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 :ساختاری مشخصات 2

 :الکتریکی مشخصات 1.3

 :داریم الکتریکی مشخصات برای nRF51822_PS v3.1.pdf به توجه با

 

 آمپر، میکرو 106 با است برابر کند می مصرف حدود این در Peripheral بورد که جریانی زیرا .باشد volt 3.6 ~ 3 حدود در باید ما ورودی ولتاژ که

 در و

 که کند، می مصرف آمپر میلی 5 حدود در جریانی نوشتن و خواندن هنگام EEprom .رسد می آمپر میکرو 116 به جریان این کردن Advertise موقع

 برای این

 .باشد می ها داده در تغییرات وجود موقع در هم آن کوتاهی، بسیاری مدت

 .شود می اضافه بورد جریان به آمپر میکرو 166 جریان باشد صفر ورودی که صورتی در و باشند می 3KΩ حدود در بورد pull-up داخلی های مقاومت

 ).است شده فعال غیر Peripheral بورد در UART قسمت(دکن می اضافه بورد به را جریانی نیز ماژول خود روی UART قسمت شدن اضافه

 برابر مصرفی جریان ولت 5.5 الی 5.5 یعنی ولت 1 از تر پایین ولتاژهای در nrf51822 AC ماژول در شده مشاهده غیرخطی ویژگی به توجهبا توجه: 

1.5 

 لیتیومی های باطری از حداالمکان پس .است زیاد که باشد می آمپر میکرو 066 برابر مصرفی جریان ، 5.5 از تر پایین ولتاژهای در و شود می آمپر میلی

 .شود استفاده

 .گردد مطالعه لطفا و باشد می موجود nRF51822_PS v3.1.pdf فایل در nrf51822 AC ماژول ساختاری و فیزیکی مشخصات از بسیاری

 از استفاده صورت در و بوده KHz 32.768 و 16MHz های فرکانس در داخلی RC اوسیالتور دو دارای بورد چون ها، اوسیالتور قسمت امخصوص (

 الزامی است.( Radioبرای بخش  16MHzالبته وجود کریستال خارجی  .کند می پیدا افزایش مصرفی جریان کریستال خارجی،
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 :پروژه اندازی راه 3

 :نیاز مورد موارد 1.3

 .گردد نصب آن نیاز مورد های کامپوننت و Keil5 افزار نرم باید ابتدا

 استفاده را آن های library بتواند Keil های پروژه تا گردد نصب و دانلود nRF5_SDK_11.0.0_89a8197 فایل Nordic سایت به مراجعه با

 .کند

 پروگرم توانایی افزار نرم این .شود استفاده آن از Keil افزار نرم در Erase مشکل بروز صورت در تا گردد نصب و دانلود نیز nRFgo Studio افزار نرم

 .باشد می دادا را هگز فایل روی از کردن

 Soft ورژن آخرین .باشد می s130_nrf51_2.0.0_softdevice.hex ورژن دارای SDK 11 در موجود Soft Device فایل اینکه به توجه با

Device ورژن s130_nrf51_2.0.0-7.alpha_softdevice.hex از استفاده بجای ما همین برای پس .است شده استفاده ما پروژه در که باشد می 

 :کنیم می دانلود را ها مثال و ها پک جدیدترین Pack Installer Keil افزار نرم طریق از SDK داخل های مثال

 

 :اند شده مشخص زیر شکل در که هستند عدد دو کنیم دانلود باید ما که هایی مثال

 .کنیم می استفاده آن از علت این به ما و دارد خوبی تطابق PCA10028 بورد با BLE400 یعنی ما استفاده مورد بورد هدر
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 های ورژن لطفا نکرد کار جدیدتر های پک با پروژه اگر .کنید آپدیت را آنها لطفا آید می که پیامی با باشد ناقص پکی اگر ها مثال کردن باز و دانلود از بعد

 بروزتر

 .نمایید نصب را ها مثال نیاز مورد های ورژن فقط و .بکنید کامل حذف را

 :داریم Keil در مثالها اجرای از بعد

 

    Options ی دکمه روی بر سپس و )اول فِلش ( است شده انتخاب nrf51422_xxac_s130 نام با ابتدایی هگز فایل کنید، می مشاهده که طور همان

for Target  سی آی تفاوت تنها .است شده کلیک nrf51422 با nrf51822 که است این در نویسی برنامه لحاظ از nrf51822 قسمت دارای ANT 

 دچار IROM, IRAM های آدرس آنها تغییر با زیرا دهیم نمی تغییر را Target Device نوع ما و کند نمی ایجاد ای مسئله ما برای این ولی .باشد نمی

 .نداریم قسمت این در تغییرات به نیازی چون کنیم می نظر صرف قسمت این در بیشتر توضیحات از .شود می مشکل

 :بورد کردن پروگرم 1.1

 .کنید انتخاب قبل از شکل به توجه با را …J-Link ی گزینه Debug تب در لطفا هدربورد، به U-Link پروگرمر کردن وصل از بعد

  .گیرد صورت کامل حذف تا بفشارید را Erase ی گزینه Flash بت از ابتدا
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 نیاز یکبار فقط و ندارید فایل این برای compile دکمه زدن به نیازی.کنیدکلیک  Load روی بر و انتخاب را Soft Device به مربوط هگز فایل سپس

 .دارید آن کردن پروگرم به

 

 دانلود با نهایت در مشکل این حل برای که .باشد می Soft Device به مربوط هگز فایل نکردن پیدا بیاید پیش قسمت این در تواند می که مشکلی تنها

 .کنید رفع را آن مثال مجدد

 کلیک با موفقیت، با خود کدهای کامپایل از بعد و انتخاب را nrf51422_xxac_s130 فایل بورد، روی خود کدهای کردن پروگرم برای نهایتا و

 .کنید پروگرم را خود بورد  Loadروی

 که باشید داشته توجه باید فقط .کنید استفاده توانید می هگز های فایل مستقیم کردن پروگرم برای نیز J-Flash یا nRFgo Studio های افزار نرم از

 کد به مربوط هگز فایل نهایت در و شود پروگرم ابتدایی آدرس در Soft Device سپس گیرد، صورت Full Erase ابتدا شود، پروگرم باید هگز فایل تا دو

 .گردد می توصیه Keil خود البته که .گردد پروگرم 0x1b000 آدرس در شما

 :بوردها 4

 :بوردها کلی توضیحات و مشخصات 1.3

 بورد های بسته منتظر دارد را دائمی کردن Scan وظیفه که Central بورد .کنیم می استفاده Peripheral و Central های نام با بورد عدد دو از ما

Peripheral بورد .ماند می Peripheral پروتکل به توجه با زمان از هایی بازه در Bluetooth Low Energy به شروع Advertise کردن 

 Peripheral انرژی در جویی صرفه برای دوباره بعد و. بکنند دریافت و ارسال داده توانند می بورد دو این اتصال صورت در و. کند می GAP های بسته

 .نماید می  Disconnectرا خود ارتباط

 
 .آمد خواهند ادامه در کدام هر توضیحات که است شده مشخص باال شکل در که هستند امکاناتی دارای بوردها
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 : Peripheral بورد توضیحات و مشخصات 5

 : Peripheral بورد 5.3
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 : IO های پین 5.1

 
Pin Assignment شود می مشاهده شکل در شده انجام های. 
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 :کلی سناریوی 5.1

 را مشاهده می کنید. در ادامه روی جزئیات کد برنامه متمرکز خواهیم شد و آنها را توضیح خواهیم داد. peripheralفلوچارت کلی عملکرد بخش 

 

 کد برنامه: 4.5
 های خود برنامه می باشند بجز defineمربوط به کتابخانه ها و  main.cدر داخل فایل  58الی  1از خطوط 

#include "nrf_drv_timer.h" 
#include "nrf_drv_config.h" 
#include "nrf_drv_clock.h" 
#include "nrf_drv_twi.h" 
#include "nrf_twi.h" 
#include "ble_gap.h" 
#include "nrf_temp.h" 

 که بعد از اضافه کردن این کتابخانه ها باید فایل های :

nrf_drv_clock.h  وnrf_drv_clock.c  وnrf_drv_twi.h  وnrf_drv_twi.c  وnrf_drv_clock.h 

 main.cپیدا کرده و به کنار فایل  SDKدر داخل پوشه  componentرا از داخل پوشه ی  nrf_drv_clock.cو 

 آنها را اضافه کنید. Keilکپی نموده و سپس در خود  Keil)حتما( در پروژه 
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 د زیر هستند:های تغییر داده شده فقط موار defineدر مورد 

طول می کشد تا آن قطع شود. و اگر  advertiseکه در اصل زمانی است که بعد از صدور فرمان قطع  timeoutنام دستگاه که مقداری اختیاری دارد. مقدار 

انجام می گیرد بالفاصله  Centralکه از طرف بورد  scanای بخواهد می تواند مجددا به دستگاه ما وصل شود. پس باید سعی شود عمل scannerدر این مدت 

 خواهد آمد. Centralپس از قطع ارتباط صورت نگیرد و مدتی مکث شود تا قطع کامل صورت گیرد. که البته توضیح بیشتر در بخش بورد 

 استفاده کرده ایم. 41ددی مانند در برنامه استفاده می کنیم که برای اطمینان خاطر از ع app_timer 4سایز صف تایمر ها را افزایش دادیم. زیرا ما از 

 :آنهاست که تعریف شده اند EEpromمربوط به ساختمان داده های مورد استفاده ما در برنامه و محل آدرس های  115تا  58از خطوط 

بوده که بوسیله ی آن ما قادر به ارسال و  Nordic UART serviceمخفف  NUSمی باشند.  NUSهای مربوط به  define 125الی  117از خطوط 

ها در اصل ابتدا و انتهای رشته های دریافتی ما هستند که بوسیله ی آنها نوع داده های دریافتی را از هم  defineخواهیم بود. این  BLEدریافت داده ها از طریق 

 تفکیک می کنیم:
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 رود و سعی شده با تعریف در این قسمت از اشغال بیجای فضای حافظه و تکرار جلوگیری شود. را تعریف می کند که در توابع بکار می tmpمتغیر  127خط 

 اختصاص می دهد. NUSآرایه ای را برای داده های دریافتی از  128خط 

 اندیسی را برای بافر ما تعریف می کند. 123خط 

 د.مربوط به تعریف نام توابعی است که بعدا نوشته شده ان 136تا  131خطوط 

 مربوط به زمان های ثابت تایمرها هستند که از اسامی آنها مشخص است و مقدار آنها بر حسب میلی ثانیه می باشد. 141تا  138خطوط 

هستند به ماکرو هایی هستند که مال کتابخانه های داخلی بوده و نام تایمرهای ما را تعریف می کنند. چون تایمرهای ما تایمر نرم افزاری  146تا  143خطوط 

 ده اند و ما هیچگونه از رجیسترهای تایمر استفاده نکرده ایم.همین علت اینگونه تعریف ش

 خطوط زیر مربوط به تعریف ثوابت پین ها هستند:
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 و در نهایت بقیه ی متغییر های ما :

دریافت  Centralمی شود که تنظیمات را از  trueکه زمانی است.  Centralدر واقع برای مشخص کردن انتظار برای دریافت تنظیمات از بورد  flag1متغییر 

