
  Arduino ISPبا استفاده از  AVRنحوه پروگرام کردن ميکروکنترلر ھای 

  

  سالم بر آردوينو کاران جوان.

توسط آردوينو و با  HEXمن رضا اژدرکش ھستم و امروز ميخوام براتون نحوه پروگرام کردن فايل ھای 
  رو توضيح بدم. Arduino ISPاستفاده از پروگرامر 

قرار دادم و نحوه ساخت  آردوينو کاران جوانتلگرام کانال  فايل قبلی که داخلدوستان گلم ھمانطور که در 
می سازيم و  UNOرو توضيح دادم، يک پروگرامر با برد آردوينو نانو يا  Arduino ISPيک پروگرامر 

  ازش توی اين آموزش استفاده ميکنيم.

  عزيزانی که به اين فايل دسترسی ندارند، مجددا نحوه ساخت پروگرامر رو توضيح ميدم:برای 

 رو به کامپيوتر متصل کنيد. UNOبرد آردوينو  - 1
 را باز کنيد. File>>Example>>11-ArduinoISP>>ArduinoISPآردوينوفايل  IDEدر  - 2
 آپلود کنيد. UNOدوينو مناسب رو انتخاب کنيد و برنامه را داخل آر comپورت  Toolsاز منوی  - 3
 ميکروفاراد متصل کنيد. 100الی  10آردوينو يک خازن الکتروليتی  RSTو  GNDبين پين ھای  - 4
که بجای ريست استفاده  UNOآردوينو  10و پين شماره  MISO, MOSI, SCKحاال پينھای  - 5

 اييد.ميکروکنترلر متصل نم MISO, MOSI, SCK, Resetميشود، را نظير به نظير، به پينھای 

ما آماده است و اگر بخواھيم با اين پروگرامر مثال برای  Arduino ISPتا اينجا پروگرامر 
ATTINY2313  درIDE  آپلود کنيم، براحتی ميتوانيم کدھای مورد نظر را آردوينو برنامه بنويسيم. و

گزينه  sketchرا انتخاب کرده و از منوی  ATTINY2313برد آردوينو  Boardنوشته و از منوی 
UploadUsingProgrammer .رو بزنيم تا برنامه داخل ميکروکنترلر آپلود شود  

 



آردوينو را در ھمان فايل نحوه ساخت برد  IDEدر  ATMEGA8از جمله  AVRنحوه نصب برد ھای 
 به صورت مفصل توضيح داده ام. جوانکانال تلگرام آردوينو کاران آردوينوی دلخواه در 

اما حاال ما يک فايل ھگز داريم که از اينترنت دانلود کرده ايم و اصال نميدانيم به چه زبانی نوشته شده است. 
  و فقط ميدانيم که برای چه ميکروکنترلری ھست.

بعنوان مثال، ما نقشه ساخت يک تستر قطعات الکترونيک را از اينترنت گرفته ايم که با ميکروکنترلر 
ATMEGA8  .ساخته شده است. ولی برنامه آن را نداريم و فقط فايل ھگز برنامه را دانلود کرده ايم  

آردوينو اين فايل ھگز را  IDEو با استفاده از  ساخته ايمحاال ميخواھيم با استفاده از ھمين پروگرامری که 
  آپلود کنيم. ATMEGA8داخل ميکروکنترلر 

  چطور اين کار را انجام دھيم؟؟؟سوال: 

   جواب: به سختی. 

آردوينو ھمچين امکانی را برای ما فراھم نکرده است و ما بايد با استفاده از شگردی اين کار را  IDEچون 
  انجام دھيم.

