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 {األوىل اجللسة العملية}

 (:Overview)نظرة عاية 

 حيذذذذذذ ومر حذذذذذذ  وميذذذذذذ  ت ذذذذذذميم ل   وتطبيقل ذذذذذذلموضذذذذذذو ل ل و  ألنظمذذذذذذ      ذذذذذذ   مذذذذذذ مًا هلمذذذذذذلً  ىقذذذذذذ   ت هذذذذذذسة     ذذذذذذ 
   لتكنولوجيذذذذذذ  وح ولذذذذذذ   ل ذذذذذذنل ي  تطبيقلتذذذذذذ  ت ذذذذذذميم   يف   ذذذذذذ  ر   لعو مذذذذذذ    ذذذذذذ م    لنظذذذذذذل  بنيذذذذذذ  ى في ذذذذذذل تطذذذذذذر  تم  ليذذذذذذ
  لتع يمذذذذذذذل  م ذذذذذذذ ا  وبذذذذذذذى و  عل ذذذذذذذل    تحكمذذذذذذذل  يف ونف ذذذذذذذ   لرقميذذذذذذذ    تكلم ذذذذذذذ   لذذذذذذذ  ر   مصذذذذذذذنل   ى نتفذذذذذذذر  مث

   لبني  ت ميم ومعيلري 

 

 (:Prefaceمتهيد ) 1-1
تطويرهذل  وتغذ     ىبق  جملتمعذل    تق مذ  وبذلبر  أل ذلا يف   لمعذل   ذل هلن يذي   لذت تت   لتكنولوجيذ  عرفيذ  من مهذم وملذ   لفذرو   ن 

   Embedded Systems  هي مل يط ق   ي  بذ ذلكحيلتنل  ليومي  بتطبيقل ل   تع د  دون من ن رك 

  ضذمن "   و ألنظمذ     ذ "  "  ألنظمذ  : "  فيط ذق   ي ذلEmbedded Systems (ESs)يف  حلقيقذ  تتعذ د  لاتذل   لعربيذ    ذط    لذذ
وب يوجذذ   ى   ن تعريذذ   عذذى  حلقيقذذي  و؟ايذذ  ب  غذذأ م ذذل تيعذذلً ب تقذذلر        طمذذور "   ى مذذل هنللذذك مذذن ترتذذل  ممذذر  و ألنظمذذ "

 ل   لت قب  ل  لنلبض هو نظل  م م  تعر  وفقلً ل تطبيق  لسي تغ     وهنلك آب   لتطبيق    ذ م لESsمعتم  بلل     إلنك يزي  ل ذ

  حيذ  مل ذق   يذ  1965( يف  ذل bit PDP-8 Minicomputer 12 ألوى نظريذلً ؟النذم مذه ر ذور موس حليذر م ذ ر     بنطاقذ
   ب من   ف ذذو  ؟اذذلن 1971( يف  ذل  Intel.4004  4-bit  وتذاة ر ذذور موس معذلص  م ذذ ر  Embedded Computerم ذط    لذذذ
ور ذور موس  1979(  و ذل  Intel.8048ور ذور موس مذتحكم م ذ ر   1977 ً  ذن   ضذمون  لذسي هم ذ     ذط    حذ   ذل  بعي  ً ج 

( يف  ذل  FPGAs(  مث ؟النذم  لوذور   ألوى لظ ذور م ذفوفل   لبو بذل   حلق يذ   لقلب ذ  ل   ذ   Bell Labs' DSP-1معلص  شلر  رقمي   
 " Embedded Systems Programmingيف  لع د  ألوس جمل   " ESsر ر م ط    1988  يف  ل  1984

يف تيذذه   ألنظمذذ مقت ذذر ً   ذذت  لتطبيقذذل   لع ذذكري  وم ذذلا  لفضذذلت  و ليذذو  ت ذذت    هذذسة  (ES's    ذذ     ألنظمذذ ؟اذذلن  يذذت       يذذلبقلً 
تحكم   يذذلدين  هلن يذذي   موذذ :  ألج ذذز   لك ربلكيذذ  و إللكاونيذذ    نزليذذ   مج ذذز   بت ذذلب    ألدتتذذ   ل ذذنل ي   صذذنل    ل ذذيلر    منظمذذ   لذذ

