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 قدمه م

است برای تولید انواع موجهای سینوسی، مرّبعیی و ملللیی  یه  ای  وسیله (مولد پالس )سیگنال ژنراتور

م  اا ونیکییی بییه ننییوا  منبیی  سیییگنال بییرای مییدار ای الکترونیکیییی الکترامعمییود در در مامایاییگا ه

با توجه به ننوا  پروژه ، نترل ای  مدار به وسیله یک میکرو نترولر  یه واسیب بیی   .استفاده می  نند

 . اربر و سیستم می بااد صورت میگیرد

 چکیده مطالب:

ت و میبایست مدار داخلی ای  می سی در ای  پروژه اا می سی  ای مولد ای  سه پالس استفاده ناده اس 

اا ممپ امپها برای تولید امواج مربعی و ملللی و اا یک مداراامل . بدی  منظوره ساای می ادی ا اب

مقاومیت و دیود ییا بییرای تولییید مییوج ملللییی اسییتفاده اییده اسییت  ییه  نتییرل دامنییه و  ر ییانس و نییوع مییوج 

ای اا میدار و طبعیات اسیتفاده  خالصیهت و ماخصادر  صل اول  بوسیله یک میکرو صورت میگیرد.

و نحیوه  نتیرل میدار و محاسبات میدار مربعی وملللی و  پالس سینوسی اده و  نحوه و مدار مولد پالس 

بوسیله میکرو مورد نظر مورده اده است و در  صل دوم  لوچارت برنامه و برنامه میکرو  ه به ابا  

C   و در مخیر پیروژه ،نواته ایده و نتیجیه پیروژه تهییه ایدهDATA SHEET   طبعیات اسیتفاده ایده

  مورده اده است.



www.sinuper.blogfa.com 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



www.sinuper.blogfa.com 

 

 4 

 

 فصل اول:

 می بااد.... ر انس وم ست و ،تنظیم نوع خروجی  و وسیله ای برای  نترل میکرو استفاده اده 

 مشخصات و محدوه این  مدار:

 : ملللی ، مربعی، سینوسیخروجی  انواع موج

 -51الی  51وده دامنه : محد

 50HZ-30KHZمحدوده  ر انس: 

 

 خالصه ای از مدار 

 .سیستم اا طبعات ایر  استفاده اده در ای 

 برای  نترل سیستم  AVR  (ATMega16L)میکرو  نترولر سری 

 دو در ااناده  متنی برای نمایش خروجی با  اربر   LCDیک ندد 

 چهار ندد میکرو سویچ برای  نترل سیستم

op amp   برای ایجاد موج مللّلی و مربعی 
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 و مقاومت برای ایجاد موج سینوسی  1N4148چند ندد دیود انر و 

 برای  نترل  ر انس ،گی  و نوع خروجی AD7523و  4052و  4051می سی 

LCDیر امکاناتیوچند ندد  لید برای نمایش ابالنات و نیا تغ 

 ت استفاده اده استول 5و15برای تغذیه اا رگودتور ملبت ومنفی 

 

 ایجاد موج مثلثی و مربعی

 

 

اکل  وق  در اینجا  برای ایجاد موج ملللی  اا یک انتگرال گیر با مپ امپ استفاده  رده ایم با توجه به

مپ امپ  سمت راست ای  انتگرال گیر می بااد  در برف چپ مدار اا ییک میدار اایمیت تریگیر  ....
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  ولتاژ انتگرالگیر  ای  اامیت تریگر سویچ میکند  سیپس بیا  عیال  یرد  استفاده اده است   با باد ر ت

 عال اده وبانث میاود  ه مدار انتگرال گیر به صورت معکوس نمل  رده  R/2ترانایستور مقاومت 

بیه ایی  ترتییز اا خروجیی مپ امیز اول میوج ملللیی و اا خروجیی مپ  .و ایجاد یک رمپ منفی میکنید

 .میاود امپ دوم   مربعی گر ته

 محاسبات مدار

میبااید و پیس جرییا   Vc/2در صیورتی  یه ترانایسیتور  ییر  عیال بااید ولتیاژ سیر پاییه منفیی برابیر 

 برابر  Rنبوری اا 

(Vc - Vc/2) /R = Vc/(2R) 

 و با اارژ اد  خاا  و  رمول م  ولتاژ خروجی برابر  

Vo =  1/C( Vc/2R)t+V0 = (Vc/2RC)t 

برابیر   V +بیا توجیه بیه مقیادیر داخیل نقایه و نییا امیی  بیود   رگر برابر اا م  برف ولتاژ اامیت ت

  .ولتاژ تغذیه می بااد  1/3

امانی  ه ای  ولتاا نیاا دارد تا به ولتاژ ما ایمم وسپس به حالت اول برسد  چهار برابر میبااید    در 

 به صورت ایر در می مید  ( t/1 )ای  صورت  ر انس 
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f = 1/t =4 * (Vc / Vpp) * (1/2RC) = ( Vc/Vpp ) * (2/RC) 

Vpp= 1\3 Vc  

 ویا خاا  مدار پرداخت  Vcرات  در ای   ر انس میتوا   با مک  تغییر در مقدار یبرای تغی

 نتیرل ایی  منظیور اا بیرای  .اسیتفاده ایده اسیت  Vcدر اینجا برای  نتیرل  ر یانس در مقیادیر  یم اا  

 .استفاده میکنیم  AD7528به دیجیتال    مسی  دیجیتال یکی اا دو  انال مبدل منالوگ

ای  ای سی دارای دو مبیدل منیالوگ بیه دیجیتیال  میبااید  یه یکیی اا م  بیرای ایی  منظیور ودیگیری در 

     .جای دیگر بدا  پرداخته میاود

 یه ییک   4051رات باد خاا  را میی بایسیت تغیییر داد  یه در اینجیا اا منیالوگ  سیویچ یو برای تغی  

 .در یک به  ات میبااد استفاده میکنیم دیک

 .مقادیر خاانهای استفاده اده به صورت ایر میبااد

2.2p , 22p, 220p, 2.2n, 22n ,220n 
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 موج سینوسی 

برای ایجاد موج سینوسی اا چند منب  ولتاژ   ه به وسییله  دییود انیر   ایجیاد ایده اسیت وچنید مقاومیت 

 (مدار اکل ایر) .خاص  اا موج ملللی تولید میگردد

 

ولت  2.2مناب  تغذیه انتخاز اده برابر .ای  مدار موج ملللی به اکل موج تقریبا سینوسی تبدیل میکند 

 ییچ  یدام اا دیود یا  دییود  0.7+2.2 میبااد  در پیک ملبیت  در بیی  ولتیاژ سیفر تیا  4.7،5.1، 3.3

 4ر می بااد  اما بعد اا م   تا ولتاژ  عال نمیبااند در ای  صورت ولتاژ ورودی با ولتاژ خروجی براب
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بانث  ا ش نسبی ولتاژ  10kو مقاومت  62kولت  قب دیود اول  عال میبااد در ای  صورت مقاومت 

 .میگردد برای بقیه دیود ا ای  وض  ادامه میابد تا به ولتاژ سینوسی برسیم

 چگونگی محاسبه

 ی بااد داریمچو  ایز رمپ برابر ایز در نقبه صفر در موج سینوسی م

Vsin = A Sin(Pi/2 t); 

Vramp = B t 

Vsin’ (0) = Vramp’(0); 

A Pi/2 Cos(Pi/2 t)  =  B 

A = 2B / pi 

A  دامنه موج سینوسی وB   ولیت بیرای  10دامنه موج رمپ می بااد  ه با توجه به مقدار گر ته ایده

 .به دست می مید 6.36موج ملللی مقدار موج سینوس در حدود 

بااد در  Vsin1ندد دیود  عال اده بااند در ای  صورت  ولتاژ موج سینوسی برابر با   nد  رض  نی

 ای  صورت  ولتاژ موج ملللی برابر 

(Vramp – Vsin)/R = (Vsin – V1)/R1 +(Vsin – V2)/R2+…+(Vsin – Vn)/R  
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و  دیود اول در را انتخاز  رده چ 10Kبرای محاسبه مقاومت اول  رض را بر ای  گذااه  ه مقاومت 

و مچنیی  بیا .را برای مقاومیت اول بدسیت مورد 6.2میتوا   به راحتی مقدار .وصل میاود  2.9ولتاژ 

 .داات  ای  مقاومت میتوا  مقاومت بعدی را بدست مور تا به مقاومت نهایی رسید

 یای منفیی  طابل ذ ر است به نلت متقار  بود  مدار  قب نیاا به محاسبه نصف مدار میبااد و مقاومت

  .را اام   ما  مقاومتهای طسمت ملبت میبااد
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 کنترل خروجی 

 AD7528و  4052ا نظر نوع موج و دامنهاا دو می سی ابرای منکه خروجی را نیا  نترول  رد  

 .نصف م  استفاده اده است 

و  مربعیی، ملللیی )یک منالگ سویچ یک به چهار  میبااد  یه بیام  نیوع میوج خروجیی  4052می سی 

مسی  Vrefخروجی ای  ای سی به   .میبااد  4051را انتخاز میکنیم ای  می  مانند ای سی  (سینوسی 

AD7528  ر ته  ه  ما  مسی  ه برای  نترل  ر انس  م استفاده میگردد. 

م نمییل  ییرده و ولتییاژ را  ییا ش داده   ییه بییا یییک تقویییت  نییده وای اسییی در اییی  صییورت ماننیید یییک ولیی

opamp ر ولتییاژ مییورد نظییر رسییید در اییی  صییورت  ییار  نتییرول دامنییه  نیییا بییه صییورت ی بییه مقییدا

 .دیجیتال در ممده است

 

 Atmega16Lمیکرو نترولر 

 میبااد I/Oتا  32ای  میکرو دارای 

 را میتواند تحمل  ند 2.7تا   5.5یه ذولتاژ تغ

 )طابل برنامه ریای( بایت حا ظه  لش K16دارای 
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 میبااد Ramبایت  1024و

 را ببور داخلی استفاده میکند M8وm4وm2وm1 ر انسهای واا 

 

روی بیرد تعبییه ایده بیر لید  یه  4در اینجا ای  میکرو برای  نترول سیستم استفاده میاود  ه به وسیله 

 .است  میتوا   نترول سیستم را به دست گر ت 

  .اده میکنیماستف  codveiton ه در طالز   Cابا    AVRبرای برنامه نویسی میکرو  نترلر 

برای  نترل  لید ا   ه یک سر منها به امی  وصل اده است و دیگری به میکیرو، بیه بیور داخلیی بیه 

وسیله ریجستر ای  نترول پورت میکرو پودپ اده  ه   نگامی  یه  لییدی  ایار داده نایده بااید نیدد 

 .یک خوانده و در صورت  اار داد   لید ندد صفر را میکرو بخواند

 استفاده اده است   ()GetKeyند      لید اا تاب  برای خوا

در صیورتی  یه  لیید ی  ایار داده ایود  .ای  تاب  چک میکند  ه میا  لیدی  اار داده اده است یا خییر 

 .مبابق با م  در خروجی  نددی طرار مید د 

LCD Text 

 .است ارا تری  16 ه دارای دو سبر .ای  وسیله برای نمایش خروجی  سیستم میبااد
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 .طابل نمایش   میبااد LCD ر انس خروجی ،دامنه خروجی ونوع موج خروجی در ای 

 دستورات مورد نیاا 

 

lcd_init(16); 

  .میبااد  ه چگونگی  ار رد منرا تنظیم میکند LCD Textای  دستور راه انداا   

lcd_gotoxy(0,3); 

ننیوا  ملیال مکیا  نمیا را بیه خیب اول  ای  دستور برای برد  خب ناا  به نقبه میورد نظیر میبااید بیه

 . ارا تر چهارم میبرد 

lcd_putchar('0');  

 .ای  دستور یک  ارا تر مورد نظر را در  جای مکا  نما  طرار می د د 

lcd_puts   (str);  

ای  دستور  ارا تر  ا را اا داخیل  .میبااد  LCDای  دستور برای نمایش یک سری  ارا تر بر روی 

    .ناا  می د د  LCDبردااته و بر روی  RAMحا ظه 

lcd_putsf("KHz   ");   
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ای  دستور  ارا تر  ا را اا داخیل  .میبااد  LCDای  دستور برای نمایش یک سری  ارا تر بر روی 

 .ناا  می د د  LCDبردااته و بر روی  Flashحا ظه 

نی وا یرا خی _#<include <lcd.hذخییره ایده اسیت   یه بیا دسیتور Lcd.Hایی  دسیتورات در  اییل  

  .میگردد 

 دستور دیگری  ه در ای  برنامه استفاده اده است دستور 

void define_char(char flash *pc,char char_code) 

بیرای ابیالع بیایتر بیه را نمیای ایی  .میبااد  یه بیرای ایجیاد  یارا تر جدیید میتیوا  اا م  اسیتفاده نمیود

 .برنامه مراجعه اود

 .دستور دیگر مورد برسی طرار میگیرددر اینجا چند 

delay_ms(100);  

 .ای  دستور برای ایجاد تاخیر در برنامه میاود 

 ltoa(256,srt);    

 .بتواند م  را نمایش بد د  LCD ه  ASCIIای  دستور برای تبدیل ندد به  د
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 :ساختار برنامه 

می ا تید  یه   ()Whileبه داخل حلقه بی نهایت ای  برنامه ابتدا بعد اا تظیم نمود  مقادیر اولیه سیستم  

 .سیستم منتظر میماند تا  لیدی  اار داده اود  .اصل بر نامه در اینجا طرار دارد

بااید بانیث تعیویض متغییر سیسیتم میی ایود   یه بیی  متغییر  یای  نیوع   Selectدر صورتی  ه  لید 

ننوا  ملال در صورتی بروی نوع  دامنه  خروجی و  ر انس م  در حال گردش می بااد به ،خروجی 

    .موج بااد به سراغ دامنه می رود

بااد متغیر مورد نظر را تغیر داده و خروجی منیرا در سیخت ا یاار  Downو upدر صورتی  ه  لید 

 اجرا میکند
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Main 

 انجام اده است  wizardمقدار د ی اولیه توسب 

وایجاد اکل  لش   , lcdراه انداای 
 برای م 

ایجاد یک سیگنال به صورت پیش  رض به وسیله 
 set Frequency,Set OutPutتواب  

Signal,SetGain 

 گر ت   لید
(Get Key) 

Key_Select 

Key _up 

Key_down 

 opبا توجه 
 

Op=1 
 تغییر نوع سیگنال

Op=2 
 تغییردامنه سیگنال

Op=3 
 تغییر  ر انس سیگنال

 )مقادیر بارگ(

Op=4 
 تغییر  ر انس سیگنال
 )مقادیر  وچک(

برای منچه  اربر  OPا اایش 
 میخوا د تغییر د د

برد   لش در جایی  ه  اربر 
 یخوا د تغییر انجام د دم

 Outputتغییر مقدار 
signal با توجه به  لید  اار

 اده ادهد

با توجه به  Gainتغییر مقدار
  لید  اار داده اده

با Frequency highتغییر مقدار 
 توجه به  لید  اار داده اده

با Frequency lowتغییر مقدار 
 توجه به  لید  اار داده اده

 Set OutPut استفاده از تابع

 Set Gain استفاده از تابع

 Set frequency استفاده اا تاب 
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Write Dac7528 

 بر روی پورت ADCخت  مقدار ری

 ADCانتخاز 

و سپس   Enable عال ساای پایه 
  یر  عال  رد  م  
 (ADC)برای نوات  بر روی 

 پایان تابع

Setfrequency 

 (4051)انتخاز یکی اا خاانها به وسیله منالوگ سویچ 
  برای تنظیم )تغییرات برگ( 

)تغییر  ADCتنظیم  ر انس به وسیله تنظیم ولتاژ خروجی 
 (Write ADC7528) وچک(

 پایان تابع

محاسبه  ر انس خروجی به وسیله مقادیر 
 LCDورودی برای نمایش بر روی 
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Setout put 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cy 

سی،مربعی، ملللی( انتخاز م  در با توجه به ورودی تاب )سینو
  ( به وسیله تنظیم پایه  ای م  4052خروجی منالوگ سویچ )

 پایان تابع

ایجاد یکی اا اکلهای پالس سینوسی مربعی یا 
 و نمایش ا  LCDملللی بر روی 

چک  ند  دام یک اا 
  لید ا  اار داده اده است

Key_Select 

Key _up 

Key_down 

GetKey 

داده  اار  مقدار Oxffننوا  به 
  لید  ه ای  گردا  باا ناده

أیا  لید طبال  اار 
 داده اده است؟

أیا  لید طبال  اار 
 داده اده است؟

مقدار  لید 
را باا 
 گردا 

میلی  511
 لانیه صبر    

 پایان تابع

 بله

 بله

 خیر

 خیر

 هیچ کدام
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 برنامه نرم افزاری
 

 

 

This program was produced by the 

CodeWizardAVR V1.23.8c Standard 

Automatic Program Generator 

 © 

 

Project   :  

Version   :  

Date    : 1/8/2005 

Author  : n.aslani                       

Company                                   :  

Comments : 

 

 

Chip type           : ATmega16L 

Program type        : Application 

Clock frequency     : 1.000000 MHz 

Memory model        : Small 

External SRAM size  : 0 

Data Stack size     : 256 

/********************************************* 

 

#include <mega16.h> 

#include <delay.h> 

#include <stdlib.h> 

 //Alphanumeric LCD Module functions 

#asm 

   . equ __lcd_port=0x12 

#endasm 

#include <lcd.h> 

 

 //Declare your global variables here  

#define DAC_PORT  PORTA 

#define DAC_PIN_WR  PORTB.4 

#define DAC_PIN_E   PORTB.3 

#define DAC_PIN_AB  PORTB.2 

 

#define F51_PIN0    PORTB.5 

#define F51_PIN1    PORTB.6 

#define F51_PIN2    PORTB.7 

 

#define F52_PIN0    PORTB.0 

#define F52_PIN1    PORTB.1 
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#define Key_Select  PINC.0 

#define Key_Up      PINC.3 

#define Key_Down    PINC.2 

 

 

void define_char(char flash *pc,char char_code) 

{ 

   char i,a; 

   a  = (char_code<<3) | 0x40; 

   for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pc;)++ 

} 

 

 

 

void WriteDAC7528(unsigned char DAC,unsigned char AB  )  

{ 

  DAC_PORT = DAC; 

  if (AB) 

     {  

     DAC_PIN_AB =1; 

     }  

     else 

     {  

     DAC_PIN_AB =0; 

        ;}  

  DAC_PIN_WR = 0  ;  

  DAC_PIN_E  = 0 ; 

  # asm("nop)" 

  DAC_PIN_WR = 1  ;  

  DAC_PIN_E  = 1; 

} 

 

 

flash char ChMosalasi [] ={ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x0A,0x04;} 

flash char ChMosalasi2[] ={ 0x00,0x04,0x0A,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00;} 

flash char ChMoraba   [] ={ 0x00,0x00,0x07,0x04,0x04,0x1C,0x00,0x00;} 

flash char ChMoraba2  [] ={ 0x00,0x00,0x1C,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00;} 

flash char ChSin      [] ={ 0x01,0x02,0x04,0x04,0x04,0x08,0x10,0x00;} 

flash char ChSin2     [] ={ 0x10,0x08,0x04,0x04,0x04,0x02,0x01,0x00;} 

flash char ChFelesh2  [] ={ 0x00,0x04,0x08,0x1F,0x08,0x04,0x00,0x00;} 

flash char ChFelesh   [] ={ 0x00,0x04,0x02,0x1F,0x02,0x04,0x00,0x00;} 

#define  LSignalX 11  

#define  LSignalY 0  

#define  LGainX   1  

#define  LGainY  0  

#define  LFrequencyX 1  

#define  LFrequencyY 1  
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#define  LFrequencyX2 15  

 

 

void SetOutputSignal(unsigned char Mode  )  

 { 

   switch( Mode  )  

   {  

   case  0:         // mosalsi 

        F52_PIN0 = 0; 

        F52_PIN1 = 0; 

        define_char(ChMosalasi ,0;) 

        define_char(ChMosalasi2,1;) 

        break; 

   case  1:        //  sin 

        F52_PIN0 = 1; 

        F52_PIN1 = 0; 

        define_char(ChSin  ,0;) 

        define_char(ChSin2 ,1;) 

        break     ; 

   default :       // Moraba 

        F52_PIN0 = 0; 

        F52_PIN1 = 1; 

        define_char(ChMoraba  ,0;) 

        define_char(ChMoraba2 ,1;) 

   }  

   lcd_gotoxy(LSignalX,LSignalY;) 

   lcd_putsf("\8\9\8\9\8         ;)" 

  

} 

void SetGain(unsigned char A  )  

{ 

   char str[10;] 

   WriteDAC7528(A,1;) 

   lcd_gotoxy(LGainX,LGainY;) 

 

   lcd_putsf("G ;)"= 

   itoa((A/20),str;) 

   lcd_puts   (str ;) 

   lcd_putchar .'(;)'  

   itoa((int)(A%20)*5,str;) 

   lcd_puts   (str ;) 

   lcd_putsf("v   ;)"  

    

} 

void SetFrequency(unsigned char Ftq ,unsigned char DBFtq) 

{ 

   unsigned char str[10;] 
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   unsigned long int  K; 

   Ftq +=50; 

   switch( DBFtq) 

   {  

   case  0:           //1 Hz 

        F51_PIN0 = 1; 

        F51_PIN1 = 0; 

        F51_PIN2 = 1; 

        K = 1; 

        break     ; 

   case  1:           //10 Hz 

        F51_PIN0 = 0; 

        F51_PIN1 = 0; 

        F51_PIN2 = 1; 

        K = 10; 

        break     ; 

   case  2:         //100 Hz 

        F51_PIN0 = 1; 

        F51_PIN1 = 1; 

        F51_PIN2 = 0; 

        K = 100; 

        break     ; 

   case  3:         //1k Hz 

        F51_PIN0 = 0; 

        F51_PIN1 = 1; 

        F51_PIN2 = 0; 

        K = 1; 

        break     ; 

   case  4:         //10k Hz 

        F51_PIN0 = 1; 

        F51_PIN1 = 0; 

        F51_PIN2 = 0; 

        K = 10; 

        break; 

   case  5:        //100k Hz  

        F51_PIN0 = 0; 

        F51_PIN1 = 0; 

        F51_PIN2 = 0; 

        K = 100; 

        break     ; 

          }  

    

   WriteDAC7528(Ftq,0;) 

   lcd_gotoxy(LFrequencyX,LFrequencyY;) 

   lcd_putsf("Frq   ;)"=  

    

   K = K * Ftq; 
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   ltoa((K/100),str;) 

   lcd_puts   (str ;) 

    

   if ((K%100) != 0) 

   {  

     lcd_putchar;)'.'( 

     ltoa((K%100),str;) 

     lcd_puts   (str ;) 

   }  

   if (DBFtq >= 3) 

     lcd_putsf("KHz      ;)"  

   else  

     lcd_putsf("Hz      ;)"  

} 

 

char GetKey)( 

{ 

static   char KeySelect_Dwon ; 

static   char KeyUp_Dwon ; 

static   char KeyDown_Dwon ; 

 

if (Key_Select == 0) 

    {  

    delay_ms(10;) 

    if (KeySelect_Dwon==0) 

         {  

         return 0xFF; 

         }   

    KeySelect_Dwon=0; 

    return 1; 

    }  

    else 

     KeySelect_Dwon=1; 

 

 

if (Key_Up == 0) 

    {  

    delay_ms(30;) 

    if (KeyUp_Dwon!=0) 

    {  

        delay_ms(100;) 

        KeyUp_Dwon=0; 

     }  

    return 3; 