 کرده باشیم.)بعدا توضیح بیشتر داده خواهد شد.(

 به کار رفته اند. EEpromهستند که برای خواندن و نوشتن در  TWIدر اصل برای مدیریت انتظار و وقفه ی  182و  181متغییرهای خطوط 

 ماژول استفاده می کند و نمونه ای برای استفاده تعریف می نماید. TWI0نیز از  183خط 

 بکار رفته است. Centralبرای مدیریت استیت های داده های ارسالی به بورد  185متغییر خط 

قرار داده و بوسیله  MyBuffآنها را با فرمت مناسب در آرایه  sprintfبا سه مدل مختلف برای ارسال داده ها بکار می رود. که با استفاده از تابع  MyStrتابع 

کاراکتر بیشتر  02نباید طول رشته ارسالی توسط این تابع از ارسال می کند. نکته ی قابل توجه در این قسمت این است که  ble_nus_string_sendی تابع 

بافری برای آن در نظر  SDKکاراکتر بیشتر باشد چون در داخل کتابخانه های  21تی که از می باشد. در صور NUS. و دلیل این مسئله هم مربوط به پروتکل باشد

 گرفته نشده، داده ای را ارسال نخواهد کرد.

 بکار می رود را مشخص می کند. EEpromنیز آرایه ای را که موقع خواندن و نوشتن در  217خط 

 : mainتابع شرح  4.5.1

 با کد زیر: mainتابع 

 

بوده و ما تغییری در آن نداده ایم. بعضی توابع مانند  SDKو  Soft Deviceتوابعی هستند که مربوط به خود  1253الی  1253انی شده از خطوط توابع فراخو

buttons_leds_init(&erase_bonds) .که در مثال بود حذف شده اند زیرا الزم نبودند 

ن این بخش بوده است. که با حذف // می توان این تابع را فراخوانی کرد. اولین توضیحی که در ادامه که کامنت شده است برای غیر فعال کرد ()uart_initتابع 

 خواهد آمد توضیح همین تابع است.
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 ترتیب فراخوانی بسیاری از توابع در اینجا مهم است.هدف ما پیش می برد. که در واقع برنامه را به سمت  ()MyINITتابع 

 : uart_initشرح تابع  4.5.5

 کد تابع:

را برای غیر فعال کردن پین های  0xFFFFFFFمی باشد که در واقع پین ها و باود را مشخص می کند. مقدار  comm_paramsمهمترین قسمت بخش 

RTS  وCTS  با توجه به فایلnRF51_Series_Reference_manual v3.0.pdf  بوده است و در کنار آن پارامتر  156صفحه ی

APP_UART_FLOW_CONTROL_DISABLED  را نیز نوشته ایم. که به راحتی با راست کلید روی ثوابت و انتخاب محل تعریف می توانید گزینه

 :ای دیگر را نیز مشاهده بکنیده

 مقادیر پیش فرض هدر بورد ها نیستند و ما اینها را تغییر داده ایم! 18و  17مقادیر 
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 : MyINITشرح تابع  4.5.5

 کد تابع:

 
 

نوشته شده است. و ما از  145صفحه ی  nRF51_Series_Reference_manual v3.0.pdfبا توجه به توصیه ی فایل  513و  512خطوط 

 خارجی دیگر استفاده نکرده ایم. pull-upمقاومت 

 مورد استفاده قرار می گیرد که شرح داده خواهد شد. EEpromمورد استفاده در  twiبرای راه اندازی  twi_initتابع 

 ها بکار می رود که شرح داده خواهد شد. app_timerبرای تعریف  Itimerتابع 

نتقال دهید ا 537را به خط  Itimerهمه توابع را به ترتیب در ادامه شرح خواهیم داد. نکته ی قابل ذکر در این قسمت نیز ترتیب توابع است. بالفرض اگر شما تابع 

 تایمر ها راه اندازی نخواهند شد.

بوده و برای شروع کار تایمر ها بکار می رود که متغییرهای ورودی آن مشخص هستند. فقط مقدار  SDKاز توابع خود  app_timer_startتابع 

TimePer.timer_period  ازEEprom .خوانده می شود app_timer  ها با کالکRTC میلی ثانیه است. 1زمان  کار میکنند و حداقل 

 حتما ارسال شود. …No Configثانیه طول می کشد برای اطمینان از کانکت شدن بورد ها است تا پیام  3که تقریبا  525خیر در خط تأ forدلیل قرار دادن 

 : twi_initشرح تابع  4.5.5

 کد تابع:

 
 نکات این قسمت:

 ه کار نخواهد کرد.باشد و گرنه وقف HIGHحتما باید اولویت وقفه از نوع 
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کیلوهرتز استفاده کرده  111کیلوهرتز کار کند ما برای اطمینان خاطر از فرکانس  411ولت نمی تواند با فرکانس  3ما در ولتاژهای پایین تر از  EEpromچون 

 ایم.

