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 AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      

    استانداردخالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   انجام كار به مفهوم قدرت:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

   :شغل مشخصات عمومي
 پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم كهكسي است  AVR طراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده
ت كامل از ميكروكنترلر و اصول كار آنها با داشتن شناخ AVRعالوه بر آشنايي با انواع ميكروكنترلرهاي 

    .را داشته باشد AVRي پروژه هاي مبتني بر ، توانايي طراحي و پياده سازATM32نمونه 

  : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم رايانه، ديپلم رياضي، ديپلم تجربي،)هنرستانهاي فني و حرفه اي و كار و دانش( برق ديپلم :ميزان تحصيالت حداقل 
  جسماني و روانيسالمت كامل : توانايي جسميحداقل 

   طراح و تحليلگر مدارات ديجيتال درجه يك * :اردمهارت هاي پيش نياز اين استاند
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت        272        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        140       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت         132      :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت           -      :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت           -       :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت           -        :       زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي
   :حداقل سطح تحصيالت 

  ) سخت افزار(و يا ليسانس كامپيوتر  )كليه گرايشها(برق ليسانس 
بـه گذرانـدن پيـشنياز    و ليسانس كامپيوتر نيـاز   ) كليه گرايشها (در صورت داشتن تحصيالت فوق ديپلم برق        * 

 .دوره نمي باشد
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده :                        نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

 توانايي شناخت سيستمهاي كنترل صنعتي ديجيتال  1

 توانايي رسم فلوچارت  2

   Cتوانايي برنامه نويسي مقدماتي به زمان  3

 AVRني طراحي يك سيستم مبتني بر توانايي درك مبا 4

 I/Oتوانايي استفاده از پورت هاي 5

  كاراكتري LCDتوانايي راه اندازي 6

 توانايي راه اندازي صفحه كليد ماتريسي 7

  پله ايتوانايي كار با موتورهاي  8

 توانايي شناخت ساختار برنامه نويسي مبتني بر وقفه  9

 اي خارجيتوانايي استفاده از وقفه ه 10

 PWMكانتر و توليد / توانايي استفاده از تايمر 11

 USART توانايي استفاده از 12

  TWI(12C)توانايي استفاده از 13

  SPIتوانايي استفاده از 14

  ADCتوانايي استفاده از 15

 توانايي استفاده از مقايسه كننده آنالوگ 16

  EEPROMتوانايي استفاده از 17

  Boot Loaderتوانايي استفاده از 18

  Sleepتوانايي فعال سازي مدهاي 19

 Watchdog Timerتوانايي استفاده از  20

  و برنامه سازي متناسب با آن Resetتوانايي تشخيص منابع 21

  JTAG كردن به كمكDebugتوانايي  22

 توانايي استفاده از ساير كامپايلرها 23

  ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار توانايي به كارگيري 24
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  9  -  9  شناخت سيستمهاي كنترل صنعتي ديجيتالتوانايي   1

        يمفهوم كنترل و ورودي و خروجي يك سيستم كنترل صنعتآشنايي با   1-1

        تاريخچه كنترل صنعتيآشنايي با   2-1

        سنسورهاآشنايي با   3-1
        تقويت كننده هاآشنايي با   4-1
         آن كاربردمبدل آنالوگ به ديجيتال وآشنايي با   5-1

         آن در سيستمهاي ديجيتالكاربرد و DACآشنايي با   6-1

        مدارات راه اندازي با يآشنا  7-1

        كامپيوترها و پردازنده ها به عنوان واحد كنترل كنندهبا آشنايي   8-1

        ميكروكنترلرها و جايگاه آنها در صنعتآشنايي با   9-1

كدماشين (مفاهيم برنامه سازي و برنامه ريزي ميكروكنترلرها آشنايي با   10-1
 زبانهاي سطح باالو - CPU روند اجراي كدها توسط – زبان اسمبلي –

 مقايسه زبان اسمبلي با زبان سطح باال و مزايا و معايب -رمفهوم كامپايل
  ) پروگرام كردن–هر كدام 

      

        مفهوم تداخل الكترومغناطيسيآشنايي با   11-1
        ) تشعشع– القايي - خازني–اتصال (روشهاي تداخل ي با يآشنا  12-1
       Electromagnetic Compatibilityمفهوم آشنايي با   13-1
         EMCاستراتژيهاي بهبودايي با آشن  14-1
        مفهوم ايزوالسيون آشنايي با   15-1

  6  3  3  توانايي رسم فلوچارت  2

        آشنايي با ترتيب در برنامه نويسي  1-2
        آشنايي با  الگوريتم نويسي  2-2
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

به طور مثال كنترل (شناسايي اصول نوشتن الگوريتم يك سيستم كنترل   3-2
  ) مطلوب به وسيله گرم كننده و خنك كنندهدماي اتاق در دماي

      

        آشنايي با  اشكال فلوچارت كشي  4-2
به طور مثال كنترل (شناسايي اصول رسم فلوچارت يك سيستم كنترل   5-2