مذذن  %99.99 لرقمذذي   لروبوتذذل    لتطبيقذذل   لع ذذكري  وم ذذلا  لفضذذلت  و لع يذذ  هذذل ب ينت ذذي ذ؟اذذرة مذذن  لتطبيقذذل    ذ م ذذل غذذ   نذذو ً  لذذذ
  لتطبيقل  و ألج ز   إللكاوني   وهس  مل جيع  ل حمور ً ميلييلً ل بح  و لتطوير 

( مذن مهذم   قذرر    ل ر يذي  يف  لك يذل   هلن يذي   ل يذلً  حيذ  تعطذت  بهتمذل   أل؟اذ  ES's    ذ     ألنظم م مر ً  تعت  در ي  ت ميم 
       ألوى  وتور  معظم  أل لا   لمعي  يف تطوير  ل نل   و جيلد  حل وس  لتكنولوجيهلل من  ل ن   ل ر يي   ي  يف مر ح  مبكر   وي  
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 (:Introductionيقدية ) 1-2
ت ذنيه  مو ذ  د ر   تكلم يذ  ملصذ  إلحذ   آب ذل  حلليذب     يذ     Intel ليلبلنيذ  مذن شذر؟ا   Busicomل بم شذر؟ا   1969يف  ل  
 ( Single Chip  و لذسي هذو موس رقلقذ  معذلص ي ذت    شذره  و حذ   4004بت نيه   علص  Intel؟النم  يت لب  شر؟ا    1971يف  ل  

ميكذن من ي ذت    يف مي منذوذج مذن   لمذ    مغذر      ذ لً معل ذ Intelج يذ    قاحذم  آل  حليذب  وبللتلي ب ًب من ت ميم نظل  لك  منوذج
   ب   حلليب   

صذذمم لينفذذس  مو ذذ  مذذن  لتع يمذذل   ل  يذذ     زنذذ  يف شذذره  ذ ؟اذذر  ملرجيذذ   وبللتذذلي يكفذذي ت يذذأ برنذذلم   لذذس ؟ار    لرجيذذ   4004  عذذلص 
 ول مذر   ألوى -و يت      ت مصع       لعق  من  لزمن  حيذ    ليتنلير مه منوذج   ل   حلليب  وميز  ل  هس    علص لقي جنلحلً بلهر ً 

 لتطبيقذل    تق مذ   ألوى يف  ذلس  ألنظمذ      ذ  تضذمنم: م ذلبر  مكن بنلت نظل  معق  ن بيلً بليذت     شذره  و حذ   مصب  من    -
 فضلكي  ب أ ماحني   شلر     رور   تحكَم هبل حليوبيلً  منظم   لتحكم بللطلكر   

(  حيذذذذ   نتغذذذذر  يذذذذت       عل ذذذذل  Microprocessorsيقذذذذ   يف  لوملنينيذذذذل  و لت ذذذذعينيل  ؟النذذذذم ب  يذذذذ    ذذذذر  نتغذذذذلر   عل ذذذذل   ل ق
  آل  حتضأ  لق ذو   (   يف   طبخ    يكرووي –و  تحكمل      ر  يف معظم  لتطبيقل  و ألج ز   إللكاوني    وجود  يف حيلتنل  ليومي  
   لفذل؟ا    لطلبعذ   آلذ   ذ   لنقذود  (  وتيذه هذسة يف غرف    عيغذ   مج ذز   لعذر  و لذتحكم و ل ذو  و لتكييذ   (  يف   كتذر   هلذلت 

 (  ESs لتطبيقل  هي منظم  م     

   لعق   ألمأ ش   تطور ً ؟ابأ ً وّيه آفلقلً ج يذ   ذ    مكلنيذل  و  ذ   يف تطبيقذل   ألنظمذ      ذ  و لذت من ذل: منظمذ   لذتحكم  ذن بعذ
و كيذذذ   لس؟ايذذذ  يف  ل ذذذيلر    مج ذذذز    ر قبذذذ   لطبيذذذ   لس؟ايذذذ   لذذذت تذ ع  ذذذم  لطبيذذذر بلحلللذذذ  و لذذذت ت ذذذت    يف   نذذذلزس  لس؟ايذذذ   منظمذذذ   أل؟ايذذذلس  هل

  لفيزيولوجي  و   تويل   حلرج  ل مريض  منظم    اح  و لتوجي  يف  ل يلر   

فقذذم مذذن هذذسة  2%مذذتحكم م ذذ ر يف ؟اذذ   ذذل  يف تطبيقذذل   ألنظمذذ      ذذ   يف حذذني من /معذذلص Bilion-6 ليذذو   ي ذذت    م؟اوذذر مذذن 
  عل ذل  ت ذذت    يف  حلو يذذر  لغ  ذي  و  مولذذ   وتغذذأ  إلح ذذلت    ى من  ذ د  ألنظمذذ      ذذ  يذزد د بغذذك  مت ذذلر   ومن  لط ذذر 

 متز ي    ت    ن يني  ل سين ميت كون م لر   ت ميم  ألنظم           تقب ي  

 (:?What is an Embedded Systemتعريف اننظاو ادلديج ) 1-3
 ليفذلً  ت طي ف ي لتوصيف ل  حم د معى  ن بللضرور  تع  ب  لت  لغلم      ط حل  مح  هو” Embedded system“ لذ م ط    ن

  لع ذذذكري   و  ر قبذذذ   لتوجيذذذ  منظمذذذ   حل ي يذذذ   بلل ذذذكك  لذذذتحكم منظمذذذ     ويذذذ    ألج ذذذز : من ذذذل نذذذس؟ار و ألنظمذذذ    لتطبيقذذذل  مذذذن و يذذذعلً 
    و  كتبي    نزلي  و إللكاوني  لكي  لك رب  لت  يز  

برنذلم   مذ    عذلص  –( وبر يذ  ملصذ  HWتعّر   ألنظم          ت م ل: نظل  ب ص ألد ت وريف  حمذ د  هذوي   ذت ؟ايذلن صذ ر  
–  SW  ) ضلف   ى مجز ت ممر   ميكلنيكي    لكاوني  ) 
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(  MPU(    عذذذذلص    ذذذذ ر  MCU لنذذذذلبض يف  ألنظمذذذذ      ذذذ   موذذذذ :   ذذذذتحك م    ذذذ ر  غللبذذذلً تعتذذذذ   لعنلصذذذر  لقلب ذذذذ  ل   ذذذذ   لق ذذذر 
(   غذذر     ايذذني مذذن هذذسة  لعنلصذذر ت ذذت    يوميذذلً يف  ألنظمذذ      ذذ   لذذت ت طذذي معظذذم FPGAs   ذذفوفل   حلق يذذ   لقلب ذذ  ل   ذذ   

    ى ذلك  لتطبيقل    يط  بنل  وت لهم يف حتضأ لعلمنل دون من ننتب

  ت حنو ملص فإن  لنظل     م  يغك  جزت ً مو  ن ر ً مذن نظذل  م؟اذ   موللذ :  ل ذيلر   و حلذلفا   حل يوذ   لذت حتذوي   ذت  لع يذ  مذن 
(  نظذل  مذ م  م ذ وس  ذن لوحذ   لعذ  د   ABSوح     ألنظم        و لت من ل: نظل  م م  م  وس  ن منه  بنذزب   نذ   لكذب   

 Dashboard  نظل  آمذر م ذ وس  ذن  لتوجيذ    احذي  )GPS : حذ  منذ  يف بعذض  ل ذيلر    لفذلمر   موذ    )PMW وصذ   ذ د )
  CANح لس  مرتبط     شبك   3000معلص يوص  من ماهلل م؟اور من  100  عل ل   ى م؟اور من 

؟ا  فيمذذل بين ذل  وهذي م ذذل تتفل ذ  مذه  لعذذلو   ذلرجي  وتذذتحكم رغذم ليذ   لتطبيقذذل   لو يذه جذ  ً لانظمذذ      ذ    ب من هلذل ميذذز   مغذا 
يبذني بططذلً صذن وقيلً  لمذلً ل مكونذل   أليليذي   لذت تغذاك في ذل تيذه  ألنظمذ      ذ    ن  م يذ   لت للذر  1بلألج ز    رتبطذ    لغذك 

ول   ى مقطذذل   لذذ م   ومذذن مث تقذذو  وحذذ     عل ذذ  بذذني  لنظذذل    ذذ م  و لعذذلو   ذذلرجي  هذذي مذذن مذذاس قذذر ت   شذذلر    حل ليذذل    وصذذ
  يذتم ADCمبعل ت ذل بعذ  حتوي  ذل  ى  شذلر   رقميذ   ذن لريذق وحذ    لتبذ ي  RAM( بليذت      لذس ؟ار  Processing Unit  ر؟ازيذ   

  مث يذتم DACيذق وحذ    لتبذ ي   ص  ر نتلك    عل   ؟اإشلر   حتكم رقمي    ت مقطل    رج  لرقمي   مو  شلر   حتكم تغلهبي   ذن لر 
( تذذذ  ت NVM( مذذذن مجذذذ  معذذذلص حمذذذ د  ويذذذتم ختذذذزين  ل نذذذلم  يف ذ ؟اذذذر  د كمذذذ   ES.SW( برنذذذلم   لنظذذذل    ذذذ م   Compileترتذذذ   
  ROMبللس ؟ار  

 
   كونل   لعلم  لانظم        1 لغك 

 (:Embedded System Architectureبنية اننظاو ادلديج ) 1-4
( بأ ل دتت ك ذ ؟ار  ؟ابأ  حتوي   ت نظل   لتغ ي  و لتطبيقل   ل  يذ  و لبيلنذل   PC: Personal Computersتتميز  حلو ير  لعلم   

متنو ذذ  مذذن  ألقذذر ص  ل ذذ ب  و لرقميذذ   ؟اذذسلك دتتذذلز بأ ذذل دتت ذذك  مو ذذ   :بلإلضذذلف   ى  مكلنيذذ  وصذذ  وحذذ    ختذذزين ذ   يذذع  ؟ابذذأ  موذذ 
مج ذذذز   إلدمذذذلس  لوحذذذ    فذذذلتي    لفذذذأر   مذذذ م  صذذذور( و إلمذذذر ج   لغلشذذذ   بذذذرج صذذذور(  ضذذذلف   ى وحذذذ     ت ذذذلس حميطيذذذ    لطلبعذذذ   
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و لذذذسي ينذذذت   نذذذ    ويذذذر   ؟ابذذذأ  مد ت  ذذذلس   يود هذذذسة   يذذذز   يتط ذذذر وجذذذود معذذذلص ذ ن وجذذذ  لفذذذل؟ا    لغذذذبك     ليذذذ   لضذذذوكي     ( 
  حو يذذر  لعلمذذ  ل ذذن وقي ل طذذم يبذذني    2   لغذذك   ؟امذذل من ح ذذم  لنظذذل  يذذيكون ؟ابذذأ ً جذذ  ً ويذذعرة مرتفذذه جذذ  ً  ت سيذذ  يذذت اك ؟ابذذأ ل

 PC ) 

 
 PCبطم بني   حلو ير  لعلم   2 لغك 

و لت دتتلز بأن وحذ     عل ذ    ر؟ازيذ  يذو        ر   عل ل   وم      ت ت      تحكمل    ألنظم فإن     ت ما   حلو ير  لعلم 
          ألنظم  لبني   لعل   ل ن وقي   طم  3 لغك   ت شره  و ح    يبني  و لسو ؟ار تكون م    مه تيه   يطيل 

