنامه ريزی نشده است و اگر ميکرو خاموش شد ،فيوز بيت مربوطه
درست برنامه ريزی شده است.
نوسان ساز ھای سراميکی در انواع مختلف ساخته ميشود و نمی توان از ھر خازنی به عنوان خازن نويز گير استفاده کرد
 ،شما فقط ميتوانيد از خازن ھای پيشنھادی کارخانه تو ليد کننده استفاده کنيد.
در اين ميکرو ھنگامی که از کريستال خارجی استفاده ميشود ،نميتوان از پايه ھای  portb.6و  portb.7به عنوان
وردی يا خروجی استفاده کرد.

فيوز بيت ھای ديگر اين ميکرو :

: Rstdisbl -1در حالت پيش فرض  portc.6پايه  resetميکرو ميباشد ،با برنامه ريزی اين فيوز بيت اين
پايه به عنوان ورودی و خروجی ديجتال استفاده
ميشود  ،اگر اين فيوز بيت برنامه ريزی شود
ديگر نمی توان ميکرو را با پروگرامر ھای
معمولی برنامه ريزی کرد.
-2

:Wdtonاگر اين فيوز بيت برنامه

ريزی شود تايمر  watchdogرا برای
ھميشه روشن ميکند ) اين تايمر را به
صورت نرم افزاری ميتوان روشن يا خاموش
کرد()اين تايمر ميکرو را پس از يک زمان مشخص ريست ميکند(
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: Spienاين فيوز بيت در حالت پيش فزض برنامه ريزی شده و مزشتوان ميکرو از طريق ار تباط  ispبرنامه ريز کرد
در صورتی که اين فيوز بيت پاک شود ،ديگر نميتون ميکرو از طريق ارتباط ispبرنامه ريزی کرد )اين فيوز بيت با
پروگرامر ھای خاص برنامه ريزی ميشود.
 : Ckoptاگر اين فيوز بيت برنامه ريزی شود خازن ھای داخلی ميکرو بر روی دو پايه xtal1و  xtal2راه اندازی
ميشوند و ديگر نياز ی به استفاده از خازن بروری دو پايه  xtal1و  xtal2نيست).فعال کردن اين فيوز بيت باعث
افزايش مصرف انرژی ميشود( )اين بيت در حالت پيش فرض برنامه ريزی نشده است(.
: Eesaveاگر اين فيوز بيت برنامه ريزی شود در زمان پاک کردن حافظه فلش ميکرو )  eraseکردن فلش در ھنگام
پروگرام کردن ( محتويات eepromمحفوظ می ماند )اين بيت در حالت پيش فرض برنامه ريزی نشده است(.
:bootsz1اين فيوز بيت وفيوز بيت بعدی برای انتخاب ميزان حافظه  bootطبق جدول زير برنامه ريزی ميشوند:

)حافظه فلش ميکرو ھای  avrکه دارای
 Bootloaderھستند از دو بخش اصلی
 Applicationو  Bootloaderتشکيل
شده است که برنامه ھای کاربردی در
بخش Applicationذخيره ميشود وبرنامه
پشتيبان در حافظه .(Boot
 :Bootsz0 -7اين فيوز بيت وفيوز بيت قبلی برای انتخاب ميزان حافظه  bootطبق جدول باال برنامه ريزی ميشوند:
 :Bootrst -8اين فيوز بيت ادرس بردار ريست را تغيير ميدھد ).در حالت عادی )ھنگامی که اين فيوز بيت برنامه ريزی
نشده باشد( بعد از ريست شدن ميکرو برنامه از خانه  0000حافظه شروع به اجرا ميکند ،اما اگر اين فيوزبيت برنامه
ريزی شود بعد از ريست شدن ميکرو برنامه از ادرسی که بوسيله دو فيوز بيت  bootsz1و bootsz0تعيين شده شروع
ميشود

: Bodlevel -9در حالت عادی )ھنگامی که اين فيوز بيت برنامه ريزی نشده باشد( اگر ولتاژ تغذيه ميکرو از  2.7ولت
پايين تر بيايد ميکرو ريست ميشود ،اما اگر اين فيوز بيت برنامه ريزی شود ،ھنگامی که ولتاژ تغذيه ميکرو از  4ولت
کمتر شود ميکرو ريست ميشود )اين فيوز بيت مخصوص  atmega8lميباشد(
 :Boden -10اين فيوز بيت در حالت پيش فرض برنامه ريزی نشده است اما اگر برنامه ريزی شود سيستم brown‐out
راه اندازی ميشود )اين سيستم يک اشکار ساز است که در طول عملکرد ميکرو سطح ولتاژمنبع تغذيه را با يک
ولتاژمرجع داخلی مقايسه ميکند
و در صورتيکه vccاز ولتاژ
مرجع بيشتر شود ميکرو
ريست ميشود
اگر اين فيوز بيت به صورت
 01برنامھريزی شود ولتاژ
مرجع 2.7ولت استو اگر به
صورت 00برنامھريزی شود
ولتاژ مرجع 4ولت است واگر
به صورت  11يا 10برنامه
ريزی شود غير فعال ميگردد
 Sut1-12 -11و  :sut0اين دو فيوز بيت برای انتخاب زمان  start‐upاستفاده ميشود).طبق جدول زير(

زمان  start‐upبا توجه نوع کريستال تعيين ميشود )ھنگامی که ميکرو ريست ميشود )ميکرو در ھنگام روشن شدن نيز ريست
ميشود( چند ميلی ثانيه طول ميکشد تا نوسانات کريستال پايدار شود بعد از اينکه نوسانات نوسان ساز پايدار شد  cpuشروع به
اجرای برنامه از اولين خانه حافظه ميکند به مدت زمانی که طول ميکشد تا نوسانات پايدار شود زمان  start‐upميگويند و اين
زمان برای انواع کريستال متفاوت ميباشد(
 cksel0 -16-15-14-13و cksel1و cksel2و : cksel3اين چھار فيوز بيت مربوط به انتخاب نوسان ساز ميباشد که درباال گفته
شد

ديگر خصوصيات:

