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 ي اجزای چىذ مثال کاربزدی AVR Recoveryراَىمای کار با 
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AVR Recovery 
هیىزٍوٌتزلزّای ّؾت تیتی هَجَد در تاسار ایزاى تَدُ وِ چٌذیي عال تَعظ هتخققیي،  يیتز هحثَبیىی اس پزوارتزدتزیي ٍ  AVR هیىزٍوٌتزلزّای

تَعظ ایي  ّا پزٍصُ. اهىاًات ٍیضُ ٍ لیوت هٌاعة ایي هیىزٍوٌتزلزّا تاػث گؾتِ تا عیف ٍعیؼی اس گیزد هیلزار  هَرداعتفادُهٌْذعیي ٍ داًؾجَیاى 

 ّغتهَجَد تزای ّز هیىزٍوٌتزلز  ّای تیتهیىزٍوٌتزلزّا تِ هزحلِ اجزا درآیذ. یىی اس هؾىالت هَجَد در اعتفادُ اس ایي هیىزٍوٌتزلزّا، تغییزات فیَس 

خزاتی هیىزٍوٌتزلز  ػٌَاى تِى هیىزٍوٌتزلز را ًثاؽذ. تغیاری هَالغ خغای پزٍگزام ؽذ ریشی تزًاهِ لاتلدیگز  هیىزٍوٌتزلز گزدد هیوِ در تؼضی هَالغ تاػث 

پزٍگزام ؽذُ ٍ ؽوا تَعظ پزٍگزاهز لادر تِ پزٍگزام ًوَدى هیىزٍوٌتزلز  اؽتثاُ تِهیىزٍوٌتزلز  ّای تیتفمظ فیَس  وِ درحالی، وٌٌذ هیٍ عَختي للوذاد 

 ّای تیتفیَس  تَاى هییاًِ ٍ یا اتقال تِ دعتگاّی تٌْا تا فؾزدى یه ولیذ را گًَِ ّیچًحَُ اعتفادُ اس دعتگاُ تغیار عادُ تَدُ ٍ تذٍى ًیاس تِ  .ًیغتیذ

 .ًوایذ هیاعتفادُ  ّا تیتجْت تاسگزداًی فیَس  HVPP  ٍHVSPهیىزٍوٌتزلز را تاسگزداًی ًوَد. دعتگاُ اس پزٍتىل 

 معزفی اجشای بزد

 

 

 

 

 

 گزدد. ٍ یا فذهِ دیذى دعتگاُ هی اسوارافتادى. ٍلتاص تاالتز یا پاییي تاػث ّغتٍلت  01هٌثغ تغذیِ دعتگاُ  جک آداپتًر:

 Serialي  Eraseدیپ سًیچ های فعال ساس 

LED  هایok  يError 

وشاوگز يضعیت عملیات 

 ریکايری

جک آداپتًر جهت تامیه تغذیه ی 

 يلت خارجی 12بزد اس آداپتًر 

 STARTشستی 

ردیفه خارجی  2پیه هدر 

جهت ریکايری میکزي کىتزلز 

بدين خارج  DIPیا  SMDهای 

 کزدن میکزيکىتزلز اس مدار

جهت قزار گیزی  U3الی  U1سًکت های 

 DIPمیکزي کىتزلز های 
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 اس صحیح بًدن وحًٌ ی قزار گیزی میکزيکىتزلز، در جُت صحیح سًکت مخصًص خًد ، بز ريی بزد ، اطمیىان حاصل کىیذ.