 است که شرح آن در ادامه می آید: twiتابع مدیریت وقفه  twi_handlerتابع 

 
 

 از آنها استفاده خواهیم کرد. EEpromهایی هست که در تابع های  flagکردن  set( وظیفه ی آن 483و  472همان طور که مالحظه می کنید)خطوط 

 :  Itimerشرح تابع  4.5.4

 کد تابع:

 
و ورودی آخر تابع، تابع چهار عدد تایمر برای ما ایجاد می کند و همه ی آنها از نوع تکرار شونده هستند  app_timer_createهمان طور که می بینید تابع 

 است. SDKاز توابع خود  app_timer_createمدیریت وقفه ی این تایمرها می باشد. تابع 

 در ادامه به شرح این توابع وقفه تایمرها خواهیم پرداخت:

 : timer_eventشرح تابع  4.5.5

 EEpromکه از  TimePer.timer_periodمی باشد. دوره ی اجرای آن توسط مقدار  ساعته( 24)فرضا تایمر  تابع مدیریت وقفه یکی تایمرها تابع،ن ای

 بعدا قابل تغییر است، مشخص می شود. Centralخوانده می شود یا توسط بورد 

 کد تابع: 

 
میلی ثانیه است را راه بی اندازد  211که دوره ی آن ساعت، تایمر دیگری را  24این تایمر تنها کاری که می کند این است که در هر دوره ی خود بالفرض از هر 

 ود را خاموش کند.ارسال و در نهایت خ Centralعبارتی را برای بورد  myCounterمیلی ثانیه در هر دوره خود با توجه به مقدار  211تا تایمر 

 

 



13 

 
 

 : start_advشرح تابع  4.5.5

 میلی ثاینه( می باشد. 211تابع مدیریت وقفه یکی تایمرها )تایمر  تابع،این 

 کد تابع:

 
 Advertiseمی باشد، شروع به  SDKکه از توابع آماده  ble_advertising_start(BLE_ADV_MODE_FAST)با فراخوانی تابع  647در خط 

ممکن است به حالت خاموشی برود و برای همین همواره این تابع  advertiseثانیه بوردی کانکت نشود  2تا مدت  advertiseبعد از شروع کردن می کند. اگر 

 فراخوانی می شود. در ابتدا

ثانیه  31ساعته برای کمتر از  24ساعته آن را خاموش می کند. چون ممکن است دوره های تایمر  24برای احتیاط از تداخل با دوره های تایمر  case 1در 

 تنظیم شود.

 myCounterثانیه ) از  3ارسال می کند. دلیل اینکه در اینجا حدودا  Centralساعته را بر حسب میلی ثانیه به بورد  24مقدار دوره ی تایمر  case 29در 

 ( هیچ اتفاقی نمی افتد برای ایجاد تاخیر و اطمینان از ایجاد ارتباط مابین بوردها می باشد.28الی  11

و تابع  ADCکار خود را آغاز می کند. و به همین ترتیب. وقفه  ADC 641فراخوانی می شود. و در خط  2با مقدار ورودی  adc_initتابع  case 30در 

adc_init د شد. و رشته ی بعدا شرح داده خواه“start : 1\n”  توضیح تابع(را ارسال می کندMyStr .)قبال آمده است 
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 خوانده و ارسال می شود. pullingمقدار سنسور دمای داخلی با روش  case 33در 

 بعدا می آید. SendADCsخوانده شده ارسال می شوند. شرح تابع  ADCو بعد مقادیر  case 34در 

 بعدا می آید. SendDIها ارسال می شوند. شرح تابع  Digital Inputادیر لبه های شمرده شده در و بعد مق case 37در 

 
 ارسال می شود. digital outputوضعیت کنونی پین های  case 47در 

 ارسال می شود. digital inputوضعیت کنونی پین های  case 48در 

 می تواند از روی آن بداند که دریافت داده به پایان رسیده است. Centralارسال می شود. و بورد  ”QUIT : 0\n“رشته ی  case 49در 

ساعته را مجددا راه می اندازد.  24می شود. و تایمر  disconnectتکرار می شود و بعد از آن خود را خاموش می کند. و  myCounter 151این تایمر تا 

 است. Centralثانیه برای دریافت تنظیمات احتمالی از بورد  21دلیل این تاخیر منتظربودن در حدود 

 : adc_initشرح تابع  4.5.5

 کد تابع:

 
 که بعدا شرح داده خواهد شد.تابع مدیریت وقفه آن است  ADC_IRQHandlerرا فعال می کنند که  ADCوقفه  218الی  216خطوط 

در باشند که هر کدام به مفهوم شماره پین ورودی انالوگ هستند و ما از این سه پین آنالوگ  4الی  2باید اعداد  اعمال می شود، 223که در خط  ورودی این تابع

 استفاده می کنیم.برنامه 

 صفر باشد. ENABLEد بای CONFIGضروری است به این خاطر که برای تغییر رجیستر  221خط 

 مراجعه کنید. nRF51_Series_Reference_manual v3.0.pdfبه فایل  CONFIGبرای توضیحات بیشتر رجیستر 

 بیتی نمایش داده می شود.11ولت بصورت  1.2نکته اینکه ولتاژ ورودی ما در اینجا به عدد سه تقسیم شده و سپس نسبت آن با ولتاژ 



21 

 
 

 : ADC_IRQHandlerشرح تابع  4.5.5

 می باشد. ADCاین تابع، تابع مدیریت وقفه 

 کد تابع:

 
 از قبل تعریف شده ما قرار می دهد. Structرا در داخل  RESULTاین تابع تنها کاری که انجام می دهد مقدار 

 : SendADCsشرح تابع  4.5.15

 کد تابع:

 
 

 : SendDIشرح تابع  4.5.11

 کد تابع:

 
 معانی این اعداد ثابت بعدا شرح داده خواهند شد. فعال شده است مقدار شمارش شده آن را ارسال می کند.شرط اول بعد از چک کردن اینکه آیا پین ورودی 
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 : scan_pinsشرح تابع  4.5.15

 میلی ثاینه( می باشد. 21این تابع، تابع مدیریت وقفه یکی تایمرها )تایمر 

 کد تابع:

 
میلی 21دوره ی ما در رجیستر اصلی از هر  RRثانیه ای می باشد، با نوشتن عدد مورد نظر در  1ما که دارای دوره ی  watchdog timerمقدار  751در خط 

 .114صفحه ی  nRF51_Series_Reference_manual v3.0.pdfثانیه بار می شود و در نتیجه هیچ وقت صفر نمی شود. رجوع کنید به فایل 

 ن را اجرا می کند. شروط بعدی برای چک کردن لبه هستند.در صورت فعال نموده شدن پین ورودی خطوط پایی 755شرط خط 

 است. countو تغییر  EEpromUpdateبرای تابع  changedبرای همین تابع و تغییرات لبه و کاربرد بیت یک  changedکاربرد بیت صفر 

 : EEpromUpdateشرح تابع  4.5.15

 باشد.ثاینه( می  31این تابع، تابع مدیریت وقفه یکی تایمرها )تایمر 

 کد تابع:

 
 ذخیره می کند. EEpromمقدار آن را در  countثانیه اجرا شده و در صورت تغییر  31این تابع از هر 

 می نویسد. EEpromبا توجه به آن در  WriteEEابتدا نوشته می شوند و تابع  EEregمقادیر در 

 تمام شده است. EEpromدر  countاعالم می دارد که نوشتن  633خط 

 : WriteEEشرح تابع  4.5.15

 کد تابع:
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 نوشته می شود. EEreg[0]در  EEpromمقدار آدرس پر ارزش  271در خط 

 نوشته می شود. EEreg[1]در  EEpromمقدار آدرس کم ارزش  271در خط 

که  twiمی باشد استفاده می شود. و آرگومان های ورودی آن به ترتیب: نمونه درست شده از  SDKاز توابع خود  nrf_drv_twi_txکه تابع  272در خط 

که بافر آدرس نوشتن و داده های ما هستند، طول داده ای که باید ارسال شود و در  EEregشده،  Defineکه در ابتدا  EEpromدر ابتدا تعریف کرده ایم، آدرس 

تای اول مقادیر آدرس های نوشتن هستند. حداکثر تعداد بایت  2تعداد داده را وارد می کنیم  lengthاست. چون ما در  stop bitآخر به معنی ارسال  falseنهایت 

 بایت است. 64دارد که برای مدل ما  EEpromبنویسیم بستگی به خود  EEpromمتوالی که می توانیم در 

 منتظر اتمام کار می ماند. 273خط 

، راه اندازی مجدد آن نیاز به چند میلی ثانیه EEpromاین است که بعد از نوشتن های متوالی در  275دد تاخیر چند میلی ثانیه در خط و دلیل قرار دادن مج

 تاخیر دارد. و در صورت رعایت نکردن با مشکل مواجه خواهید شد.

 : CheckEEinitشرح تابع  4.5.14

 کد تابع:

 
 را خوانده و مقدار آن را چک می کند. EEpromآدرس صفر  ReadEEبا استفاده از تابع  312این تابع در خط 

 : ReadEEشرح تابع  4.5.15

 کد تابع:

 
 EEpromارسال نشود. تا  stop bitمی باشد یعنی  trueمحل آدرسی که باید بخوانیم را می نویسیم با این تفاوت که آرگومان آخر تابع برابر  285ابتدا در خط 

 مورد نظر خوانده شود. EEpromضیحات بیشتر دیتاشیت متوجه نوع دستور باشد. برای تو

خواهد بود و به  EEreg[2]می نویسد. ) یعنی اولین بایت خوانده شده در  EEregداده ها را خوانده و از اندیس دوم  lengthبه تعداد  283سپس تابع خط 

 همین ترتیب(
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 :InitMyStructsFromEEشرح تابع 4.5.15

 کد تابع:

 
 ها ذخیره می کند. Structخوانده و در  EEpromدر آدرس های مشخصی به تعداد بایت های مشخص داده ها را از  ReadEEتابع 

 : LoadScanpinDataشرح تابع 4.5.15

 کد تابع:

 
 ها قرار می دهد.countاز آدرس مشخص خوانده و در  EEpromبایت از  41این تابع 

 خوانیم.ب EEpromبایت متوالی می توانیم از  64ما حداکثر 

 : InitMyIOfromMyStructsشرح تابع  4.5.15

 کد تابع:
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 می کند. initializeها ورودی و خروجی را  Structاین تابع با توجه به مقادیر 

 ها :Structتوضیح وضعیت پین ها با توجه به وضعیت بیتهای 

باشد تا پین مورد نظر فعال گردد و در شرط  01باید بصورت  6و7تصور کنیم که اگر بیت های  0b76543210ها را مثال بصورت Structاگر بیت های 

 ( 0b01xxxxxx)مثال: صدق کند.

قرار می گیرند. که مکان  […]PIN_CNFآنها هستند و در جایگاه خود در رجیستر   pull-upتعیین کننده ی وضعیت  1و1دو بیت  […]DIpins.pinبرای 

 آمده است. 68صفحه  nRF51_Series_Reference_manual v3.0.pdfها مفصال در فایل و نوع این بیت 

 ما در وضعیت های زیر می توانند باشند: 1و1بطور مختصر اگر بیت های 

0b01xxxx00 0b01xxxx01 0b01xxxx11 
No pull Pull down on pin Pull up on pin 

 منتقل شده و بیت های صفر و یک این رجیستر را صفر می کنیم. […]PIN_CNFبه جایگاه بیت دوم و سوم رجیستر  438این دو بیت در خط 

بودن پین مورد نظر است و در  Lowیا  Highتعیین کننده ی  3هستند و بیت  Driveتعیین کننده ی وضعیت  2و1و1سه بیت  […]DOpins.pinبرای 

 nRF51_Series_Reference_manualقرار می گیرند. که مکان و نوع این بیت ها مفصال در فایل  […]PIN_CNFر رجیستر جایگاه خود د

v3.0.pdf  آمده است. 68صفحه 

 ما در وضعیت های زیر می توانند باشند: 3و2و1و1بطور مختصر اگر بیت های 

0b01xx0000 0b01xx0001 0b01xx0010 0b01xx0011 
Standard '0', standard '1' 

