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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

انجام عملیات و فرامینی از  این قطعاترها در بسیاري از مدارات الکترونیک کاربرد دارد، بنحوي که توسط میکروکنترلاستفاده از 
همانند خواندن . اغلب دستگاه ها و مدارات با توجه به انجام عملیاتی مرتب و پی در پی و همچنین کارهایی شودکارها امکان پذیر می 

نیاز مبرمی به  در مواقع خاص و یا در زمان مشخص مقدار آنالوگ، مقدار دیجیتال و تعداد شمارش ها و همچنین انجام عملیاتی
توسعه میکروکنترلر مدل  بردحال چه بهتر که این میکروکنترلرها داراي حافظه و امکانت بیشتري باشد. میکروکنترلرها دارند، 

ABh164AB استفاده از میکروکنترلر جهت  یک بردAtmega64A  یک روش ساده و  برد توسعه می باشد.بصورت دیپ چهار طرفه
 .می سازد مهیابر روي دیگر مدارات را  Atmega64Aمیکروکنترلر استفاده از آسان براي 

همچنین پین هاي مربوط به کانکتور . می باشد میلی متر 2.54  فهیرد 2 هدر نیپ نصب تیقابل با سوراخ فیرد دو يدارا توسعه برد
بر  LEDعدد   مهیا شده است. یک میلی متر 2.54 پین  10توسعه جهت نصب کانکتور  بردبر روي   JTAGو   SPI )پروگرامر( زیر برنامه

چهار عدد تراشه مونتاژ شده است. و یک عدد دکمه بر روي برد جهت بازنشانی (ریست)  می دهدوضعیت تغذیه را نمایش روي برد 
 آن در نظر گرفته شده است. بر رويسوراخ نگه دارنده برد نیز 

  

  

  

  

  

  

  

  

   برد توسعهراه اندازي : 1شکل

 
 
  

  توسعه بردجزئیات  .2

 تصویر توضیحات نام

ABh164AB  Microcontroller/Atmega64A/ 
B Model/ Development Board  
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  کاربردها  .3

  تراشه برد توسعهیک ATmega64A  طرفه دوبه یک قطعه دیپ 

  و تجهیزاتمدارات دیگر  میکروکنترلر براي تراشه برد توسعهیک 

 

  
 ویژگی ها .4

  تراشه برد توسعهمهیا سازي یک ATmega64A  طرفه دوبه یک قطعه دیپ 

  میکروکنترلر  تراشهپین از  64مهیا سازيATmega64A براي استفاده کاربر 

  میلی متر براي استفاده از رابط  2.54پین  10نصب کانکتور قابلیت دارايJTAG 

  میلی متر براي استفاده از رابط  2.54پین  10نصب کانکتور قابلیت دارايSPI 

  نصب نوسان ساز خارجی(کریستال خارجی)قابلیت داراي 

  20داراي دو عدد خازنPF  براي نوسان ساز خارجی 

  نصب کریستال ساعت قابلیت داراي 

  تغذیه عدد نمایشگر یکداراي 

 (ریست) داراي دکمه بازنشانی 

 داراي خازن و قطعات نویزگیر سیگنال و تغذیه 

  میلی متر نگه دارنده برد 1داراي چهار عدد سوراخ  

 یداراي طراحی مهندسPCB  حذف نویز و استفاده از فیبر فایبر متالیزه، چاپ سلدر و چاپ راهنماجهت 

  46.8داراي ابعاد کوچکmm * 59.6mm  

  
 

 ABh164AB  برد توسعهکانکتور و جزئیات مکانیکی  .5
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  ABh164AB برد توسعه زیر برنامه جدول توضیح سیگنال هاي .6

 خانواده. باشد یم ها تراشه نیا کردن )پروگرام( برنامه ریزي به ازین کروکنترلرهایم توسط اتیعمل انجام و هیاول يساز فعال جهت
 استفاده مورد تراشه از یخاص يها نیپحالت  هر در ، کهشوند يزیر برنامه JTAG ای و  SPI صورت دو به توانند یم اغلب AVR يها

در نظر گرفته شده  SPIو یا بصورت  JTAGبصورت  در این برد توسعه دو دسته پین جهت برنامه ریزي تراشه .گرفت خواهد قرار
 :است آمده ریز جدول در است که

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ولت از نوع کامال رگوله شده است. (پیشنهاد  5.5 حداکثر وولت  2.7بر طبق دیتاشیت حداقل  تراشهمحدوده ولتاژ عملکرد
 ولت است) 5می شود در مینیمم ولتاژ و ماکزیمم ولتاژ استفاده نشود.)(بهترین ولتاژ 

  صورتی نباید و نباید معکوس و یا خارج از محدوده آن اعمال گردد.سیگنال تغذیه در هیچ 

 مگا هرتز باشد. جهت استفاده در حداکثر سرعت  16مورد استفاده می تواند حداکثر  خارجی) (کریستال خارجی نوسان ساز
نوسان ساز خارجی همراه  .میلی متري از سطح برد نصب گردد 1با فاصله  نوسان ساز می باشد. تراشهنیاز به مطالعه دیتاشیت 

 هاي مورد نیاز نوسان ساز بر روي برد مونتاژ شده است) و در صورت نیاز باید تهیه گردد. (خازن برد توسعه نبوده

  ه و در صورت نیاز باید تهیه گردد.کریستال ساعت همراه برد توسعه نبودکیلو هرتز باشد.  32.768کریستال ساعت باید 

  برد توسعه می تواند به دو صورت (پروگرام) برنامه ریزيSPI  وJTAG .در هر حالت تنها باید یک نوع برنامه ریز  انجام گیرد
از تراشه در دیتاشیت مطالعه گردد.  PEN، پایه SPIبصورت   برنامه ریزيدر هنگام (پروگرامر) به برد توسعه متصل گردد. 

