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 کيدهچ

با خروجی سریال می باشد. این ماژول برای ارتباط  Bluetoothیک ماژول استاندارد  HC-05ماژول بلوتوث 

 . بین میکروکنترلر و موبایل و تبلت و نیز دو میکرو با یکدیگر با سرعت بالا انتخاب خوبی به شمار می رود

های دارای پورت  lap top همچنین میتوان با استفاده از این ماژول بین پروژه های ساخته شده با میکرو و

USB  وPC  های دارای دانگل بلوتوث نیز یک لینک ارتباطی بیسیم از نوع ارتباط سریال برقرار کرد. از جمله

  :(Axelson 2007)کاربردهای این ماژول می توان موارد زیر را برشمرد

 ساخت روبات کنترل از راه دور با موبایل 

 موبایل و رسم و ک بازه زمانی خاص بر روی تبلت نمایش اطلاعات مربوط به یک پروژه دماسنج در ی

 نمودار

 ساخت پروگرمر بیسیم برای پروگرم کردن میکروکنترلر با استفاده از تبلت 

  استفاده از موبایلریموت کنترل درب منزل با 

 اتوماسیون خانه و محیط کار با موبایل و تبلت  
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 مقدمه 

 برای ارتباط دستگاه با رایانه به دلیل مزایای فراوان نسبت به پورت های دیگر به USB امروزه استفاده از پورت

در .اند داده USBحدی افزایش یافته که در رایانه های امروزی پورت های دیگر کم کم جای خود را به پورت 

 برای ارتباط با همه نوع وسیله جانبی مورد استفاده قرار گیرد و به جای داشتن تواند می USB واقع پورت

 کتیبانی می کنند می توانیم از یکانکتورهای مختلف و سخت افزارهایی که فقط یک نوع وسیله جانبی را پش

 . رابط برای همه وسایل جانبی استفاده کنیم

 سادگی ،راحت اتصال، برای کاربران مزایای بسیاری از قبیل کاربرد راحت، پیکربندی خودکار  USB پورت 

 موشیخاوصل و جداکردن دستگاه بدون توجه به بودن یا  و اج به منبع تغذیه )بیشتر مواقع(عدم احتی کابل،

 .  ایانه و... داردر

 به شدت افزایش USB جانبی برای ارتباط با رایانه به وسیله پورت بدین ترتیب اهمیت چگونگی ساخت وسایل

 ، این پورت مشکلاتی نیز دارد که خوشبختانه این مشکلاتUSB  یافته است. البته با وجود مزایای فراوان پورت

لازم است  USB کردن وسیله جانبی ریزی است. برای مثال، برای برنامه از دید کاربر تقریباً قابل چشم پوشی

داشته باشید )برای تبادل اطلاعات روی باس(. البته تراشه کنترلی،  USB کلاطلاعات زیادی درباره پروت که

 یزیر از ارتباطات را به صورت خودکار انجام می دهد اما تراشه های کنترلی هنوز، احتیاج به برنامه بسیاری

 .ریزی آشنا باشید ریزی آنها لازم می دارد که با علم برنامه نویسی و همچنین وسایل برنامه برنامه دارند و
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 USBورت پا واسط به منظور ارتباط با یانتخاب راه انداز  1.1

 بستگی به محدودیت های دستگاه مورد نظر از USBپورت  انداز و یا یک واسط برای ارتباط با انتخاب یک راه

ها و .... دارد که بسته به این محدودیت ها ، می توان یک راه انداز  پوینتقبیل سرعت ، نوع ارسال ، تعداد اند

 .یک واسط برای دستگاه انتخاب نمود یا

 .های زیادی برخوردار باشند بلیتاباید از ق USB به معنای آن است که وسایل جانبی USB پیچیدگی پروتکل

را داشته باشند و راهی   USB و پاسخ به رویدادهای پورت ه وسایل جانبی باید قابلیت تشخیصکنترل کنند

 .هایی که دستگاه قصد فرستادن و یا گرفتن آن را دارد ایجاد نماید ذخیره سازی داده برای

 برنامه ند متفاوتند، برخی از آنهارنیاز دا USBط ابای که برای ارت های کنترلی بر اساس میزان برنامه تراشه

 دیگر د اما برخیندار USBهای  کوتاهی برای دسترسی به مجموعه رجیسترها به منظور ذخیره و دریافت داده

 رهبری، فرستادن توضیح دهنده ها به میزبان و اطمینان از فرستاده شدن تر، از جملهشبرای انجام کارهای بی