 تؼذ اس لزار دادى هیىزٍوٌتزلز در عَوت هخقَؿ خَد، ایي دووِ را فؾار دّیذ. :STARTشستی 

 LEDدر پایاى وار ایي  وِ یدرفَرترٍؽي خَاّذ ؽذ.  LEDهیىزٍوٌتزلز، ایي  ّای فیَس تیتتَدى تاسگزداًی  آهیش هَفمیتدر فَرت  :OKچزاغ وشاوگز 

را تِ حالت  ّا تیتفیَس  تَاى ویً گذاری لفلاعت ٍلی تِ ػلت  ؽذُ ؽٌاعاییدرعتی  وِ هیىزٍوٌتزلز تِ ّغتلزار گیزد، تِ ایي هؼٌا  سى چؾوهدر حال 

 تاسگزداًذ. فزك پیؼ

در فَرت خزاتی هیىزٍوٌتزلز، درعت هتقل ًؾذى هیىزٍوٌتزلز ٍ یا ّز هؾىلی وِ تاػث گزدد هیىزٍوٌتزلز تَعظ دعتگاُ  :ERRORچزاغ وشاوگز 

، ؽذُ ؽٌاعاییلزار گیزد؛ تِ ایي هؼٌا تَدُ وِ هیىزٍ  سى چؾوهدر حال  LEDدر پایاى وار ایي  وِ درفَرتیرٍؽي خَاّذ ؽذ.  LEDؽٌاعایی ًگزدد، ایي 

 .ًیغتهیغز  ّا تیتؽذى هیىزٍوٌتزلز اهىاى تاسگزداًی فیَس  عَس ًیناها تِ ػلت خزاتی ٍ یا 

 .گزدد هیتِ حالت اٍلیِ، حافظِ هیىزٍوٌتزلز ًیش پان  ّا فیَس تیتتاسگزداًی در فَرت فؼال تَدى ایي گشیٌِ، ػالٍُ تز  :ERASEدیپ سًئیچ 

تَدُ ٍ  hvpp. در حالت خاهَػ، دعتگاُ در حالت گیزد هیلزار  هَرداعتفادُ hvpsتِ  hvppتزای تغییز هذ پزٍگزام ًوَدى اس  :SERIALدیپ سًئیچ 

 پایِ را تاسگزداًی وٌیذ )عَوت ؽوارُ 7خَاّیذ هیىزٍوٌتزلزّای  هی وِ درفَرتی. در حالت هؼوَلی گیزد هیلزار  hvpsدر فَرت فؼال وزدى در حالت 

U2در حال خاهَػ تاؽذ. تایغت هیتایغت ایي حالت فؼال تاؽذ. در تالی هَارد ایي دیپ عَئیچ  ( هی 

 :هَجَد تز رٍی تزد اعتفادُ ًوَد. فِیرداس پیي ّذر دٍ  تایغت هیرا تاسیاتی وٌیذ،  SMDهیىزٍوٌتزلزّای  خَاّیذ هی وِ درفَرتی پیه َذر دي ردیفٍ:

 : مًجًد بز ريی بزد َای پایٍوام 

PIN11: +12V PIN01: PAG 

PIN12: DATA7 PIN02: XA1 
PIN13: DATA6 PIN03: XA0 
PIN14: DATA5 PIN04: BS1 
PIN15: DATA4 PIN05: WR 

PIN16: DATA3 PIN06: OE 
PIN17: DATA2 PIN07: RDY 
PIN18: DATA1 PIN08: XTAL1 

PIN19: DATA0 PIN09: GND 
PIN20: BS2 PIN10: +5V 

 

-AVRهغاتك تا جذٍل  ، هؾخـ ؽذُ در ؽىل سیز تزتیة تا SMD  ATmega128تزای هیىزٍوٌتزلز در ؽىل پاییي هی تَاًیذ ًحَُ ی عین تٌذی

Recovery  ، وار تاسیاتی را اًجام دّیذ .هَجَد 
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 اجزای چىذ مثال کاربزدی
ٍ  ATmega8هیىزٍوٌتزلزّای تقَیزی ًوایؼ دادُ خَاّذ ؽذ. در ایٌجا اس  فَرت تِتا چٌذ هیىزٍوٌتزلز  AVR RECOVERYوار تا دعتگاُ  ی عزیمِ

ATmega16  واهپایلز ٍCodeVision  اعتفادُ خَاّذ ؽذ. ّا فیَس تیتجْت تغییز 

ٍ ...  STK300/200,Multi AVR USBاًَاع پزٍگزاهز ّا ّوچَى ٍ ّوچٌیي اعتفادُ اس  …,CodeVision,Bascom,WinAVRاًتخاب ًَع واهپایلز  تذکز:

 اختیاری تَدُ ٍ تواهی هزاحل هؾاتِ خَاّذ تَد.