    }  

    else 

     KeyUp_Dwon=1; 
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if (Key_Down == 0) 

    {  

    delay_ms(30;) 

    if (KeyDown_Dwon!=0) 

    {  

       delay_ms(100;) 

       KeyDown_Dwon=0; 

     }  

    return 2; 

    }  

    else 

     KeyDown_Dwon=1; 

return 0xFF     ; 

 

 

} 

 

 

void main(void) 

{ 

 //Declare your local variables here  

   unsigned char OutputSignal = 0  ,  

                 Gain = 20, 

                 FrequencyHigh = 1, 

                 FrequencyLow  = 50; 

 

 //Input/Output Ports initialization 

 //Port A initialization 

 //Func0=Out Func1=Out Func2=Out Func3=Out Func4=Out Func5=Out Func6=Out 

Func7=Out  

 //State0=0 State1=0 State2=0 State3=0 State4=0 State5=0 State6=0 State7=0  

PORTA=0x00; 

DDRA=0xFF; 

 

 //Port B initialization 

 //Func0=Out Func1=Out Func2=Out Func3=Out Func4=Out Func5=Out Func6=Out 

Func7=Out  

 //State0=0 State1=0 State2=0 State3=0 State4=0 State5=0 State6=0 State7=0  

PORTB=0x00; 

DDRB=0xFF; 

 

 //Port C initialization 

 //Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In  

 //State0=P State1=P State2=P State3=P State4=P State5=P State6=P State7=P  

PORTC=0xFF; 

DDRC=0x00; 
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 //Port D initialization 

 //Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In  

 //State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T  

PORTD=0x00; 

DDRD=0x00; 

 

 //Timer/Counter 0 initialization 

 //Clock source: System Clock 

 //Clock value: Timer 0 Stopped 

 //Mode: Normal top=FFh 

 //OC0 output: Disconnected 

TCCR0=0x00; 

TCNT0=0x00; 

OCR0=0x00; 

 

 //Timer/Counter 1 initialization 

 //Clock source: System Clock 

 //Clock value: Timer 1 Stopped 

 //Mode: Normal top=FFFFh 

 //OC1A output: Discon. 

 //OC1B output: Discon. 

 //Noise Canceler: Off 

 //Input Capture on Falling Edge 

TCCR1A=0x00; 

TCCR1B=0x00; 

TCNT1H=0x00; 

TCNT1L=0x00; 

OCR1AH=0x00; 

OCR1AL=0x00; 

OCR1BH=0x00; 

OCR1BL=0x00; 

 

 //Timer/Counter 2 initialization 

 //Clock source: System Clock 

 //Clock value: Timer 2 Stopped 

 //Mode: Normal top=FFh 

 //OC2 output: Disconnected 

ASSR=0x00; 

TCCR2=0x00; 

TCNT2=0x00; 

OCR2=0x00; 

 

 //External Interrupt(s) initialization 

/ / INT0: Off 

 //INT1: Off 

 //INT2: Off 
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GICR|=0x00; 

MCUCR=0x00; 

MCUCSR=0x00; 

 

 //Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 

TIMSK=0x00; 

 

 //Analog Comparator initialization 

 //Analog Comparator: Off 

 //Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off 

 //Analog Comparator Output: Off 

ACSR=0x80; 

SFIOR=0x00; 

 

 //LCD module initialization 

lcd_init(16;) 

 

 define_char(ChFelesh ,7;) 

 define_char(ChFelesh2 ,6;) 

 SetOutputSignal(OutputSignal;)  

 SetGain( Gain;) 

 SetFrequency(FrequencyLow,FrequencyHigh;) 

while (1) 

  {  

      unsigned char  Key  ;  

      unsigned char  op  ;  

      Key = GetKey;)( 

       

      lcd_gotoxy(0,3;) 

      lcd_putchar(Key+'0;)' 

      if (Key == 1) 

       {  

         op;++ 

         if ( op > 4) op =1; 

         switch(op  )  