  )دماي اتاق در دماي مطلوب به وسيله گرم كننده و خنك كننده
      

  C 9  6  15توانايي برنامه نويسي مقدماتي به زبان   3

                                                    C آشنايي با كلمات كليدي در زبان  1-3

        (Identifier)آشنايي با مفهوم شناسه  2-3

       (Data types)آشنايي با انواع اطالعات   3-3

       (Variable)آشنايي با مفهوم متغير   4-3
        Static, Local, Globalآشنايي با مفهوم متغير  5-3
        شناسايي اصول تعريف متغير  6-3
       (Constants)آشنايي با مفهوم ثوابت   7-3
        شناسايي اصول تعريف ثوابت  8-3
       (Array)آشنايي با مفهوم آرايه   9-3
        شناسايي اصول تعريف آرايه  10-3
         و انواع آن (Operator)آشنايي با مفهوم عملگر   11-3
        آشنايي با دستورات كنترل جريان برنامه  12-3
       If-elseآشنايي با دستور   13-3
          Whileآشنايي با دستور   14-3
             do-whileآشنايي با دستور  15-3
            forآشنايي با دستور  16-3
        Switchي با ساختار يآشنا  17-3
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با دستورات پيش پردازنده  18-3
        Structureي با ساختارهايآشنا  19-3
        آشنايي با مفهوم تابع  20-3
       Cان شناسايي اصول تعريف تابع در زب  21-3
         اصول فراخواني تابعآشنايي با  22-3

  AVR   8  2  10توانايي درك مباني طراحي يك سيستم مبتني بر   4

       AVRآشنايي با ميكروكنترلرهاي خانواده   1-4
       ATMEGA32 برمبنايAVRآشنايي با ساختار ميكروكنترلر  2-4
 –حافظه برنامه (آشنايي با نقش حافظه ها بر اساس معماري هاروارد   3-4

  )حافظه اطالعات
      

        ATMEGA32 شناسايي نوع و نقش حافظه هاي  4-4

         هاI/O Registerآشنايي با مفهوم   5-4

        ) كالك–تغذيه (آشنايي با حداقل نيازها براي راه اندازي   6-4

        Brown-outآشنايي با مفهوم   7-4

        آشنايي با مفهوم فيوزبيت  8-4

        يي منابع تأمين كالك و تفاوتهاي آنهاشناسا  9-4

        شناسايي اصول انتخاب منبع تأمين كالك  10-4
        Brown-out detection شناسايي اصول راه اندازي و تنظيم   11-4
         و روش شروع يك پروژه Code visionآشنايي با كامپايلر  12-4

  I /O   6  3  9 توانايي استفاده از پورت هاي  5

   I/Oناسايي كاربرد و مشخصه هاي پورت ها و پايه هاي ش   1-5
 )جريانكشيقابليت جرياندهي و(مشخصات الكتريكي پايه خروجي وكاربرد -

      

        Pull- up) يا (Hi-Z و مشخصات الكتريكي پايه وروديكاربرد -  
       Pull - up نقش مقاومت -  
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        AVR در I/Oي با سخت افزار پايه يآشنا   2-5

   هاي مربوط به پورت هاI/O Registerي با يآشنا  3-5
DDR) - PIN- PORT(  

      

 LEDاستفاده از (شناسايي اصول استفاده از پورت ها به عنوان خروجي   4-5
  )براي نمايش وضعيت پايه

      

         Debouncingي با اصول استفاده از كليدهاي فشاري و مفهوم يآشنا  5-5

        ورت ها به عنوان ورودياز پ شناسايي اصول استفاده  6-5

         هاI/O براي تنظيمات Code Wizard AVRي با يآشنا  7-5

        ي با تأخيرهاي نرم افزارييآشنا  8-5

        ) توابع تأخير(Code visionي با توابع آماده يآشنا  9-5

        ) پرو گرام كردن–تغذيه (شناسايي بورد آموزشي   10-5
  توابع تأخير شناسايي اصول استفاده از   11-5

  )ساخت يك برنامه چشمك زن با استفاده از بورد آموزشي: به طور مثال(
      

 12 6 6  كاراكتري LCDتوانايي راه اندازي  6

      ها و انواع آنهاLCDآشنايي با  1-6

     هاي كاراكتري LCD عملكرد آشنايي با 2-6

      كاراكتريLCDآشنايي با پايه هاي يك  3-6

     LCD براي راه اندازي Code vision توابع آماده ي باآشناي 4-6

 و Code vision  به كمك توابع LCD نمايش بر روي شناسايي اصول  5-6
  بورد آموزشي

   

        LCD دستورات مهم آشنايي با  6-6
 –خاموش كردن مكان نما / روشن( استفاده از دستورات شناسايي اصول  7-6

  ) جابجايي به چپ و راستغيرفعال كردن نمايش و/ فعال
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  به كمك تابعLCD روش نمايش مقدار يك متغير روي آشنايي با  8-6
Sprint f( ) 

      

  به كمك تابعLCD نمايش مقدار يك متغير روي شناسايي اصول  9-6
Sprint f( )  

      

         و تعريف كاراكتر جديدCGRAM حافظه ي آشنايي با  10-6
        ساخت كاراكتر جديد طراحي و شناسايي اصول  11-6

 8 6 2 راه اندازي صفحه كليد ماتريسي توانايي   7

آشنايي با سخت افزار صفحه كليدهاي ماتريسي و مفهوم اسكن كردن   1-7
 صفحه كليد 

   

    آشنايي با چگونگي اخذ يك كميت عددي به كمك صفحه كليد   2-7

    يد  آشنايي با چگونگي نسبت دادن يك عملكرد به يك كل  3-7

  شناسايي اصول استفاده از صفحه كليدهاي ماتريسي  4-7
نمايش شماره كليد فشرده شده در "پياده سازي پروژه : به طور مثال(

با كليد پاك كردن صفحه نمايش و رفتن به " LCDصفحه كليد بر روي 
 ) سر خط به كمك بورد آموزشي

   

 12 7 5  كار با موتورهاي پله ايتوانايي  8

      ترانزيستورها به عنوان سوييچي با يآشنا 1-8

     راه اندازي بارهاي القايي و محافظت ي با يآشنا 2-8

     ساختمان موتورهاي پله اي و انواع موتورهاي پله ايي بايآشنا 3-8

     ام، گشتاورگ مفاهيم پله، ي بايآشنا  4-8

      روش راه اندازي تمام پلهي بايآشنا  5-8

     سازي دو فازعال روش راه اندازي تمام پله با في بايآشنا  6-8

      روش راه اندازي به صورت نيم پلهي بايآشنا  7-8
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

      روش تغيير جهت چرخش موتوري بايآشنا  8-8

    ULN2003 مدار سوييچ ترانزيستوري و آي سي ي بايآشنا  9-8

    L298, L297 آي سي هاي ي بايآشنا  10-8

 L298, L297صول راه اندازي موتور پله اي با آي سي هاي شناسايي ا  11-8
  به كمك بورد آموزشي

   

 5 0 5 توانايي شناخت ساختار برنامه نويسي مبتني بر وقفه  9

    آشنايي با مفهوم وقفه   1-9

    آشنايي با منابع وقفه  2-9

    ) پرچم(آشنايي با بيت هاي نشانه رخ دادن وقفه  3-9

       هنگام ايجاد وقفه CPU با رفتار آشنايي 4-9

       آشنايي با مفهوم روال سرويس وقفه 5-9

     آشنايي با اولويت وقفه ها 6-9

     آشنايي با فعال سازي منابع وقفه 7-9

     آشنايي با بيت فعال ساز عمومي  8-9

     روش برنامه نويسي مبتني بر وقفهآشنايي با   9-9

  8  4  4    وقفه هاي خارجياستفاده ازتوانايي  10

         INT0, INT1,INT2آشنايي با مفهوم وقفه خارجي و پايه هاي  1-10

       ISC 01:0شناسايي اصول انتخاب محرك وقفه خارجي صفر و بيتهاي  2-10

       ISC 11:0 يك و بيتهاي شناسايي اصول انتخاب محرك وقفه خارجي 3-10

       ISC2خارجي يك و بيتهايشناسايي اصول انتخاب محرك وقفه  4-10

       INTF2,INTF1,INTF0آشنايي با بيتهاي پرچم  5-10

       INT2,INT1, INT0آشنايي با فعال سازي وقفه هاي خارجي و بيتهاي  6-10
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       Code wizardشناسايي اصول آماده سازي وقفه هاي خارجي به كمك  7-10

 كليدهاي فشاري و شناسايي اصول تحريك وقفه هاي خارجي به كمك 8-10
انواع لبه به عنوان محرك وقفه خارجي مورد استفاده قرار (مدارات منطقي 

  )مي گيرد

      

  PWM  15  14  29كانتر و توليد / توانايي استفاده از تايمر 11

     آشنايي با شمارنده هاي ديجيتال 1-11

     آشنايي با تفاوت زمانسنج و واقعه شمار 2-11

     هوم سرريزآشنايي با مف 3-11

 هشت - شانزده بيتي–هشت بيتي (AVR كانترها در /آشنايي با تايمر 4-11
  )بيتي با قابليت كار آسنكرون

   

        Top, Bottom, MAXآشنايي با مفاهيم  5-11

       ATMEGA32 كانترها در /آشنايي با تايمر 6-11

  آشنايي با سخت افزار تايمر صفر 7-11
 ،OCF0 و بيـت  OCR0 و رجيـستر  TOV0و بيـت  TCNT0 رجيـستر (

  )  T0مدار پيش تقسيم، پايه

      

 كانتر صفر به كمك بيت هاي /شناسايي اصول انتخاب منبع كالك تايمر 8-11
CSO2:0  

      

 و مدهاي PWM مدهاي غير –آشنايي با مدهاي كار تايمر صفر  9-11
PWM و نحوه انتخاب آن به كمك بيت هاي WGM01:0 

      

        يي مد نرمالشناسا10-11

 زمان سنجي و CTCچگونگي توليد فركانس در مد  (CTCشناسايي مد 11-11
  )CTCشمارش در مد 

      

        PWM در مدهاي غير FOC0آشنايي با عملكرد بيت 12-11

        TCCR0شناسايي رجيستر 13-11

  

 



 10
 

  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ر كانت/ شناسايي اصول فعال سازي و استفاده از وقفه هاي مرتبط با تايمر14-11
 TIFR و رجيستر TIMSKصفر و رجيستر 

      

شناسايي اصول استفاده از تايمر صفر به عنوان زمان سنج با كمك وقفه 15-11
  سر ريز

   

شناسايي اصول استفاده از تايمر صفر به عنوان زمان سنج با كمك وقفه 16-11
 CTCمقايسه در مد 

   

     وان شمارنده شناسايي اصول استفاده از تايمر صفر به عن17-11

      براي توليد فركانسCTCشناسايي اصول استفاده از تايمر صفر در مد 18-11

    Fast PWMشناسايي مد 19-11

     Fast PWM در مد PWMشناسايي اصول توليد موج 20-11

     Phase Correct PWMشناسايي مد 21-11

      Phase Correct PWM در مد PWMشناسايي اصول توليد پالس 22-11

    Code Wizardكانتر صفر به كمك / شناسايي اصول تنظيم تايمر23-11

   يك كانتر/ آشنايي با سخت افزار تايمر24-11
ــستر( ــت  TCNT1H:Lرجي ــسترهاي TOVF1، بي  ,OCR1B، رجي

OCR1A  و بيتهـاي OCF1B, OCF1A, OC1B, OC1A و مــدار 
  )T1پيش تقسيم و پايه 

      

كانتر يك به كمك بيت هاي /اصول انتخاب منبع كالك تايمرشناسايي 25-11
CS12:0 

      

       ICP1 و پايه هاي ICR1H:L، رجيستر Captureآشنايي با امكان 26-11
 و چگونگي AVR بيتي در 16آشنايي با نحوه دسترسي به رجيسترهاي 27-11

  Code Visionآن در كامپايلر

      

        و PWMو مدهاي PWM  يك، مدهاي غيرآشنايي با مدهاي كار تايمر28-11

       WGM13:0نحوه انتخاب آن به كمك بيتهاي   
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي مد نرمال در تايمر يك29-11

        شناسايي اصول استفاده از تايمر يك به عنوان زمان سنج در مد نرمال30-11

        الشناسايي اصول استفاده از تايمر يك به عنوان شمارنده در مد نرم31-11

 تايمر يك در مد نرمال براي Captureشناسايي اصول استفاده از امكان 32-11
  اندازه گيري فركانس و عرض پالس

      

       CTCشناسايي اصول مدهاي 33-11

        CTCشناسايي اصول توليد فركانس در مدهاي 34-11
        1كانتر/ در تايمرFast PWMشناسايي مدهاي 35-11
       Fast PWMاصول توليد شكل موج در مدهاي شناسايي 36-11
        1 كانتر/ در تايمرPhase Correct PWMشناسايي مدهاي 37-11
        Phase Correct PWMشناسايي اصول توليد شكل موج در مدهاي 38-11
         و تأثير آن در خروجي هاFOC1B, FOC1Aآشنايي با عملكرد بيت 39-11
        TCCR1B,TCCR1Aجيسترهاي كنترليآشنايي با تنظيمات ر40-11
شناسايي اصول فعال سازي و استفاده از منابع وقفه تايمر يك 41-11

  )TIFR و رجيسترTIMSKرجيستر(
      

       Code Wizardكانتريك به كمك / شناسايي اصول تنظيم تايمر42-11
 و TOV2 و بيتTCNT2رجيستر (آشنايي با سخت افزار تايمر دو 43-11

 مدار پيش و2تور تايمرالاسيوOC2 و پايهOCF2 و بيت  OCR2ررجيست
  )تقسيم

      

كانتر صفر به كمك / شناسايي اصول انتخاب منبع كالك تايمر44-11
 CS02:0بيتهاي

      

 و PWM و مدهاي PWMمدهاي غير (آشنايي با مدهاي كار تايمر دو 45-11
  )WGM21:0نحوه انتخاب آن به كمك بيتهاي 
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        نايي با عملكرد تايمر دو در مد آسنكرونآش46-11
 در مد آسنكرون و مفهوم 2شناسايي اصول زمان سنجي به كمك تايمر 47-11

RTC 

      

        Code Wizard به كمك 2كانتر / شناسايي اصول تنظيم تايمر48-11
هاي Seg-7شناسايي اصول ساخت يك شمارنده چهار رقمي به كمك 49-11

  مالتي پلكس شده 
      

        كانتر/ شناسايي اصول استفاده از تايمر50-11

         ساخت يك فركانس متر ديجيتال به كمك بورد آموزشي- 
         به كمك بورد آموزشيDC كنترل دور و جهت موتور - 
         دور سنج موتور به كمك بورد آموزشي- 
         ساخت موج سينوسي- 