ھست. پس ما ميتوانيم با نوشتن يک بچ فايل  avrdude.exeآردوينو  IDEھمانطور که ميدانيد، پروگرامر 
)batch File مسير فايل ھگز را به (avrdude .بدھيم تا آنرا برای ما پروگرام نمايد  

ن مسير کپی کنيم. چو Cبه داخل درايو  Program Filesرا از داخل  Arduinoقبل از اينکار بايد پوشه 
دارای  Program Filesھايی که داخل بچ فايل نوشته ميشوند نبايد دارای کاراکتر فاصله باشند و چون نام 

را از داخل  Arduinoلذا پوشه  فاصله است، نميتوانيم اين کار را در ھمان محل نصب آردوينو انجام دھيم.
Program Files  به داخل درايوC .کپی می کنيم  

  

درست ميکنيم.  hexFilesرا باز کرده و داخل آن يک پوشه جديد بنام  Cشه آردوينو در درايو حاال ھمان پو
  و فايل ھگزی که ميخواھيم داخل ميکروکنترلر آپلود کنيم را درون اين پوشه قرار ميدھيم.



  

حروف باشند. دقت نماييد که نام فايل ھای ھگزی که داخل اين پوشه قرار ميدھيد نيز نبايد دارای فاصله بين 
  چون در اين صورت، آپلود انجام نخواھد شد.

، برای اينکار ابتدا يک فايل تکست  avrdudeخب حاال می رسيم به نحوه پروگرام کردن فايل ھگز فوق با 
  روی دسکتاپ ايجاد نماييد و متن زير را در داخل آن کپی کنيد:

C:\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -C 
C:\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -p atmega8 -c stk500v1 
-P COM9 -b 19200 -U flash:w:C:\Arduino\hexFiles\tester.hex:i 

 

pause 

  فوق بر حسب رنگ بندی قسمتھا:ھای توضيحات کد 

 avrdude.exeمسير فايل  - 1
 .شودمی نوشته با حرف بزرگ  –Cکه بعد از  avrdude.confمسير فايل  - 2
 با حرف کوچک. –pنام ميکروکنترلری که ميخواھيم فايل ھگز را داخل آن آپلود کنيم. بعد از  - 3
 با حرف کوچک نوشته می شود. –cنام پروگرامر پيش فرض آردوينو. بعد از  - 4
 بزرگ. –Pای که وقتی پروگرامر مان را ميزنيم شناسايی می شود. بعد از  comشماره پورت  - 5
 با حرف کوچک نوشته می شود. –bبادريت پروگرام کردن که بعد از  - 6
 نوشته می شود. –Uمحل آپلود کردن برنامه. بعد از  - 7
 نوشته می شود که رايت شود. :w:مسير فايل ھگز که خودمان ايجاد کرديم. و بعد از  - 8
 .نام فايلی که می خواھيم آپلود کنيم - 9

 قرار ميدھيم. i:در انتھای مسير ھم يک عالمت ھمه اين عبارات در يک خط نوشته می شوند و 

  ).9-5-3و نام فايل ھگز است. ( comنام ميکروکنترلر و شماره پورت تنھا چيزی که ما بايد تغيير دھيم، 

باعث ميشود تا پنجره آپلود کردن فايل پس از آپلود  pauseدستور بعدی که در خط بعد نوشته می شود، 
 کردن بسته نشود و ما بتوانيم موفقيت آميز بودن آپلود را ببينيم.



  خيلی ھم عالی...

بايد اين فايل تکست  سپسکرده و می بنديم. و  saveحاال که اين دستورات را نوشتيم. فايل تکست فوق را 
  را به بچ فايل تبديل کنيم.

را باز کنيد و از منوی  My Computerيا از پوشه ھای موجود در دسکتاپ کامپيوتر شده و  وارد يکی
Organize  گزينهFolder and search options .را انتخاب کنيد 

  

را برداريد. تا اکستنشن  Hide extensions for known file typesتيک گزينه  Viewحاال در تب 
  فايلھا نمايش داده شوند.