 
 انظم       ل   طم  ل ن وقي  لعل   3 لغك 

(  ذ ؟اذذذر  ROM(  ذ ؟اذذذر  برنذذذلم   CPU لركي ذذذي   لتلليذذذ : وحذذذ   معل ذذذ  مر؟ازيذذذ     يطيذذذ  دتت ذذذك معظذذذم   تحكمذذذل     ذذذ ر   لوحذذذ    
(  وحذذذ    T/C(  وحذذ     لتوقيذذم و لعذذ   I/O(  مقطذذل   لذذ م  و  ذذرج  RAM(  ذ ؟اذذر   غذذو كي   EPROMمعطيذذل  د كمذذ   
موذ :   لليذ   ل ذر   بعذض   تحكمذل     ذ ر    تق مذ  دتت ذك نو فذس  ت ذلس ت   ذ ي(  ؟امذل من I2C  SPI  UART ت ذلس ت   ذ ي  

CAN  USB  Ethernet   يبني بعض موج   بمتا   لعلم  بني م لكص  ألنظم        و حلو ير  لغ  ي   1س   و 
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 (PC Computersالحواسب العامة ) (Embedded Systemsاألنظمة المدمجة )

 ت ت    يف مغر    لم   حم د  مكري    ل  

 لك   م نع   140دت ك  مو   و يع  ج ً  من   عل ل  تب غ 
 ( Intel  AMDحم ود  يف  لك تني من   عل ل    شر؟ا  مت     40من قب  م؟اور من 

 ب يوج    تبلر ل ك ف   ؟ا ف   لنظل  تعت  من  لعو م   أليليي  

 ب يغاط  م  ل يف  لزمن  حلقيقي  ( RTS حلقيقي   يوج  قيود لغروط  لعم  يف  لزمن

 منظم   لتغ ي  ب تعم  يف  لزمن  حلقيقي  ( RTOSمنظم   لتغ ي  تعم  يف  لزمن  حلقيقي  

 فغ   لنظل  ب يغك  مطر ً    ً كون قلت تج  ً وميكن من    ن نتلك  فغ   لنظل  مطأ 

 يوج  قيود حوس  يت اك  لطلق  ب  يوج  قيود بيت اك  لطلق   لك ربلكي  

 غللبلً توج  يف ررو   لعم   لطبيعي  جير من تعم  يف ررو  بيئي  قليي  محيلنلً 

     ( PCI  ISA  AGP  LPTم لدر  لنظل  ب لكي    م لدر  لنظل  حم ود  

  HDDيتم ختزين نظل   لتغ ي  و ل  م     مي  يف   ROMيتم ختزين ؟الم  برنلم    علص يف ذ ؟ار  

  ألدو      ت  م   لم   ملص  ليتم ت ميم ل بكفلت   لً تتط ر مدو   ولرق

 مطلت  ألب دت ك مي د ر   ذ   ورلك  تتبه  ب      ت نف   لغره   Debuggerمزود  ب  ر   

 مقلرن  بني م لكص  ألنظم        و حلو ير  لعلم  01    وس

 (:Requirements Affect in ESs Design) ادلدجمةانعوايم ادلؤثرة يف تصًيى األنظًة  1-5
  لك فذذذ  لعلمذذذ  وفقذذذلً   ألوى  ل رجذذذ  يف حت يذذذ هل يذذذتم و ب تبذذذلر     تط بذذذل  مذذذن  مو ذذذ  مر  ذذذل  جيذذذر  فإنذذذ مذذذ م  نظذذذل  مي ت ذذذميم  نذذذ 

  ذن  بيذت نلت  لضذروري مذن رمبذل فإنذ  ؛يوري  لأ  1000 تت لوز ب بك ف  حتكم م م  نظل   نتلج تتط ر  ذ :   ولس يبي   ت     ط و 
  ب تبلر    أليليي  يف ت ميم  ألنظم        هي:     ط وب  لك ف   ى ل وصوس  لكمللي    يز   بعض

 بلزديلدهذذلو   (MIPS  و حذذ    لنيذذ  مذذاس تنفيذذسهل ميكذذن  لذذت  لتع يمذذل   ذذ د وهذذي :(Processing Power    عل ذذ  يذذع   1
   ل معلص   عل  ( قو   يع  تزد د

  bit ~ 64-bit-4 ويذذا و  و لذذس ؟ار    عل ذذ  وحذذ   بذذني  لبيلنذذل  نلقذذ   ذذر  وهذذي :(Data-Bus   لذذ  م ي  لنلقذذ   ذذر   2
  و لس ؟ار    علص بني  لبيلنل  تنلق  ير   تزد د  لنلق   ر  بلزديلدو 