0 = Low 
1 = High 

High drive '0', standard '1' 
0 = Low 
1 = High 

Standard '0', high drive '1' 
0 = Low 
1 = High 

High drive '0', high 'drive '1' 
0 = Low 
1 = High 

0b01xx0100 0b01xx0101 0b01xx0110 0b01xx0111 
Disconnect '0' standard '1' 

0 = Low 
1 = High 

Disconnect '0', high drive '1' 
0 = Low 
1 = High 

Standard '0'. disconnect '1' 
0 = Low 
1 = High 

High drive '0', disconnect '1' 
0 = Low 
1 = High 

می شود.  Lowیا  Highمورد نظر چک شده و پین  443بیت سوم همان بیت آبی رنگ است که دو وضعیت می تواند داشته باشد. از روی این بیت شرط خط  

 شود. orبا خودش  455در خط  OUTCLRیا  451در خط  OUTSETنباید رجیستر 

 یعنی استفاده از ترانزیستور جریان باال برای کشیدن جریان بیشتر از پایه چیپ. High driveمنظور از 

منتقل می شوند و بیت صفر این رجیستر را نیز یک می کنیم که به مفهوم خروجی بودن  […]PIN_CNFرجیستر  11و3و8سه بیت کم ارزش به جایگاه های 

 آن است.

 : nus_data_handlerشرح تابع  4.5.55

 است. NUSیا به عبارت دیگر سرویس  Bluetoothاین تابع، تابع مدیرت وقفه داده های دریافتی از طریق 

 کد تابع:
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 طول آنهاست. lengthدر اصل آرایه ی داده های دریافتی و  p_dataورودی می باشد که  3تابع دارای 

و  advertiseرا کم نگه دارد تا  myCounterل دریافت داده است مقدار در حا Peripheralبرای این نوشته شده است که اگر بورد  834شرط خط 

 سپس ارتباط قطع نشود.

 END_OF_DATAبه کد اسکی  p_dataباشد تا زمانی که در   START_OF_DATAبررسی می کند که اگر داده ی اول برابر   838شرط خط 

 ما کپی می کند. []NUS_BUFبررسیم اطالعات را در 

 
را به بورد  “rec: [ascii code END_OF_FRAME]\n“اجرا شده و رشته ی  852باشد شرط خط  END_OF_FRAMEاگر داده ی اول برابر 

Central  ارسال می کند. وflag1  راtrue  کرده تا ازwhile   موجود در تابعStructdataFromUART .که منتظر دریافت تنظیمات هستیم خارج شویم 

 بعدا خواهد آمد. شرح این تابع

 
ذخیره می کنند و  توابعی را در نهایت فرا می خوانند که  NUS_BUFنیز با توجه به ابتدای داده ی دریافتی آنها را از اندیس خاصی در  877و  853شروط 

 شرح آنها در ادامه خواهد آمد.
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 خطوط باال نیز به همین ترتیب هستند و وظیفه ی آنها مشخص است.

 app_uart_putن آکه اسم  SDKیا از تابع آماده خود  ()printfبفرستید می توانید از توابع  UARTاین قسمت بخواهید داده های دریافتی را به ر داگر 

 استفاده کنید. ،است

 : UpdateDOشرح تابع  4.5.51

 کد تابع:

 
ذخیره می  EEpromفقط خروجی ها را با توجه به تنظیمات جدید آپدیت می کند و تنظیمات را در  InitMyIOfromMyStructsاین تابع همانند تابع 

 شروع می شود زیرا این داده ها را از این اندیس ذخیره کرده ایم. 111از  NUS_BUFکند. اندیس 

 : UpdateDIشرح تابع  4.5.55

 کد تابع:
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ذخیره می  EEpromها را با توجه به تنظیمات جدید آپدیت می کند و تنظیمات را در  فقط ورودی InitMyIOfromMyStructsاین تابع همانند تابع 

 شروع می شود زیرا این داده ها را از این اندیس ذخیره کرده ایم. 121از  NUS_BUFکند. اندیس 

 : UpdateTIشرح تابع  4.5.55

 کد تابع:

 
 ذخیره می کند. EEpromا در ساعته( را آپدیت کرده و آن ر 24این تابع مقدار دوره تایمر )فرضا 

 : StructdataFromUARTشرح تابع  4.5.55

 کد تابع:

 
 NUS_BUFسِت می شود. مقادیر  NUSکه از طریق وقفه  flag1شدن  trueاین تابع که موقع نبودن تنظیمات، در ابتدا اجرا می شود و بعد از انتظار برای 

 ارسال می کند نیز همین است. Centralرا در ساختمان داده های ما با ترتیب مشخص شده ذخیره می کند. معیار ترتیب تنظیماتی که بورد 

 : WriteEEdataFromMyStructsشرح تابع  4.5.54

 ی کند.در آدرس های خاصی ذخیره م EEpromهای ما را در داخل  Structاین تابع یک تابع سر راست بوده و داده های 

 کد تابع:
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 : InitDefaultEEشرح تابع  4.5.55

 کد تابع:

 
 دارای تنظیمات هست. EEpromرا نوشته تا مشخص شود  EEinitedمقدار  EEpromاین تابع در آدرس صفر 

بایت می باشد را پاک می  4*  11شروع می شوند را که به تعداد  ScanpinHaddress:ScanpinLaddressرا که از آدرس های  countو مقادیر 

 کند.