  USART  9  11  20توانايي استفاده از  12

  آشنايي با مفهوم ارتباط سريال و انواع آن 1-12
  )Full Duplex, Half Duplex سنكرون و آسنكرون (

      

       USARTآشنايي با مفهوم  2-12

 بيتهاي -تعريف فريم (USARTآشنايي با فريم در ارتباط به كمك  3-12
  ) مفهوم توازن و بيت توازن- بيت پايان– بيت شروع -اطالعات

      

        يي با مفهوم نرخ انتقالآشنا 4-12

        ) و پالريتهكاربرد(آشنايي با كالك در مد سنكرون  5-12

 –قسمت توليد كالك  (AVR در USARTآشنايي با سخت افزار  6-12
  ) قسمت گيرنده–قسمت فرستنده 

      

 در مدهاي متفاوت به كمك رجيستر(شناسايي اصول محاسبه نرخ انتقال  7-12

UBRR( 
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 – دريافت كامل–ارسال كامل(USARTنايي با منابع وقفه در آش 8-12
UDRE(  

      

 خطاي فريم و - PEخطاي توازن و بيت (آشنايي با خطاهاي دريافت  9-12
  )DOR نوشته شدن اطالعات روي هم و بيت FEبيت 

      

 ,UCSRCتوسط رجيسترهاي  (USARTشناسايي اصول آماده سازي 10-12
UCSRB, UCSRA(  

      

 و مدار مبدل آن و ارتباط كامپيوتر از طريق RS-232آشنايي با ارتباط 11-12
 COMپورت 

      

        Code Vision در نرم افزار Terminalآشنايي با محيط 12-12

       TXC بيت (Polling)شناسايي اصول ارسال اطالعات به شيوه سركشي13-12

        »ل كاملارسا« شناسايي اصول ارسال اطالعات با كمك وقفه 14-12

      UDRE بيت Pollingشناسايي اصول ارسال اطالعات به شيوه سركشي15-12

       (UDR Empty)شناسايي اصول ارسال اطالعات با كمك وقفه  16-12

      RXC بيت Pollingشناسايي اصول دريافت اطالعات به شيوه سركشي  17-12

        »دريافت كامل« شناسايي اصول دريافت اطالعات با كمك وقفه  18-12

        Code Wizard به كمك USARTشناسايي اصول تنظيم  19-12

        USARTآشنايي با ارتباط چند پردازنده اي به كمك  20-12

   USART براي استفاده از Code Visionبا توابع آشنايي  21-12
  )( ) Scan f( ), Print fو توابع   ( )get char( ), Put charتوابع (

      

        Scanf- Print f- getchar- Put charشناسايي اصول استفاده از توابع  22-12

  TWI (12C)  9  11  20 توانايي استفاده از  13

سرعت ارتباط  –سنكرون بودن  (TWIآشنايي با مشخصه هاي پروتكل   1-13
Half-duplex حداكثر تعداد وسايل ممكن در يك شبكه–– بودن (  
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

خطوط ( و نقش وسايل در يك شبكه TWIزار ارتباط آشنايي با سخت اف  2-13
SCL, SDA و مفهوم Wired –AND - مفهوم Master – 

  ) مفهوم گيرنده– مفهوم فرستنده -  Slaveمفهوم

      

بسته آدرس و بسته  ( TWIآشنايي با چگونگي انتقال اطالعات در شبكه   3-13
  )ACKاطالعات وضعيتهاي شروع و شروع مجدد و پايان و بيت 

      

       General Callآشنايي با مفهوم   4-13

 در شبكه هايي با چند (Arbitration)آشنايي با اصول حكميت   5-13
Master 

      

 بخش – SCL, SDAپايه هاي  (AVR در TWIآشنايي با سخت افزار   6-13
Bit Rate Generator رجيسترمعرفي و TWBR – بخش Bus 

Interface و معرفي رجيسترTWDR –بخش Address Match و 
  )بخش و معرفي رجيسترهاي –معرفي رجيستر 

      

 و ارتباط آن با مقدار (Bite Rate)شناسايي اصول تنظيم آهنگ انتقال   7-13
 محدوديتها و مالحضات اندازه TWPS1:0 و بيتهايTWBRرجيستر 

Bit Rate 

      

       TWINTآشنايي با بيت پرچم   8-13

       TWCRآشنايي با رجيستر   9-13
       TWSRآشنايي با رجيستر  10-13
 و فرستنده و Master در حالت AVRشناسايي اصول راه اندازي  11-13

   در اين حالت TWSRعملكرد رجيستر 
      

 و گيرنده و عملكرد Master در حالت AVRشناسايي اصول راه اندازي  12-13
   در اين حالت TWSRرجيستر 

      

 و فرستنده و عملكرد  Slave در حالتAVRازي شناسايي اصول راه اند 13-13
   در اين حالتTWSRرجيستر 

      

 و گيرنده و عملكرد  Slave در حالتAVRشناسايي اصول راه اندازي  14-13
   در اين حالتTWSRرجيستر 
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 Code به كمك TWIشناسايي اصول آماده سازي و راه اندازي  15-13