(   عطيذل   و لبيلنذل ( ROM   لتع يمذل  تنفيذس برنذلم  لت ذزين   ط وبذ     لح  وهي(: Memory Spaceح م  لس ؟ار     3
 معذذ    ا فقذذ    يطيذذ  و  يذذز      ذذت    بل عذذلص تتع ذذق   ط وبذذ   لذذس ؟ار  م ذذلح  فذذإن   مومذذلً (  RAM  آنيذذلً  معل ت ذذل يذذتم  لذذت

   وح م  ل نلم 
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(: هذذذذي مذذذذن مهذذذذم  ب تبذذذذلر   م وصذذذذلً يف  ألج ذذذذز   لنقللذذذذ   لذذذذت تعمذذذذ    ذذذذت Power Consumption يذذذذت اك  لطلقذذذذ     4
لتح يذذ  ؟اميذذ   لطلقذذ    ط وبذذ  تبعذذلً ل ذذع    عل ذذ   حيذذ  منذذ  بلزديذذلد يذذع   mW/MIPS  ذذ مر    وت ذذتعم  وحذذ    لقيذذلس 

لعم    علص   م يذلً  فذإن  ألنظمذ   لذت ت ذت  ك للقذ  من فضذ  تتميذز غ ذلكص مرغوبذ  جذ  ً    عل   تزد د ؟امي   لطلق    ط وب 
 Multi-coreمو : حر ر  مق   وزن مق   ح م مص ر  ت ذميم ميكذلنيكي مب ذم  لذسلك ت ذت      عل ذل  متعذ د   لنذو   

Processorsوذ  يع  معل    للي    م( يف  ألنظم         لت تتط ر نظلملً من فض  بيت اك و حل 

(  ES.SW( و ل  يذذل    ا فقذذ   ES.HW(: هذذي ؟ا فذذ  ت ذذميم  لكيذذلن  ل ذذ ر  Development Cost؟ا فذذ   لتطذذوير    5
وهذي ؟ا فذ   لبتذ  تذ فه  ذر  و حذ   فقذم م نذلت مرح ذ    (NRE  Non-Recurring Engineeringوتعذر  ميضذلً بل  ذط   

 هسة  لك ف  يتم توزيع ل   ت   د قطه  إلنتلج  -ت ميم  لنظل  

(:  ن   و زن  بني ؟ا ف   إلنتلج و؟ا ف   لتطوير تتع ق مبلشذر  بكميذ   إلنتذلج   ط وبذ    ذ يذتم Number of Units؟امي   إلنتلج    6
 لعنلصذر   ط وبذ   ممذل مذن مجذ  ت ذميم ذي ؟اميذ  حمذ ود  مذن  لقطذه؛ فذإن ؟ا فذ   لتطذوير  وذ  هذس  توزيه  لك ف   لولبت    ت   د 

  لنظل  يتكون ؟ابأ  ج  ً 

(: وهو  لعمر  بفا ضي   توقه لبقلت   نت  يف  بيت      لفعلس   ن هس   ب تبلر يذ  ر مبلشذر  يف تيذه Lifetimeحيل    نت     7
 من  متيلر  نلصر  لكيلن  ل  ر وصوًب  ى ؟ا ف   لتطوير  قر ر    لت ميم  نطاقلً 

 (: وهي مق ر   لنظل    ت  بيت لب  يف بت    لظرو   وتتنلير  لو وقي  لرد ً مه ؟ا ف   لنظل  Reliability لو وقي     8