 : Iwdtimerشرح تابع  4.5.55

 کد تابع:

 
 استفاده می کند. RTCاز  WDTثانیه قرار می دهد.  wdt_timeرا فعال می کند و دوره ی آن را برابر  watchdog timerاین تابع 

 مراجعه کنید. nRF51_Series_Reference_manual v3.0.pdfبرای اطالعات بیشتر به فایل 

 : power_manageشرح تابع  4.5.55

 کد تابع:

 
 را فراخوانی می کند و وظیفه ی آن صرفه جوبی در مصرف انرژی و انتظار برای وقوع وقفه مخصوصا وقفه تایمر است. SDKاین تابع که یکی از توابع 

 : sleep_mode_enterشرح تابع  4.5.55

وارد می شد و برای خروج از آن نیاز به  System OFFال است. تغییر داده شد چون موقع ورود به این تابع ماژول به حالت این تابع که جزء توابع خود مث

 مجددا فراخوانی شده است. power_manageوقفه سخت افزاری بود و تایمر های ما نیز از کار می افتادند. به همین علت در داخل این تابع، تابع 
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 : uart_event_handleشرح تابع  4.5.55

 ما از نوع نرم افزاری است( UARTمی باشد. )البته مسلما  UARTاین تابع در اصل تابع وقفه برای مدیریت داده های دریافت شده در 

 کد تابع:

 

 
که از  app_uart_getی می توانید با تابع محتویات داخل این تابع تغییر داده شده است و همین محتوایات نیز مورد استفاده قرار نمی گیرند اما شما به راحت

 استخراج کرده و استفاده نمایید. UARTاست، کاراکتر را از بافر  SDKتوابع آماده خود 

 * بقیه توابعی که شرح آنها نیامده است جزء فایل مثال بوده و بدون تغییر باقی گذاشته شده و نیازی به توضیح نداشته اند.

 

 فایل های تغییر یافته: 4.4

 : nrf_drv_config.hفایل  4.4.1

 می باشد. nrf51822این فایل در اصل برای راه اندازی یا از کار انداختن بخش های مختلف ماژول 

 با توجه به شکل و با راست کلیک کردن روی نام این فایل و ادامه کار می توانید ان را باز کنید:
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 :که ما تغییر داده ایمد نتغییر یابشده با فلش( )در قسمت های مشخص  1به  1مقدار باید برای راه اندازی 
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 : PCA10028فایل  4.4.5

استفاده کرده ایم می توانید برای  1BLE400را توصیف می کند و چون ما از هدر بورد  PCA10028این فایل که در واقع ویژگی های ساختاری هدربورد 

چون ما از ثوابت تعریف شده در این فایل استفاده نکردیم و بصورت دستی برنامه را تنظیم نموده  نیست.برنامه های خود این فایل را تغییر دهید. گرچه در اینجا نیاز 

 ایم.

 : Central بورد توضیحات و مشخصات 6

 : Centralبورد  5.1

 

                                                
 
 
 این بورد را می توانید در گوگل جستجو کرده و در ایران خریداری کنید. 1
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 : IO های پین 1.3 
 روی برد وصل شده اند و از بقیه ی پین ها استفاده ای نشده است. UART to USBبه صورت اولیه به ماژول  3و  11در این بورد پین های 

 در صورتی که بخواهید از پین های دیگری استفاده کنید در کد برنامه آنها را مشخص کنید.

 کد برنامه: 5.5
 است:و بجز برخی قسمت ها تغییر داده نشده است.قسمت های تغییر یافته به شرح زیر کد های این برنامه سر راست بوده 

 .توابع راه اندازی چراغ ها غیر فعال شده اند 

  بخش راه اندازیUART  یا همان تابعuart_init .کمی تغییر داده شده است 

  ثانیه ای به برنامه اضافه شده است که بعد از قطع ارتباط با بورد  11یک تایمرPeripheral  این تایمر راه افتاده ) تکرار شونده نیست( و تا بعد از

ثانیه با توجه  3و 2ثانیه عملیات اسکن را آغاز کند و عمل اسکن بالفاصله انجام نگیرد تا قطع کامل ارتباط صورت گیرد. قطع ارتباط در حدود  11

 صورت می گیرد. peripheralتنظیم شده در بورد  timeoutبه 

 چاپ و عدم چاپ بعضی از پیام های اتصال و قطع ارتباط 

 : Centralوظیفه بورد  5.5
ارسال می کند و متقابال پیام های دریافتی از بلوتوث بورد  Peripheralمی گیرد به بورد  UARTین بورد در اصل بدون واسطه پیام هایی را که از ا

Peripheral  را بهUART .ارسال می کند 

 کاراکتر در هر ارسال باشد. 21خاتمه یابند و اینکه طول پیام ها نباید بیشتر از  ’n\‘این بورد باید با کاراکتر UARTنکته ی قابل توجه اینکه پیام های ارسالی به 
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 : Centralسناریو ی کلی برد  5.5

 

 : Peripheralروش اعمال تنظیمات به بورد  5.4
 Centralبورد  UARTتنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر اتصال بورد ها بمانید و با توجه به شرایط گفته شده در توضیحات باال دستورات را به 

بوده و n” (0x0D)\“ها دارای کاراکتر ارسال کند. مجددا ذکر می گردد که دستورات ارسالی باید در انت Peripheralارسال کنید تا ان نیز این دستورات را به بورد 

 کاراکتر داشته باشند. 21نباید طولی بیشتر از 

 بصورت زیر هستند: Peripheralابتدا در نظر داشته باشید که کاراکترهای خاص تعریف شده در بورد 
#define START_OF_DATA '<' 
#define END_OF_DATA  '>' 
#define END_OF_FRAME '%' 
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#define START_OF_DO  '(' 
#define END_OF_DO  ')' 
 