 ي باسگزداوذن آن ATmega8در میکزيکىتزلز  GPIOبٍ  RESETمثال ايل تغییز پایٍ 
 را اجزا ًوَدُ. CodeVisionٍ واهپایلز  هتقل وزدُپزٍگزاهز  تِرا  ATmega8هیىزٍوٌتزلز  -0
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 را سدُ. Shift+F4ی تزویثی  را اًتخاب ًوَدُ یا دووِ Chip Programmerگشیٌِ  Toolsاس هٌَی  -1

 
 اًتخاب ؽَد. ATmega8ًَع هیىزٍوٌتزلز  Select Chipاس لغوت  -2

 
 ولیه ؽَد. Chip Signatureآیتن  اسآًجاٍ  Readی  عپظ اس هٌَ گشیٌِ -3
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 ًوَدُ. OKآى را  پیغام سیز هثٌی تز ؽٌاعایی فحیح هیىزٍ ظاّز خَاّذ ؽذ. -4

 
وِ در هیىزٍوٌتزلز  GPIOهیىزٍ را تِ  RESETی  پایِ فیَس تیتسدُ ؽَد. ایي  RSTDISBL=0ی  تیه گشیٌِ Program Fuse Bit(s)اس لغوت  -5

ATmega8  ّواىPC6 دّذ. اعت، تغییز هی 

 
 



 

 8   eShop.ECA@Gmail.comایویلwww.eShop.ECA.ir                         9فزٍؽگاُ تخققی تزق ٍ الىتزًٍیه 

 830-24428658فىظ9                                                       830-24428667-68-78 ؽوارُ تواط9
 

 
 

 

 ؽَد. در هیىزٍ اػوال هی فیَس تیتولیه ؽَد. تا ایي ػول تغییزات  Fuse Bit(s)آیتن  اسآًجاٍ  Programی  هٌَ گشیٌِحال اس  -6

 
فیَس هیىزٍ ّن اعتفادُ خَاّذ ؽذ، تا تغییز هاّیت دادى ایي پایِ تَعظ  Resetی  در پزٍگزام ًوَدى هیىزٍ تِ رٍػ عزیال اس پایِ وِ اسآًجایی -7

اس  Chip Signatureتَعظ آیتن  تَاى هیًخَاّذ تَد. ایي اهز را  پذیز اهىاىام ٍ ؽٌاعایی هیىزٍ تَعظ پزٍگزاهزّای عزیال هزتَعِ؛ پزٍگز تیت

 تزرعی وزد. Readهٌَی 
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 ایي تزتیت اهىاى پزٍگزام ًوَدى هیىزٍ ٍجَد ًخَاّذ داؽت. تِ پزٍگزام، هیىزٍ را ؽٌاعایی ًخَاّذ وزد. افشار ًزمؽَد وِ  هؾاّذُ هی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسیابی میکزي
 جُت باسیابی میکزي بایستی مزاحل سیز را طی وماییذ:
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 هتقل ؽَد. AVR Recoveyٍلت تِ تزد  01آداپتَر  -8

 

 ّای فیَس تیتػالٍُ تز تاسگزداًی  وِ درفَرتیوزدُ،  غیزفؼالرا  Serial، دیپ عَئیچ ًیغتپایِ  7 هَرداعتفادُ هیىزٍوٌتزلزتا تَجِ تِ ایٌىِ  -08

 فؼال ؽَد. Eraseتاؽذ، دیپ عَئیچ  هذًظزآى  Flashی  هیىزٍ، پان ؽذى حافظِ

 
جْت لزارگیزی  تِ لزار خَاّذ گزفت(. U3اعت در ٍاحذ  يیپ 17وِ  Atmega8ؽَد )در ایٌجا  لزارگزفتِحال هیىزٍ تز رٍی عَوت هزتَعِ   -00

 تاؽٌذ. جْت یههیىزٍ تَجِ ؽَد، ؽیار هیىزٍ ٍ عَوت در 
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 رٍؽي خَاّذ ؽذ. OKفؾار دادُ ؽَد. در فَرت هَفك آهیش تَدى ػولیات ریىاٍری، ًؾاًگز  STARTعپظ ؽغتی  -01

 
 رٍؽي خَاّذ ؽذ. Errorایزادی ًؾاًگز  ّزگًٍَِ در فَرت ػذم هَفك آهیش تَدى ػولیات ریىاٍری یا ٍجَد 

 
 ؽَد. لزار دادُ  تز رٍی پزٍگزام هجذداًجْت تزرعی هیىزٍ را اس عَوت تزد خارج وزدُ ٍ  -02

 ولیه ؽَد. Chip Signatureآیتن  Readعپظ هجذد اس هٌَی  -03

 
 

 فحیح تَدى ػولیات ریىاٍری اعت. دٌّذُ ًؾاىپیغام سیز ظاّز خَاّذ ؽذ وِ 

 



 

 12   eShop.ECA@Gmail.comایویلwww.eShop.ECA.ir                         9فزٍؽگاُ تخققی تزق ٍ الىتزًٍیه 

 830-24428658فىظ9                                                       830-24428667-68-78 ؽوارُ تواط9
 

 

 فؼال ؽذ ٍ اهىاى پزٍگزام وزدى اس عزیك پزٍگزاهز ّای عزیال هیغز ؽذ. هجذداًهیىزٍ  RESETی  پایِ

 

 ي باسگزداوی آن ATmega16 میکزيکىتزلزمىبع کالک تغییز  ديممثال 
 را اجزا ًوَدُ. CodeVisionرا تِ پزٍگزاهز هتقل وزدُ ٍ واهپایلز  ATmega16هیىزٍوٌتزلز  -0

 

 
 را سدُ. Shift+F4ی تزویثی  را اًتخاب ًوَدُ یا دووِ Chip Programmerگشیٌِ  Toolsاس هٌَی  -1

 
 اًتخاب ؽَد. ATmega16ًَع هیىزٍوٌتزلز  Select Chipاس لغوت  -2
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 ولیه ؽَد. Chip Signatureآیتن  اسآًجاٍ  Readی  عپظ اس هٌَ گشیٌِ -3

 
 ًوَدُ. OKپیغام سیز هثٌی تز ؽٌاعایی فحیح هیىزٍ ظاّز خَاّذ ؽذ. آى را  -4

 
هزتَط تِ تٌظیوات هٌثغ والن  CKSEL0..3 ّای فیَس تیتسدُ ؽَد.  CKSEL0=0  ٍCKSEL=2ی  تیه گشیٌِ Program Fuse Bit(s)اس لغوت  -5

 هیىزٍ اعت.
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 ؽَد. در هیىزٍ اػوال هی فیَس تیتولیه ؽَد. تا ایي ػول تغییزات  Fuse Bit(s)آیتن  اسآًجاٍ  Programی  حال اس هٌَ گشیٌِ -6

 

 
 

تذٍى اػوال هٌثغ  هجذد هیىزٍ، اهىاى ؽٌاعایی ٍ پزٍگزام وزدى اس هٌثغ والن داخلی تِ خارجیتا تغییز هٌثغ والن هیىزٍ ٍ عت وزدى آى  -7