 ذذذذق هبويذذذذ   لنظذذذذل  وتوريفذذذذ  فذذذذإن لكذذذذ  نظذذذذل  مذذذذ م  متط بذذذذل  وريفيذذذذ  ممذذذذر  ملصذذذذ  تتع   ضذذذذلفً   ى هذذذذسة   تط بذذذذل   أليليذذذذي   لوملنيذذذذ 
  لذذذزمن  حلقيقذذذي   ومذذذن هذذذسة   تط بذذذل :   عل ذذذ  يفاحذذذي   (  توجيذذذ   ل  مذذذنظم دقذذذل   لق ذذذر  نظذذذل   لطذذذأ ن   ي  نظذذذل    مذذذليكرووي

 Real-time Processing)  

 (:Embedded System Industry) ادلدجمةصناعة األنظًة  1-6
صذنل    تعتذ يف  لع ي  من  لب   ن  ل نل ي   لقطل   أل؟اوذر  زدهذلر ً وتطذور ً  حيذ          ألنظم يف  ل نو    ألمأ  مصب  قطل  صنل   

 مذن  لعذل ي  لنذلت  مذن 99 99% تقريبذلً  غذك ت  لذت    ذ ر    تحكمذل  صنل    وم وصلً منو ً  و ألير   أل؟ا    زت  ل يلً         ألنظم 
 تلج ل ينويلً  لت يتم  ن (MCU  MPU    عل ل 

   عل ذذذل  مذذذه مقلرنذذذ ً  جذذذ  ً   ً صذذذ أ  يعتذذذ   لغ  ذذذي   حلو يذذذر يف    ذذذت  م    عل ذذذل   ذذذ د من  ى يعذذذود   تز يذذذ   لتكذذذل ر هذذذس  يذذذبر  ن
 من ميكذذن حذذني يف م ذذ ر  مذذتحكم 40~100  ألقذذ    ذذت هذذوي  لو حذذ    نذذزس من  لتقريذذر  ألمذذأ يغذذأ  ى      ذذ   ألنظمذذ  يف    ذذت  م 

    لغ  ي  حللير يف مق  مو   ا  يوج 
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 ذلذذك  ى  ضذذلف ً     وقذذ   أللفذذلس  ملعذذل   لرقمذذي    غذذ    لت فذذلز : مذذواً    نزليذذ    لت  يذذز   تيذذه يف توجذذ  من ميكذذن    ذذ ر    تحكمذذل 
 ويذلك   لنقذ : من ل و لت   ل نل ي  تطبيقلت   عظم   لتكنولوجي وسو حل    لرقمي   ألنظم  يو  يف  لركي ي    لقطل  دتو          ألنظم فإن
 Automotive)   ت  ك  لكاونيل     Consumer Electronics)  ل نل ي    ألدتت   Industrial Automation)   لتطبيقل  

 ( Aerospace   لفضلت  (Communication   بت لب   (Data-Transmission   لبيلنل  تنلق   (Military   لع كري 

 SEMICO شذر؟ا  نغذر ل  لذت  إلح ذلكي  ل  ر يذ  لبقلً          ألنظم  يف ت ت    bit-8/32 متحكمل  من 98% من م؟اور حلليلً 

  2006  ل  يف بيه bit-8 متحكم billion-4 من وم؟اور  bit-8 هي  لعلو حوس تبل   لت   تحكمل  من 55% فإن 2006يف  ل  

       ذ  لانظم  ب    يتكون تطويرهل مت  لت  ل  م  من 90% من م؟اور فإن 2010  ل   نطاق  مه من  يتوقعون  بقت لديون     ون
هذسة  إلح ذلت  ؛  مذن  لذرغم   ذت   ألمذر   ألنظمذ  م  ي مه مقلرن ً  مضعل   غر  مبق  ر ييزد د        منظ أل م  ي   د منّ ؟امل 
يف  لع يذ  مذن   لمعذل   ل ربيذ    ذت وجذ   ذل   وجلمعلتنذل    يذ    ذت وجذ   لت  ذيص  مذل  و لذتحكم  حلليبل  هن ي  منله  معظم نفإ

  خت  لً   أل؟اور        ألنظم  بر   من ب بً   فقم  لعلم   حلو ير بر   ب  ل    تع ق  و لت ميم  ل    م لر   تع م تز س