Wizard  
      

        TWI براي Code visionماده آشنايي با توابع آ 16-13

       CXX 24آشنايي با حافظه هاي سري  17-13

 و بورد TWI به كمك بخش 24C02شناسايي اصول استفاده از  18-13
  آموزشي

      

 Code vision به كمك توابع آماده C02 24شناسايي اصول استفاده از  19-13
  و بورد آموزشي

      

  SPI  4  6  10توانايي استفاده از   14

 سرعت ارتباط -سنكرون بودن(SPI آشنايي با مشخصه هاي پروتكل   1-14
full- duplexبودن (  

      

 نقش (SPI در ارتباط Slave, Masterآشنايي با اتصال دو وسيله   2-14
Slave, Masterدر يك ارتباط، وظيفه پايه هاي MISO, ,MOSI, 

SCK, SSدر  Slave, Master(  

      

مفهوم ترتيب  (Slave, Masterگي انتقال اطالعات بين آشنايي با چگون  3-14
  )Data orderاطالعات 

      

        Slave با بيش از يك SPIآشنايي با شبكه هاي   4-14
مفهوم پالريته كالك (SPIشناسايي مدهاي انتقال اطالعات در ارتباط  5-14

  )ومفهوم فاز كالك
      

       AVR در SPIآشنايي با سخت افزار واحد   6-14

        SPIشناسايي اصول تنظيمات واحد   7-14

          تنظيم فركانس كالك -  
        Slave يا Master انتخاب -  
         تعيين مدكار-  
         تعيين ترتيب كار-  

        )SPIF, SPIEبيت  (SPIآشنايي با روش فعال سازي و استفاده از وقفه   8-14
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        Master در حالت SSآشنايي با عملكرد پايه   9-14

       WCOLآشنايي با تصادم اطالعات و بيت  10-14

        SPIشناسايي اصول آماده سازي و انتقال اطالعات توسط  11-14

        Code Wizard به كمك SPIشناسايي اصول تنظيم  12-14

        Code vision در SPIآشنايي با توابع  13-14

        Code vision به كمك توابعSPIشناسايي اصول راه اندازي  14-14

       25CXXشناسايي اصول استفاده از حافظه هاي سري 15-14

       SPI  از طريق ارتباط  AVRشناسايي اصول اتصال دو ميكروكنترلر 16-14

  ADC  6  8  14توانايي استفاده از   15

زمان تبديل و - ولتاژ مرجع – صحت –دقت  (ADCآشنايي با مفهوم   1-15
 )free – runningاي تك پايانه وتفاضلي  ورودي ه–نرخ نمونه برداري 

  و كاربرد آن 

      

         هايي با بيش از يك كانالADCآشنايي با   2-15

        )سخت افزار و مشخصه ها (AVR در DDCآشنايي با واحد   3-15

        ADCشناسايي اصول تنظيمات واحد   4-15

         فعال سازي-  
         تأمين كالك-  
         بهره انتخاب كانال ورودي و-  
         انتخاب ولتاژ مرجع-  
       ADSC شروع تبديل، بيت -  
         راه اندازي مودهاي تحريك خودكار-  
        ADC دسترسي به نتيجه تبديل -  
  - Left Adjustment       
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       ADC (ADIE, ADIF)آشنايي با روش فعال سازي و استفاده از وقفه   5-15

         نسبت به نويزADCمني آشنايي با روشهاي افزايش اي  6-15

       ADC Noise Reductionآشنايي با مد   7-15

       Code Wizard به كمك ADCشناسايي اصول تنظيم   8-15

        Code vision در ADCآشنايي با توابع آماده براي استفاده از   9-15

        Code vision در ADCشناسايي اصول استفاده از  10-15

        ADCآشنايي با انواع خطاهاي تبديل در  11-15

 ADSC به كمك بيت ADCشناسايي اصول نمونه برداري توسط  12-15
  )نمونه برداري ولتاژ يك پتانسيومتر در هر ثانيه: مثال(

      

      Free - running در مدهاي ADCشناسايي اصول نمونه برداري توسط  13-15
  Auto trigger در مدADCوسط شناسايي اصول نمونه برداري ت 14-15

  حساس به وقفه تايمر
      

 به LCD و نمايش آن بر روي LM35شناسايي اصول ساخت دماسنج با  15-15
  كمك بورد آموزشي 

      

  7  4  3  نالوگتوانايي استفاده از مقايسه كننده آ  16

ورودي مثبت و (آشنايي با مقايسه كننده آنالوگ و سخت افزار آن   1-16
 بخش – ACO بيت - ورودي منفي و انتخابهاي آن-ي آنانتخابها

Interrupt Select – پرچم ACI – بيت فعال ساز وقفه ACIE(  

      

 تايمر يك توسط مقايسه كننده آنالوگ و Captureآشنايي با تحريك   2-16
 ACICوظيفه بيت 

      

