
 به نام خدا

ATmega32 

 ٍیصگی ّا:

 بیتی است. 8کارایی باال ٍ تَاى هصرفی کن.یک هیکرٍکٌترلر  -

 دستَر قذرتوٌذ کِ اکثر آى ّا در یک سیکل اجرا هی شًَذ. 131دارای  -

 رجیستر کاربردی 8*33 -

 کیلَ بایت حافظِ فلش قابل برًاهِ ریسی 33 -

 بار پرٍگرام هی شَد( 11111بار ًَشتِ شذى ٍ پاک شذى دارد) 11111ایي حافظِ فلش قابلیت  -

 داخلی دارد. SRAMکیلَ بایت حافظِ  3 -

 بار ًَشتِ ٍ یا خَاًذُ شَد. 111111کِ هی تَاًذ  EEPROMبایت حافظِ  1131 -

 ، فیَز بیت ّا ٍ الک بیت ّا در ایٌترفیس جیتگ.EEPROMفلش، قابلیت پرٍگرام کردى حافظِ  -

 کردى برای جلَگیری از خَاًذ برًاهِ ّا قابلیت قفل -

 سایر ٍیصگی ّا:

 هجسا هقایسِ ای ٍ Prescaler هذ ّای بابیتی  8 شوارًذُ /دٍ تایور -

 ٍ کپچر هجسا ای هقایسِ، Prescaler هذ ّای بابیتی  11 / شوارًذُیک تایور -

 PWMکاًال  1 -

تای آى ّا در  7ػالٍُ ایٌکِ )ایي کاًال ّا ّوِ آى ّا یک طرف ّستٌذ بِ ADCبیتی  11کاًال  8 -

کاًال تفاضلی با گیي ّای قابل  3بِ صَرت تفاضلی ّن ػول هی کٌٌذ ٍ ّوچٌیي  TQFPپکیج 

 ّواى هبذل آًالَگ بِ دیجیتال است. ADC .هی باشٌذ( 311 ٍ 11، 1رًاهِ ریسی ب

 I2Cرابط سریال  -

 USARTرابط سریال  -

 SPIرابط سریال  -

 قابل برًاهِ ریسی( Watch Dog)ٍاچ داگ تایور -

 اسیالتَر داخلی -

 هٌبغ ٍقفِ داخلی ٍ یا خارجی -
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 sleepهذ هختلف  1دارای  -

 ٍرٍدی خرٍجی قابل برًاهِ ریسی 33 -

 TQFP  ٍQFN/MLFپایِ در پکیج ّای  PDIP ،11پایِ در پکیج  11 -

 ٍلت 5.5تا  1.5بیي  ATmega32ٍ برای ٍلت  5.5تا  3.7بیي  ATmega32Lٍلتاش کاری برای  -

 هگا ّرتس 11تا  ATmega32 1ٍ برای  ّرتس هگا 8تا  ATmega32L 1فرکاًس کاری برای  -

 ATmega32Lدرجِ ساًتی گراد برای  35ٍلت ٍ در دهای  3هگا ّرتس ، ٍلتاش  1هصرف در فرکاًس  -

 1کوتر از  Power-down هیلی آهپر ٍ در هذ Idle 1.35هیلی آهپر، در هذ  Active 1.1در هذ 

 هیکرٍ آهپر
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بر ، هی تَاى بِ ػٌَاى ٍرٍدی خرٍجی استفادُ کرد. ػالٍُ  A  ٍB ٍ  C ٍ  Dپَرت  ّر چْار پایِ ّای تواماز 

 ایي ّر کذام از پایِ ّا اهکاًات هختلفی بِ شرح زیر ًیس دارًذ.

ADC .ّا: ایي پایِ ّا هبذل ّای آًالَگ بِ دیجیتال هی باشٌذ 

RXD ُارتباط: گیرًذ USART  

TXD ُارتباط: فرستٌذ USART  

SDA  ٍSCA برای ارتباط :I2C .کاربرد دارد 

XTAL1  ٍXTAL2.پایِ ّایی کِ برای اتصال بِ اسیالتَر خارجی استفادُ هی شَد : 

RESETِبرای ریست کردى هیکرٍ ٍ ّوچٌیي در ارتباط  : از ایي پایSPI .استفادُ هی شَد 

MISO  ٍMOSI  ٍSS  ٍSCK از ایي پایِ ّا برای ارتباط :SPI .استفادُ هی شَد 

TOSC1  ٍTOSC2.برای اتصال بِ کریستال ساػت کاربرد دارد : 

Tثال یک پالس خارجی بِ ایي پایِ اػوال هی : پایِ ّایی کِ برای تایور/کاًتر استفادُ هی شَد.بِ ػٌَاى ه

 با ّر بار اػوال پالس تَسط تایور/کاًتر تؼذاد دفؼات اػوال پالس را هی شواریذ ٍ کاربرد ّای دیگر...کٌیذ ٍ 

INT ِایي پایِ ّا ، پایِ ّای ایٌتراپت)ٍقفِ( هی باشٌذ. بِ ػٌَاى هثال شوا هیخَاّیذ با اػوال یک پالس ب :

 بِ یک زیر برًاهِ برٍد. ایي پایِ برًاهِ

TDI  ٍTDO  ٍTMS  ٍTCK برای ارتباط :JTAG .کاربرد دارًذ 

در ایي فایل تَضیحات)بِ خصَص تَضیحات پایِ ّا( بِ صَرت خیلی خالصِ بیاى شذ، برای اطالع از جسئیات 

 بیشتر پایِ ّا حتوا بِ دیتاشیت اصلی هراجؼِ ًواییذ.

 پایان
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