 .مناسب، به کد برنامه نیاز دارند ابلپاکت تائید متق

 فراوانی تواند در طراحی و راه اندازی یک پروژه کمک می اءعلاوه بر قابلیت و ویژگی های تراشه، راحتی ارتق

زیر  آن است که از تراشه ی کنترلی ای استفاده شود که همه موارد USB ترین و سریع ترین پروژه کند. ساده

 : را در بر داشته باشد

 .با آنها آشنا هستید ای با معماری و زبان برنامه نویسی که تراشه  -1

 آن.  به همرا جزئیات وجود مراجعی کامل، در مورد سخت افزار  -2

 . بدون خطا،  کاملی برای کدهای تراشه موردنظر وجود مراجع   -3

می سازد)برای اندازی برنامه تراشه را به راحتی ممکن  ،که اشکال زدایی و راهءدستگاهی برای ارتقا   -4

 (یک پروگرامر قابل انعطاف مثال

 اندازی که توسط اندازهای ویندوز باشد و یاراه انداز دستگاه که ممکن است از راه دسترسی به راه  -1

 .فروشنده تراشه ارائه شود وبا تغییرات کوچکی قابل استفاده باشد

 بیت زیادی برخوردارند، برنامه نویسیاز عمومیت و محبو ATMEL متعلق به شرکت AVR از آنجا که تراشه های

 مختلفی در این مورد ارائه شده جعاها و مرساده بوده و استفاده کنندگان فراوانی دارد و همچنین کد ها آن

به منظور کنترل کننده  ATMEGA8 نیعو یکی از مشهورترین انها ی AVR است، بهتر دانستیم که از تراشه

ساخته نشده  USB های پورت مطابق با نیازمندی  ATMEGA8 که تراشه اما از آنجادستگاه استفاده کنیم 

استفاده   USB به منظور رفع نیازمندیهای پروتکل USBبایست از یک واسط برای ارتباط باپورت  می است
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ها  اند اما چون این تراشه ساخته شدهUSB  ابتدا به منظور ارتباط با پورت البته تراشه های مختلفی از .نمود

 . کنیمنستفاده ا ها زیادی نداشته بهتر دانستیم از این تراشه ومیتعم

میتوان از تراشه های واسط مختلفی که در بازار موجود می   USB با پورت ATMEGA8 برای ارتباط تراشه

 را ساده تر نمود. USB رتباط باا USBاتصال تراشه اصلی به تراشه واسط  ااستفاده کرد، بدین ترتیب که ب باشد

 PID USBD و یا تراشه های  Cypress شرکت  CY7C637XX عنوان مثال میتوان از تراشه های سری به )

حجم سخت افزاری دستگاه شده و  دیگر این کار باعث افزایش اما از سوی( نام برد  Philips  شرکت  12

 می دهد . قیمت تمام شده را نیز افزایش

 افزار مدار می شود و قیمت تمام شده را به طور قابل توجهیهر چه بیشتر سخت  دیگر که باعث کاهش شرو

 انداز به صورت نرم افزاری است. البته باید توجه داشت که با این کار اگر چه از کاهش می دهد استفاده از راه

 چشم گیری کاسته می شود ولی از لحاظ برنامه تراشه، پیچیدگی آن پیچیدگی سخت افزاری دستگاه به طور

بایست با استفاده از برنامه نویسی برای آن تراشه مورد نظر )در  یابد. بدین ترتیب می میافزایش 

 تطبیق داد. که ما از این روش برای پیاده سازی دستگاه استفاده USB  پورت اب را دستگاه (  ATMEGA8جااین

 .می کنیم

V-USB تراشه های سری یک راه انداز، مخصوص AVR  کردن آن به برنامه تراشه می می باشد که با اضافه

ارتباط برقرار نمود و نتیجه این  USB بدون استفاده از هیچ رابط سخت افزاری به طور مستقیم با پورت توان

 .کاهش هزینه ها، سادگی و کم حجم شدن مدار می باشد کار

V-USB  چیست؟V-USB  پیاده سازی  برنامه تراشه براییکUSB 1.1 ،مخصوص سازگار با سرعت پایین 

، که دارای  AVRهر تراشه میکروکنترلر  اجرا بر روی باشد و قابل می ATMELشرکت  AVRتراشه های سری 

 12MHzو قابل برنامه ریزی با فرکانس اسیلاتور  RAMبایت حافظه  FLASH  ،128حافظه  2KBحداقل 

و   timer وUART د و نیازی بهباش لبه می های تراشه استفاده از یک وقفه با تنها نیازمندیاست، می باشد. 

بدین ترتیب برنامه تراشه به دو قسمت  . اضافی دیگری ندارد یا هر سخت افزار و input Capture واحد

 :  تقسیم می شود که عبارتند از

برنامه اصلی که وظیفه دریافت اطلاعات از صفحه لمسی، بررسی خطاهای احتمالی و ارسال اطلاعات   -1

 .داراستمیزبان را  به

به برنامه اصلی اضافه می  USB ایجاد سازگاری باپورت که برای ارتباط و API (V-USB) راه انداز  -2

  . شود
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  USB ارتباط با پورت 1.1 

های ورودی و خروجی آی سی های  کار می کنند به دلیل محدودیت( V-USBکه بر مبنای ) هایی دستگاه

اما می توان با اضافه نمودن چند قطعه به  ارتباط برقرار کنند، USB نمی توانند به تنهایی با پورت AVR سری

 د.منطبق نمو USB قبولی دستگاه را با پورت طور قابل

کسان ی میزبان و دستگاه، از یک سطح منطقی بایست ، هر دو طرف برای تطبیق دستگاه و میزبان با یکدیگر می

طوح س بایست بت است میادر سمت میزان ث اژطوح ولتد.از آنجا که سنحالات صفر و یک استفاده کن ، برای

فر ص با میزبان سازگار نمود. میزبان ولتاژ صفر ولت را به عنوان سطح منطقی ولتاژ ارسالی و دریافتی دستگاه را

شخصه م اند، حتی اگر در ولت را به عنوان سطح منطقی یک ارسال می کند. این مقادیر تقریباً دقیق 3.3و ولتاژ 

USB تمال خطا وجود داده شده باشد. باید توجه داشته که معمولاً ولتاژ پورت ها در تراشه هایاح AVR  در

سطح  ولت را به عنوان 3.3ولت، ولتاژ  1اژ تول اله مشکلی را به وجود نمی آورند. حتی طراحی هایی بااین مس

 .یک منطقی در نظر می گیرند

ولت را  1شود بدین صورت که میزبان ولتاژ تر می شمشکلات بیل اطلاعات به میزبان از سوی دیگر برای ارسا

 .ولت را به عنوان یک منطقی تلقی می کند 3.6تا  2به عنوان صفر منطقی و مقدار 

 برای رفع .از می باشد اما در بعضی دیگر خیرولت نیز مج 1، تا ولتاژ  1میزبان ها سطح منطقی  البته در بعضی

ولتاژ  اینکه از انواع مبدل سطح داد و یاولت کاهش  3.6-2 ولتاژ آی سی را بین باید سطح تغذیه این مشکل یا

 . دوم استفاده می کنیم استفاده کرد. که ما در اینجا از روشUSB در خطوط داده پورت

 ولت تنظیم می کند، نشان 3.6را همواره روی  D- و D+ را که سطح ولتاژ یک نوع مبدل ولتاژ زنرى 1.6 شکل

یا کمتر( با   500mw عموماً باتوان) بایست از دیود زنر توان پایین توجه کنید که در این مدار میمی دهد. 

ه دیود شده و در نتیج ظرفیت خازنی ولت استفاده کرد. توان پایین برای دیود زنر باعث کاهش 3.6ولتاژ کاری 

 .اغتشاش , را در خطوط داده کمتر می کند
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 USBمبدل ولتاژ زنری برای ارتباط با پورت  1-6شکل 

 :مزایای استفاده از دیود زنر

 قیمت پایین -1

 سانآدسترسی  -2

  ( USB با توجه به ولتاژ پورت. ) ولت باشد 1طراحی می تواند بر پایه ولتاژ   -3

 .بالا تنظیم شود در رنج دمیتوان AVRساعت  فرکانس -4

 :معایب استفاده از دیود زنر

 .چرا که نیاز به مقداری محاسبات دارد پیچیده خواهد شد کمی راه حل -1

 ایجاد میکنند که ممکن است رن در مدایایپهای زیادی مخصوصاً در جریان  دیودهای زر محدودیت -2

 .باعث ایجاد مشکل در مدار شوند

 . کشیدن جریان زیاد به هنگام ارسال سطح یک منطقی -3
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 بی کاری دستگاه متفاوت است بدین معنی که هنگامبرای ارسال اطلاعات، سطح منطقی یک با حالت  -4

 کشیده و حال آنکه در حالت بی کاری تقریبا جریان از تبادل اطلاعات دیودهای زنر جریان زیادی

 می گذرد.  pull up  ،1.5kΩمقاومت 

 نقشه سخت افزار دستگاه را نشان می دهد .  7-1شکل 

 نقشه سخت افزار دستگاه 7-1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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