 Codeشناسايي اصول تنظيم و راه اندازي مقايسه كننده آنالوگ در   3-16

vision  
      

شناسايي اصول استفاده از مقايسه كننده آنالوگ براي به دست آوردن   4-16
  فركانس يك موج سينوسي 
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  EEPROM  4  2  6توانايي استفاده از   17

        EEPROMآشنايي با كاربرد حافظه   1-17

         ) EEARL, EEARHرجيستر(آشنايي با روش آدرس دهي   2-17

 ,EEPROM)  SPMEN, EEWMEن در آشنايي با روند نوشت  3-17

EEWE, EEAR, EEDR و زمان دسترسي به EEPROM(   
      

 ,EEPROM) EEDR, EERE, EEWE از نآشنايي با روند خواند  4-17

EEAR و زمان دسترسي به EEPROM(   
      

آشنايي با محدوديتهاي ناشي از رخ دادن وقفه در ساخت برنامه هاي   5-17
  EEPROMحاوي دسترسي به 

      

        EEPROMشناسايي اصول خواندن و نوشتن در حافظه   6-17

        Code vision در EEPROMشناسايي اصول استفاده از   7-17

  Boot Loader 3  6  9 توانايي استفاده از  18

 -Self و مفهوم Boot Loaderآشنايي با كاربرد فضاي   1-18

Programming 

      

 و RWWبخش  (AVR در Boot Loaderآشنايي با فضاي   2-18
   )Boot Loader در حافظه فلش تعيين حجم فضاي NRWWبخش

      

 ، پاك  SPMCRرجيستر (Self- Programmingآشنايي با عمليات   3-18
 نوشتن ،Loading Page Buffer، بارگذاري بافر Page Eraseكردن 

Page Write بيت پرچم ، RWW Section Busy flag  وقفه ، 
SPM(  

      

         هاي آنLock Bit و Boot Loaderيي با محافظت از فضاي آشنا  4-18

 USARTSبه كمك  (Self- Programmingآشنايي با برخي روشهاي   5-18
  )SPI به كمك – TWI به كمك –
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  Sleep 3  4  7توانايي فعال سازي مدهاي   19

        Sleepآشنايي با مديريت توان و مفهوم   1-19

   Power Downمد -  Idleمد (Sleepي آشنايي با انواع مدها  2-19
 Standby مد– Power Save مد– ADC Noise Reductionمد 
   ) Extended Standbyمد

      

       SM2:0  توسط بيتهايSleepشناسايي اصول انتخاب مدهاي   3-19

       SE توسط بيت Sleepشناسايي اصول فعال سازي مدهاي   4-19

 و توابع  Code vision درSleepي شناسايي اصول فعال سازي مدها  5-19
  مربوط به آن 

      

         در يك برنامه كاربرديSleepشناسايي اصول استفاده از مدهاي   6-19

  Watchdog Timer 3  3  6 توانايي استفاده از  20

        Watchdog Timer كاربردآشنايي با مفهوم و   1-20

ار پيش مد (ATMega32 در Watchdog Timerآشنايي با بخش   2-20
  ) صفر كردن، غيرفعال كردن– فعال سازي –تقسيم 

      

         در يك برنامه كاربردي Watchdog Timerشناسايي اصول استفاده از   3-20

  6  3  3  و برنامه سازي متناسب با آن Resetتوانايي تشخيص منابع   21

         و تأثير آن بر عملكرد ميكروكنترلرResetآشنايي با مفهوم   1-21

 Reset) Power-on Reset ،Brown-out Detectionآشنايي با منابع   2-21
، Reset خارجي،Watchdog Reset(  

      

       MCUCSR به كمك بايت Resetشناسايي اصول تشخيص منبع   3-21

        Reset براي تشخيص منبع Code Wizardشناسايي اصول تنظيم   4-21

 و اجراي Reset منبع شناسايي اصول برنامه نويسي براي تشخيص  5-21
  عملكرد متناسب با آن 
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  JTAG 9  9  18 كردن به كمك Debug توانايي  22

         كردن Debugآشنايي با مفهوم   1-22

        Debugging براي AVR در JTAGآشنايي با عملكرد   2-22

        Debugging جهت AVR Studioشناسايي اصول نصب   3-22

   به كمك نرم افزارDebuggingزي آشنايي با روش برنامه ري  4-22
 AVR Studio)  روشهاي كنترل - تنظيم فيوز بيت ها–برنامه ريزي 

  ) بدست آوردن مقادير متغيرها–اجراي برنامه 

      

        AVR Studio يك پروژه به كمك Debuggingشناسايي اصول   5-22

        آشنايي با مفهوم شبيه سازي و نرم افزارهاي شبيه ساز  6-22

        آشنايي با روش رسم نقشه شماتيك در نرم افزار  7-22

        آشنايي با اجراي شبيه ساز و استخراج اطالعات  8-22

        شناسايي اصول شبيه سازي يك مدار نمونه توسط نرم افزار   9-22

  16  10  6  توانايي استفاده از ساير كامپايلرها  23

       AVRآشنايي با كامپايلرهاي مهم   1-23

       Bascomنايي با كامپايلر آش  2-23

تعريف متغيرها و ثوابت،  (Basicآشنايي با اصول برنامه نويسي به زبان   3-23
اپراتورها، دستورات كنترل جريان برنامه، ساخت زير برنامه ها و توابع، 

