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 AVR (AAP04)راھنمای پروگرامر اتوماتیک 
 

 ویژگی ھا:

 بدون نیاز بھ کامپیوتر -1
 سرعت بیشتر  -2
 مناسب برای کارگاه ھای تولید -3
 پروگرامینگ چھارعدد میکروکنترلر بطور ھمزمان -4
 حفاظت از دسترسی ناخواستھ دیگران یا اپراتور بھ فایل ھگز و دانش فنی -5
 کاراکتری 20در  4داری نمایشگر ال سی دی  -6
 و میکروکنترلر ھایی کھ پایھ ھای مشابھ دارند ATmega8زیف سوکت برای  -7
 برای پروگرام کردن رو بردی ISPخروجی  -8
 پروگرام می شوند SPIکھ با  AVRھای  رپشتیبانی از میکروکنترل -9

 1MHzتنظیم سرعت پروگرامر برای میکروکنترلرھایی کھ کالک کمتر از  -10
 دارند

 و الک بیت ھا  بیتھاکردن حافظھ فلش و فیوز  وریفای -11
حالت ھای ھر میکروکنترلر برای نشانگر ال ای دی برای  چھار نشانگر -12

Busy  ،Success  ،Fail  ،Ready 
 چیپھر چھار پروگرام شدن اتوماتیک بھ محض وصل شدن  -13
 Signature Bytesچک شدن اتوماتیک امضای دیجیتال و تطبیق  -14
 ھا یا الک بیتھاامکان انتخاب پروگرام شدن یا نشدن فیوز بیت  -15
دارای شمارنده تعداد پروگرام ھای موفق و ناموفق و ثبت دائمی و نمایش آنھا  -16

 بر روی نمایشگر 
پسورد پنج رقمی قابل تغییر برای دسترسی بھ تنظیمات و نیز محدود کردن  -17

 تعداد پروگرام ھا (از ھزار پروگرام موفق)
 uSDپشتیبانی از کارت حافظھ  -18
 ولت 12دارای آداپتور  -19

 



2 
 

Email: info@ato.co.ir 
 

 :سریع راھنمای
استفاده کنید و برای ثبت مقادیر یا رفتن بھ   –یا  +مقادیر از کلید ھای  برای تغییر -۱

 OKگام بعدی از کلید
را بزنید. رمز پیش فرض  –کلید  READY برای تغییر رمز پنج رقمی در حالت -۲

00000 
کپی  بھ کارت حافظھ سپس آنرادھید تغییر  1جھت انتقال فایل ھگز ابتدا نام آنرا بھ  -۳

  کنید
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 توضیح / عملکرد نام شماره
ثبت مقادیر و رفتن بھ گام بعدی و یا خروج از  OKکلید  08

 تنظیمات 
 رفتن بھ منوی تنظیمات  -افزایش مقادیر کلید + 08
با فشار دادن این دکمھ در حالت  -کاھش مقادیر -کلید  08

Ready  می توانید بھ منوی تغییر رمز دسترسی پیدا
 کنید.

– LEDنشانگر  04
Ready 

 لیمطابقت امضای دیجیتاوصل شدن چیپ وام ھنگ
 نشانگر روشن می شوداین آن با تنظیمات داده شده 

ھنگام مشغول بودن پروگرامر این نشانگر روشن  LED –Busyنشانگر  05
 می شود.

-LEDنشانگر  06
Success 

بعد از موفق بودن عمل پروگرامینگ این نشانگر 
 روشن می شود.

صورت ناموفق بودن عمل پروگرامینگ این  در LED-Failنشانگر  07
 نشانگر روشن می شود.

 sdدرگاه کارت حافظھ ی میکرو  Micro SDخشاب  01
 ااتصال آسان میکرو کنترلرھبرای  سوکتزیف  02

ATMEGA8 ATMEGA48 ATMEGA88 
ATMEGA168 ATMEGA328 

 
ATMEGA16 ATMEGA32 

وضعیت پروگرام  09
 شدن

Ready 
Programming 

Fail 
Success 

10 S_C شمارنده موفق Success Counter 
 تعداد دفعات پروگرام ھای موفقشمارنده ی 

برای ھر ھزار پروگرام موفق یکبار نیاز بھ ورود 
 رمز پنج رقمی خواھد بود.

11 F_C ناموفق شمارنده Fail Counter 
 گرام ھای ناموفقوشمارنده تعداد دفعات پر

03 
 
 
 

 ISPدرگاه 
 

1- VCC 
2- GND 

In-system programming 
 کردن رو بردی و رو مداریبرای پروگرام 

ھنگامی کھ میکرو کنترلر ھدف در یک سیستم 
 مداری نصب شده است
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3- MOSI 
4- RST 
5- SCK 
6- MISO 

ھمھ ی انواع میکروکنترلر ھا را سوکت زیف 
 پشتیبانی نمی کند

برای سایر میکرو کنترلھا و ھمھ ی 
 ISPبایستی از درگاه  SMDمیکروکنترلرھای 

 استفاده شود.
 

برای ھر چھار  ISPبھ محض وصل شدن اتصاالِت 
پروگرامربطور اتوماتیک شروع بھ عدد چیپ 

 عملیات پروگرامینگ خواھد کرد.
 

در صورتی کھ مداِر ھدف دارای تغذیھ (مخصوصا 
از  VCCولت) باشد دیگر نیازی بھ وصل شدن 3.3

 ھدف نیست! بھ مدارِ  ISPطرف درگاِه 
 

VCC=+5V 
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در زیف سوکت: 8نحوه ی قرار گیری صحیح مگا
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 انتقال فایل بھ کارت حافظھ:
تغییر داده و با استفاده از یک کارت  1فایل ھگز را از فولدر پروژه بیابید و نام آن را بھ 

داخل مسیرھا یا  hex.1ریدر یا ابزار مشابھ آن را بھ کارت حافظھ منتقل کنید.فایل 
 فولدرھای فرعی قرار نگیرد. مانند تصویر زیر

 

 

 خود پروگرامر ایجاد می شود. توسط  ENCRYP.HEXفایل 
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 تنظیمات اولیھ:
ھر بار کھ پروگرامر برقدار می شود تنظیمات مربوط بھ فیوز ھا و الک بیت ھا را بھ 

سریعا آنھا را تائید کند و یا  OKاختصار نشان می دھد. کاربر می تواند با زدن دکمھ 
 اینکھ برای ویرایش و تغییر دادن مقادیر دکمھ ی + را فشار دھد.

 
SIZE: Flash memory Size ID: Target Cheap ID 
HFB: High Fuse Byte FB: Fuse Byte 
LB: Lock Byte EFB: Extended Fuse Byte 

 

توانید از لینک ھای زیر و یا دیتاشیت برای محاسبھ ی فیوز بیت ھا و الک بیتھا می 
 میکروکنترلر استفاده کنید:

 
http://www.engbedded.com/fusecalc/ 
http://eleccelerator.com/fusecalc/ 

تنظیمات بایستی رمز پنج رقمی را وارد کنید کھ در حالت پیش فرض برای تغییر دادن 
 است. 00000این رمز 

  

http://www.engbedded.com/fusecalc/
http://eleccelerator.com/fusecalc/
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 : ENCRYPTIONتائید حجم فایل ھگز و یا 
پس از تائید یا تغییر دادن فیوزھا حجم فایل ھگز بھ کاربر نشان داده خواھد شد. برای 

شود. با فشار دادن  و در صورت عدم تائید و تغییر دکمھ + فشار داده OKتائید دکمھ 
از روی فایل ھگزاصلی باز تولید خواھد شد و سپس می  Encryp.hexدکمھ مثبت فایل 

توانید فایل ھگز اصلی را پاک کنید یا نگھ دارید. پس از این مرحلھ حجم فایل شما درست 
 آنرا تائید کنید. OKنشان داده خواھد شد و می توانید با زدن دکمھ 

 
 

فقط یکبار در آغاز کار نیاز خواھد بود. و در  Encryption   مات وانجام مراحل تنظی
 سریعا از این مراحل گریز کنید.  OKاستفاده ھای بعدی می توانید با دوبار زدن دکمھ 

 
 مراجعھ کنید. ATO.CO.IRبھ برای اطالعات بیشتر 