  



ذخيره شده بود،  New Text Document.txtو در مرحله آخر، فايل تکستی را که ساخته بوديم و با نام 
  :و ذخيره می کنيم نام و اکستنشن آنرا بصورت زير تغيير می دھيم

hexUpload.bat 

 

روی اين می شود. و با دابل کليک بر تبديل  يا بچ فايل به اين صورت فايل مورد نظر به يک فايل اجرايی
، فايل ھگز برنامه در ميکروکنترلر انتخاب شده آپلود می شود. دقت کنيد که ھنگام پروگرام شدن بچ فايل

در حال چشمک زدن باشند و  UNOبرد آردوينو  RX, TXھای مربوط به  LEDميکروکنترلر، بايد 
   دلربايی کنند. 

فاصله در نامھای مسير ھا و يا رعايت نکردن  ايجادپيش بيايد به علت فايل ھگز، ھر خطايی ھنگام آپلود 
  بکار رفته در دستورات می باشد. \و  /حروف بزرگ و کوچک و يا جھت عالمتھای 

و ھمچنين ھمه  UNOآردوينو  GNDھای ميکروکنترلر بايد به  GNDدر ضمن ھنگام بستن مدار، ھمه 
VCC  ھا وAVCC  5+ميکروکنترلر ھم بايد بهV  آردوينوUNO .متصل شوند   

  بصورت زير عمل ميکنيم: ATMEGA32بعنوان مثال: در پروگرام کردن 

  

  

از شما تشکر ميکند. و با زدن يکی از کليد ھای  avrdudeدر صورت اجرای موفقيت آميز آپلود فايل، 
  کيبرد، پنجره فوق بسته می شود.



  

که  آنچهکه برنامه به سرعت داخل ميکروکنترلر آپلود ميشود. ولی برنامه مطابق بينيم  در اين روش می
  کار نميکند. چرا؟؟؟ انتظار ميرفت،

فيوزبيت ھای ميکروکنترلر را معرفی نکرده ايم. پس بايد تنظيمات فيوزبيت  avrdudeبرای اينکه ما به 
  را ھم به بچ فايل خود، اضافه نماييم. ھای ميکروکنترلر مورد نظر



کند، يا منبع پالس ساعت آن چه  فيوز بيتھا در واقع به ميکروکنترلر ميگويند که مثال با چه فرکانسی کار
و ھمچنين تنظيمات ديگری مانند  )خارجی يا ... 16MHzداخلی،  8MHzداخلی،  1MHzچيزی باشد.(

  و غيره... BrownOUTت تنظيما

  آردوينو، فيوزبيت ھا را تنظيم نميکنيم؟ IDEخب پس چرا ما در سوال: 

ساده. و متفاوت با  بسياربا روشی جواب: چرا ما در آردوينو ھم ھميشه فيوزبيت ھا را تنظيم ميکنيم. ولی 
  اينکار برايمان راحت است که يادمان ميرود اينھا فيوزبيت ھستند.در و آنقھمه پروگرامرھا. 

 ATMEGA8ترلر ميکروکن ھای بيتدر اين شکل تنظيمات فيوزمثال به شکل زير توجه نماييد. بعنوان 
  بينيد که بصورت کامال مفھومی و قابل درک نشان داده شده اند و براحتی قابل تنظيم ھستند: را می

  

اميدوارم که اين آموزش داده خواھد شد.  avrdudeدر قسمت بعدی آموزش، نحوه تنظيم فيوزبيتھا توسط 
  استفاده شما عزيزان قرار بگيرد.، مورد آردوينو کاران جوان آموزش نيز مانند ساير آموزشھای کانال

  دارم:از شما عزيزان خواھشی در نھايت، 

با خريد کردن از فروشگاه آردوينو کاران جوان، از اين کانال حمايت نماييد. تا الاقل گوشه ای از ھزينه 
   .نمايدتامين  ، راصرف می شودبھتر مطالب ھر چه ارائه زمانی که برای و ھای تحقيق و برسی 

   با سپاس فراوان

  http://arduinokaranejavan.sellfile.ir                            جوان:آدرس فروشگاه آردوينو کاران 

  آردوينو کاران جوان ھميشه بھترين ھا را برای شما آرزو می کند.

  پس با ما ھمراه باشيد.

  رضا اژدرکش