 تزرعی وزد. Readاس هٌَی  Chip Signatureتَعظ آیتن  تَاى هیایي اهز را  .ًیغتوالن خارجی همذٍر 
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 ایي تزتیت اهىاى پزٍگزام ًوَدى هیىزٍ ٍجَد ًخَاّذ داؽت. تِ پزٍگزام، هیىزٍ را ؽٌاعایی ًخَاّذ وزد. افشار ًزمؽَد وِ  هؾاّذُ هی

 

 
 

 

 باسیابی میکزي بایستی مزاحل سیز را طی وماییذ:جُت 

 هتقل ؽَد. AVR Recoveyٍلت تِ تزد  01آداپتَر  -8

 

 ّای فیَس تیتػالٍُ تز تاسگزداًی  وِ درفَرتیوزدُ،  غیزفؼالرا  Serial، دیپ عَئیچ ًیغتپایِ  7 هَرداعتفادُ هیىزٍوٌتزلزتا تَجِ تِ ایٌىِ  -08

 فؼال ؽَد. Eraseتاؽذ، دیپ عَئیچ  هذًظزآى  Flashی  هیىزٍ، پان ؽذى حافظِ
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جْت لزارگیزی  تِ لزار خَاّذ گزفت(. U1پیي اعت در ٍاحذ  38وِ  Atmega16ؽَد )در ایٌجا  لزارگزفتِحال هیىزٍ تز رٍی عَوت هزتَعِ   -00

 تاؽٌذ. جْت یههیىزٍ تَجِ ؽَد، ؽیار هیىزٍ ٍ عَوت در 

 
 رٍؽي خَاّذ ؽذ. OKفؾار دادُ ؽَد. در فَرت هَفك آهیش تَدى ػولیات ریىاٍری، ًؾاًگز  STARTعپظ ؽغتی  -01

 
 رٍؽي خَاّذ ؽذ. Errorایزادی ًؾاًگز  ّزگًٍَِ در فَرت ػذم هَفك آهیش تَدى ػولیات ریىاٍری یا ٍجَد 



 

 17   eShop.ECA@Gmail.comایویلwww.eShop.ECA.ir                         9فزٍؽگاُ تخققی تزق ٍ الىتزًٍیه 

 830-24428658فىظ9                                                       830-24428667-68-78 ؽوارُ تواط9
 

 
 د.ؽَ تز رٍی پزٍگزام لزار دادُ  هجذداًجْت تزرعی هیىزٍ را اس عَوت تزد خارج وزدُ ٍ  -02

 ولیه ؽَد. Chip Signatureآیتن  Readعپظ هجذد اس هٌَی  -03

 
 فحیح تَدى ػولیات ریىاٍری اعت. دٌّذُ ًؾاىپیغام سیز ظاّز خَاّذ ؽذ وِ 

 
 هیىزٍ را پزٍگزام ًوَد.تذٍى اػوال هٌثغ والن خارجی،  تَاى هی حال هیىزٍ تِ تٌظیوات اٍلیِ تزگؾت ٍ هٌثغ والن آى داخلی ؽذ.

 

 کاربزدی در استفادٌ اس دستگاٌوکات 
. در فَرت اتقال تزػىظ، جاگذاری گزدد هی اػوالٍلت تِ هیىزٍوٌتزلز  4ٍلتاص تاالی  high voltage programmingپزٍتىل  استِ ػلت اعتفادُ  *

ٍ تاػث عَختي  ٍاردؽذُیا خَد دعتگاُ فذهِ  ىزٍوٌتزلزیهدیپ عَئیچ( تِ  1اؽتثاُ ٍ اعتفادُ اس پزٍتىل ًاهٌاعة )عزیال یا پارالل اس عزیك ولیذ ؽوارُ 

 .گزدد هیدعتگاُ یا هیىزٍوٌتزلز 

 هیغز ًیغت. ّا تیت َسیفٍجَد ًذاؽتِ ٍ اهىاى تاسگزداًی  high voltageدر هیىزٍوٌتزلزّای غیز اٍرجیٌال ٍ ویفیت پاییي اهىاى اعتفادُ اس پزٍتىل  *