         {  

           case 1: // Signal   

              lcd_gotoxy(LFrequencyX2,LFrequencyY;)           

              lcd_putchar;)' '( 

   lcd_gotoxy(LSignalX-1,LSignalY;)           

              lcd_putchar(7;) 

   break; 

           case 2: // GainX   

   lcd_gotoxy(LSignalX-1,LSignalY;)           

              lcd_putchar;)' '( 

   lcd_gotoxy(LGainX-1,LGainY;)           

              lcd_putchar(7;) 



www.sinuper.blogfa.com 

 

 27 

   break; 

           case 3: // Frequency   

   lcd_gotoxy(LGainX-1,LGainY;)           

              lcd_putchar;)' '( 

              lcd_gotoxy(LFrequencyX-1,LFrequencyY;)           

              lcd_putchar(7;) 

   break; 

           case 4: // Frequency Low  

              lcd_gotoxy(LFrequencyX-1,LFrequencyY;)           

              lcd_putchar;)' '( 

              lcd_gotoxy(LFrequencyX2,LFrequencyY;)           

              lcd_putchar(6;) 

   break; 

              }  

      }  

      if (Key == 2)// Key up 

       {  

         switch(op  )  

         {  

           case 1: // Signal 

              OutputSignal  ;++  

              if (OutputSignal >2 ) 

                   OutputSignal=0  ; 

   SetOutputSignal(OutputSignal;)  

   break; 

           case 2: // Gain   

              Gain  ;++  

   SetGain(Gain;)  

   break; 

           case 3: // Frequency   

              FrequencyHigh  ;++  

              if (FrequencyHigh >5 ) 

                  FrequencyHigh =5  ; 

 

              SetFrequency(FrequencyLow,FrequencyHigh;) 

   break; 

           case 4: // Frequency Low  

              FrequencyLow  ;++  

              if (FrequencyLow >200 ) 

                  FrequencyLow =200  ; 

              SetFrequency(FrequencyLow,FrequencyHigh;) 

   break; 

              }  

      }  

      if (Key == 3)// Key Down 

       {  

         switch(op  )  
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         {  

           case 1: // Signal 

              OutputSignal  ;++  

              if (OutputSignal >2 ) 

                   OutputSignal=0  ; 

   SetOutputSignal(OutputSignal;)  

   break; 

           case 2: // Gain   

              Gain  --;  

   SetGain(Gain;)  

   break; 

           case 3: // Frequency   

              FrequencyHigh  --;  

              if (FrequencyHigh >5 ) 

                  FrequencyHigh =0  ; 

              SetFrequency(FrequencyLow,FrequencyHigh;) 

   break; 

           case 4: // Frequency Low  

              FrequencyLow  --;  

              if (FrequencyLow >200 ) 

                  FrequencyLow =0  ; 

              SetFrequency(FrequencyLow,FrequencyHigh;) 

   break; 

        {      

      {  

 نتیجه گیری :

 دوده ولیت در محی -51الیی  51ای  مدار برای تولیید امیواج سینوسیی، ملللیی، مربعیی در محیدوده دامنیه 

بیه چنید میورد اا اایکادت میدار اایاره میی  یلو  رتا  ار میکند. در اینجیا  01 رتا الی  11 ر انس 

 اود  ه ای  ماکالت ناای اا طبعات استفاده اده در ای  مدار می بااد.

Opamp  1: ای  الما  تا  ركانسMHZ  مي تواند  ار  ند ولی بیه دلییلSlowreat  م   بیرای پییک

 ت ایادی بوجود می مید.ولتاژ بادتر  اربرد  متری دارد.به نلت ای  ماکل در  ر انسهای باد ماکال
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در  ر پایه خاانهای معادل چنید پیکیو  یاراد دارنید  یه  نگیام اسیتفاده اا  IC: ای  دو  آنالوگ سویچ ها

  اا ای  وچک با منها مواای میاوند و با مقدار خاا  استفاده اده جم  اده و ایجاد اختااش میکند.

دار سیلفها و خاانهیای ناخواسیته در میدار ایجیاد  مدار و استفاده اا برد سیورا    با توجه به نوع چیدما

 می اود  ه بانث ناپایداری و ایجاد  ارمونیک  ایی اا  ر انس در درو  مدار میگردد

 