  ) Basic توابع استاندارد

      

        Bascom در محيط AVRشناسايي اصول راه اندازي ميكروكنترلر   4-23

   Bascomدر AVR شناسايي اصول استفاده از توابع ويژه   5-23
(…, keyboard, LCD)  

      

        Bascom در محيط AVRشناسايي اصول برنامه ريزي ميكروكنترلر   6-23

       Terminal emulatorشناسايي اصول استفاده از محيط   7-23

        Bascomشناسايي اصول شبيه سازي توسط نرم افزار   8-23
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : ام شغلن                      
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  4  6 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  24

        آشنايي با عوامل فيزيكي موثر در محيط كار  1-24
        ) پرتوها- روشنايي- رطوبت- سرما- گرما-صدا(  

        آشنايي با عوامل شيميايي موثر در محيط كار  2-24
        كاري گازهاي زيان آور متصاعد شونده در هنگام لحيم -  
         جيوه-  
         ذرات گرد و غبار-  
         مايعات خورنده-  

آشنايي با كاربرد وسايل ايمني و حفاظتي شخصي با توجه به نوع ومحيط   3-24
 كار

      

آشنايي با انواع سيستمهاي حفاظت الكتريكي براي جلوگيري از برق   4-24
  گرفتگي

      

         مقابل برق گرفتگيشناسايي اصول ايزوله كردن ميزها در  5-24

        شناسايي اصول ايزوله كردن قسمتهاي نشت كننده از ساير قسمتها  6-24

        آشنايي با مثلث آتش  7-24

        )اطفاء حريق(شناسايي اصول انجام مبارزه با آتش   8-24

        شناسايي اصول انجام كمك هاي اوليه  9-24
        و بهداشت كارشناسايي اصول به كارگيري ضوابط ايمني  10-24
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : نام شغل                      
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  فانكشن ژنراتور   
- MHZ3- 5/0  

1  

  اسيلوسكوپ    
MHZ-20  

2  

  مولتي متر ديجيتال   
  مترداراي فركانس   -

3  

  4  )متصل به شبكه محلي و دسترسي به اينترنت( P3 كامپيوتر  

   منبع تغذيه  
- 30V, 3A  

5  

  موتور پله اي  
    درجه8/1-

6  

   ديتا پروژكتور  
  1024×828يشن لبارزو -

7  

   وايت برد  
  100×180ابعاد  -

8  

  9  جعبه كمكهاي اوليه  

  كپسول آتش نشاني  
   كيلويي پودرخشك12  -

10  

  ATM32سيستم كمك آموزشي ميكرو كنترلر   

  مجهز به پروگرامر-

11  

  DCموتور   
 24V كوچك -

12  

   هويه قلمي  
 وات 40

13  
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  14  ايه هويهپ  

  15  قلع كش  

  16  آي سي كش  

  فيبر سوراخدار  
  10×10 اندازه -

17  

  
 

  سيم چين  
  كوچك

18  

  پيچ گوشتي   
   چهارسو كوچك -

19  

  20  برد بورد   

  سيم    
  مخصوص برد بورد -

21  

  كتاب   
- TTL Cook Book  

22  

  كتاب   
- CMOS Cook Book  

23  

  ATM 32  24فايل    

  نرم افزار    
- Code vision AVR Studio Bascom  

25  

  نرم افزار   
  پروگرامر -

26  

  Net op 27 نرم افزار   

  28  %60سيم لحيم    

  29  سيم مفتولي    
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  AVRطراح و تحليلگر مدارات ميكروكنترلر خانواده : نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  ATM32  30آي سي ميكروكنترلر   

  31  7805رگوالتور   

  LED 32  
  24C 04  33 آي سي  

  
 

 LCD  
- 16×2  

34  

   7-Segment  
 )ك ترشآندم( مالتي پلكس ييچهار تا -

35  

  25CXX  36  آي سي   

  BC558  37ترانزيستور     

  ULN2003  38آي سي     

  74LS 573  39آي سي     

  74LS 47  40سي  آي    

  MAX 232  41آي سي     

  مقاومت   
  E24 استاندارد ت وا4/1سري كامل  -

  42  

  خازن   
- 1PF 1000 تاµF  

43  

  پتانسيومتر    

   كيلواهم10 -
44  

  ميكروسوييچ   
    چهارگوش بزرگ-

45  

  46  4×4ماتريسيصفحه كليد    
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  AVRت ميكروكنترلر خانواده طراح و تحليلگر مدارا:                       نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  LM 35  47سنسور    

  48  مخصوص وايت بردماژيك   

  49  روغن لحيم  

  MHZ 16 MHZ,11.0592  50كريستال   

  MHZ -7.3728 MHZ  51 8كريستال    

  52  ساعتكريستال    

 

  

 