 گردد)نصب رت نیاز باید تهیه و نشده و در صولحیم بر روي برد توسعه  SPIو   JTAG(کانکتور

  گردد. توسط منبع تغذیه خارجی تامینو یا  برنامه ریز (پروگرامر) توسطمی تواند  توسعه برد، تغذیه برنامه ریزيدر هنگام 
 این دو نباید همزمان اعمال گردد.

 شماره گذاري شده است. دیتاشیت تراشههمانند شماره پین هاي  توسعهبرد  يشماره پین ها 

  زمین میکروکنترلر با نامG  و تغذیه آن با نامV  .دو پین بر روي برد توسعه مشخص شده استX  از برد توسعه نیز همان پایه
 می باشد. تراشههاي کریستال خارجی 

 SPIپین هاي     JTAG  پین هاي  

  سیگنال  پین شماره  سیگنال  پین شماره

1  TCK(TK) 1  MOSI(MO)  
2  GND (G) 2  Vcc (V)  
3  TDO(TO)  3   nc2(بدون اتصال)  
4  Vcc (V)  4  GND (G) 

5  TMS(TS) 5  RESET(RS) 

6  RESET(RS) 6  GND (G) 

7  Vcc (V)  7  SCK(SC) 

8   nc1(بدون اتصال)  8  GND (G) 

9  TDI(TI) 9  MISO(MI)  
10  GND (G) 10  GND (G) 



  B طرح. 64A مگا یت يا کروکنترلر،یم توسعه برد                                      بـــــــرد یآب

  ABh164AB                                          5 

 ABh164AB برد توسعهراه اندازي  .7

برنامه ریزي شود. این در صورتی است که رابط اس پی آي  SPIویا از طریق رابط  JTAGبرد توسعه می تواند از طریق رابط 
می تواند به را ساده تر بوده و برنامه ریزي سریع تر انجام می گیرد، اما رابط جی تگ امکان خطایابی در حین اجراي برنامه 

و یا توسط یک منبع تغذیه  برنامه ریز (پروگرامر)کاربر نمایش دهد. در هنگام برنامه ریزي، تغذیه برد توسعه می تواند توسط 
راحتی کار این روش پیشنهاد می  توسعه را داشته باشد بدلیل امکان تغذیه کردن برد برنامه ریزخارجی تامین شود. اگر 

هاي میکروکنترلر نیاز به کالك ساعت دارند که این کالك می تواند توسط نوسان ساز داخلی خود میکروکنترلر و  د. تراشهگرد
  کاربر تامین شود. )(کریستال خارجیخارجی سان ساز یا توسط  نو

  میلی متر. بسته به نیاز  2.54با فاصله پین  16*2عدد پین هدر  دواز برد توسعه لحیم شود. ( 64تا  1پین هدر پایه هاي
 باشد) Femaleویا  Maleکاربر می تواند از نوع 

 از برد توسعه لحیم شود. (سوکت  برنامه ریز کانکتورIDC  برنامه ریزبا توجه به نوع  .میلی متر) 2.54له پین با فاص 5*2نوع 
 لحیم شود. JTAGو یا مربوط به  SPIمی تواند دسته پین مربوط به کاربر، 

  (پروگرامر) امکان تغذیه کردن برد توسعه را ندارد، برنامه ریز مربوطه به برد توسعه متصل شود. (در صورتی که برنامه ریز
 از برد توسعه متصل گردد)  Gو   Vغذیه مناسب به یکی از پا یه هاي ابتدا منبع ت

  (مدار آماده کارکرد است) بر روي برد توسعه برنامه ریزي شود. برنامه ریز (پروگرامر)برنامه نوشته شده، توسط نرم افزار 

 د.با فشار دادن دکمه بازنشانی (ریست) می توانید برنامه تراشه را بازنشانی یا ریست کنی 

نصب نوسان ساز (کریستال) با توجه به انتخاب کاربر انجام می گیرد. (استفاده از نوسان ساز داخلی میکروکنترلر ساده تر  -
 است)

 ) با توجه به انتخاب کاربر انجام می گیرد.ساعت نصب نوسان ساز ساعت (کریستال -

 .گردددر دیتاشیت مطالعه  تراشهاز  PENپایه  SPIبراي برنامه ریزي  بصورت  -

غوب استفاده شود. براي تمیز شدن ز هویه کامال تمیز و سیم لحیم مرقطعات مورد نیاز بر روي برد باید ا لحیم کردنبراي  -
نوك هویه از کمی روغن لحیم و یک دستمال نرم استفاده شود. از زدن روغن بر روي برد خودداري شود. در نهایت برد با 

 .افت گرددظکمی مایع تمیز کننده ن

 
  
  
 

  می باشد. ABh164AB برد توسعهعدد  یکشامل نهایی محصول   -
  ، کانکتور و پین هدر می باشد. )پروگرامر( زیر برنامهجهت راه اندازي اولیه، نیاز به تهیه منبع تغذیه،   -
 .براي کارایی بیشتر نیاز به تهیه نوسان ساز (کریستال) خارجی می باشد  -

  
  