#define START_OF_DI  '{' 
#define END_OF_DI  '}' 
 
#define START_OF_TI  '[' 
#define END_OF_TI  ']' 
 
#define CLEAR_EE  '!' 
#define STOP_ADV  '$' 

 حال با یک مثال کار را دنبال می کنیم:

 شما پیامهای زیر را دریافت می کند: Microcontrollerدارای تنظیمات نیست. پس از وصل شدن این دو بورد  Peripheralابتدا بورد 

Connected to target\n 
No Config…: 0\n 

 حال شما باید سطر های زیر را به ترتیب ارسال کنید:

<AAA@@@@@>\n 
<CCCCCCCCCC>\n 
<[00][DC][01][00]>\n 
%\n 

 است. ADCپین  3بوده و برای فعال شدن  0x41این است که کد اسکی این کاراکتر برابر  Aدلیل ارسال کاراکتر 

 , standard 0بصورت  Digital outputپین  5بوده و برای فعال شدن  0x40این است که کد اسکی این کاراکتر برابر  @دلیل ارسال کاراکتر 

standard 1  و به حالتLow .از سمت چپ  @کد های اسکی مجاز دیگر را نیز با توجه به توضیحات از قبل گفته شده، می توانید بفرستید. اولین کاراکتر  است

 ارسال کنیم. @را بجای  1و به همین ترتیب می باشد. اگر می خواستیم این پین غیر فعال باشد می توانستیم کد اسکی  digital out 0مربوط به 

 می باشد. pull-upبه صورت  Digital inputپین  11بوده و برای فعال شدن  0x43این است که کد اسکی این کاراکتر برابر  Cدلیل ارسال کاراکتر 

بدهیم. به ساعته  24است در واحد میلی ثانیه به دوره های تایمر  121856را که برابر  0x0001DC00به معنی کد اسکی صفر می باشد عدد  [00]منظور از 

و به همین ترتیب می باشد. اگر می  digital in 0از سمت چپ مربوط به  Cاولین کاراکتر  همین علت ما بایت ها را از کم ارزش به پر ارزش ارسال می کنیم.

 ارسال کنیم. Cرا بجای  1خواستیم این پین غیر فعال باشد می توانستیم کد اسکی 

 کاراکتر را ارسال می کنیم. 21ر داده شده اند و ما هر بار، با این روش کمتر از قرا <> فریم های ارسالی ما مابین 

 را ارسال می کنیم که به معنای اتمام است. %و در نهایت کاراکتر 

 پیام زیر برای شما چاپ خواهد شد: %بعد از ارسال کاراکتر 

rec: 37\n 
NUS disconnected\n 

 تنظیمات تمام است.

 است. 13همان کد اسکی  n\حال با توجه به دوره های تنظیم شده برای تایمر بعد از هر دوره داده های زیر برای شما چاپ خواهد شد: منظور از 

Connected to target\n 
Tp(ms): 121856\n 
start: 1\n 
start: 2\n 
start: 3\n 
Temp * 4: 101\n 
ADC10bit 0: 0\n 
ADC10bit 1: 428\n 
ADC10bit 2: 429\n 
DI 0: 0\n 
DI 1: 0\n 
DI 2: 0\n 
DI 3: 0\n 
DI 4: 0\n 
DI 5: 0\n 
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DI 6: 0\n 
DI 7: 0\n 
DI 8: 0\n 
DI 9: 0\n 
DOstate:0x 000\n 
DIstate:0x 3ff\n 
QUIT: 0\n 

 ثانیه پیام: 21و بعد از حدود 

NUS disconnected\n 
 یا می و ترتیب اعمال تنظیمات در آنها مهم نیست. که فرمت آنها در ادامه می آید ،خود را ارسال کنید ثانیه می توانید تنظیمات 21چاپ می شود. شما در این 

 را برای قطع ارتباط ارسال کنید. n\$توانید 

 ها را تغییر دهید می توانید بصورت زیر عمل کنید:  Digital outاگر بخواهید 

(@HH@@)\n 

 digitalمی باشد و باعث می شود  0x48دارای کد اسکی  Hعدد است در اینجا حرف  5ختم می شوند و تعداد آنها  (شروع شده و به  )که داده های ما با 

output 1  بصورت  2وHigh  باشند و بقیه بصورتLow . 

 شما با ارسال این پیام پیام زیر را دریافت خواهید کرد:

ok Do: 40 41\n 

 ها را تغییر دهید می توانید بصورت زیر عمل کنید: Digital inputحال مثال اگر بخواهید 

{CCCCCCCCC}\n 

 کد اسکی مجاز دیگری بفرستید. Cکه بجای کد اسکی کاراکتر 

 شما با ارسال این پیام پیام زیر را دریافت خواهید کرد:

ok DI: 123 125\n 

 نید:حال اگر می خواهید دوره ی تایمر را عوض کنید می توانید بصورت زیر عمل ک

[@ABZ]\n 

 ساعت. 421میلی ثانیه یا  1514231521است که برابر است با  0x5a424140در واقع ارسال عدد هگز  ABZ@در اینجا ارسال 

 شما با ارسال این پیام پیام زیر را دریافت خواهید کرد:

ok TI: 91 93\n 

را مجددا راه اندازی  Peripheralرا ارسال کنید. در این حالت باید بورد  n\!ها پاک شود می توانید  countو مقادیر  EEpromاگر بخواهید تنظیمات 

 کنید.

 را برای قطع ارتباط ارسال کنید. n\$باز می توانید 

 نکنید. لم ها در این قسمت متفاوت هست می توانید با هر ترتیبی این تنظیمات را بفرستید یا اصال بعضی تنظیمات را اعماچون کاراکتر ابتدای فریگفتیم 