 (:E.Systems Technologies & Approaches) ادلدجمةنألنظًة  ةهوجياحلهول انتكن 1-7
ح   لعق    لم  من  لقرن  لتليه  غر ور ور   قبي  ر ور  لعنلصر  إللكاوني  ؟النم  حلليبل  تبى بليت      نلصر ؟ا روميكلنيكي

مصب  و     تكلم    ل  ر  (  مث تاة ر ور RTL    قلومل و   لا نزيتور   لت تبى من  – ل  ر     نطقي   ل ململ   إللكاوني  و 
   حليبل ل لتكنولوجي   تطوريبني بططلً زمنيلً ل 4 لغك و ح     يي يكوني    ت شره منطقي  بلإلمكلن ت نيه د ر  

 
  حلليبل  ل لتطور  لزمين لتكنولوجي 4 لغك 

 ذذذ د من تكنولوجيذذذل  لذذذ  ر     تكلم ذذذ  تتطذذذور مبعذذذ س مذذذسه   يذذذ  من  Intelمذذذ ير شذذذر؟ا   Gordon Mooreبحذذذ   1965يف  ذذذل  
مي من تعقي   لذ  ر     تكلم ذ  مذه   تبذلر  –د ر  متكلم     ت  ب ون مي ؟ا ف  ز ك  (  رميص حنو   تتوضه  لا نزيتور    لت ميكن من 
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 ويذذر   يذذع    لرقميذذ   إللكاونيذذ   ألج ذذز  مذذن  لع يذذ  تطذذور ودرجذذ  قلب يذذ   نيتضذذل   ؟اذذ  يذذنتني تقريبذذلً   – لك فذذ   ألمفذذض ل عنلصذذر 
  يذت     فلكذ   زيذلد   ى جذ  ً  ؟ابذأ حنذو   ذت مد    احظذ  هذسة نحيذ  م  لقلنون هبس  و يق بغك  رتبمي(       لس ؟ار  ح م   عل   

( Moore's Law  "ورمذقذلنون " ميلً بليذم    لقلنونمت ت مي  هس  وق    لعل ي  بقت لد قطل ل  تيه يف تقريبلً   إللكاونيل  تكنولوجيل
يعت  هس   لقلنون حمور  لت طيم و لتوجي  لوي   ألم  يف وضذه  ومنس ذ ك  لوقم  لسي ق   هس   لقلنون Gordon E. Mooreن بً   ى 

 بططذذلً يبذذني  5 لغذذك   2020 ذذل  ويتوقذذه من ي ذذتمر  لعمذذ  هبذذس   لقذذلنون  ى مذذل بعذذ   من ذذل   لنو قذذ  صذذنل  مهذذ     لبحذذ  و لتطذذوير يف 
  ينتني ؟ا  يتضل    لتز ي  مع س بأن ياح ( و 2010-1960  متع د  زمني  مر ح  يف و ح   شره    ت  لا نزيتور   لع د ردتيلً للوغ

 
 متكلم  زديلد   د  لا نزيتور     ت شره  ب   نحين  لزمين 5 لغك 

 ى تعتذ  م ذأل  حت يذ   لتقنيذ     ذت  م  يف ت ذميم  ألنظمذ      ذ  مذن  ألمذور  هللمذ  و أليليذي  يف   ر حذ    بكذر  ل ت ذميم وهذي ت ذتن  
    ذذذذ ر    عل ذذذذل  مذذذذن بذذذ ت ً   ألنظمذذذذ      ذذذذ  لت ذذذميم   تلحذذذذ    يذذذذلر   مذذذذن  لع يذذذ  هنذذذذلك لورذذذلك   أليليذذذذي    ط وبذذذذ  مذذذن  لنظذذذذل    ذ 

 MPUs ) ذذذذ ر  و  تحكمذذذذل     MCUs )ل   ذذذذ   لقلب ذذذذ    نطقيذذذذ  و لعنلصذذذذر  PLDs )  لصذذذذ   لتطبيقذذذذل  ذ     تكلم ذذذذ  و لذذذذ  ر   
 ASICs)  ذذت معتمذذ  ً  ؟اونذذ  مذذن م؟اوذذر ت ذذميم    ط ذذو   لنظذذل  متط بذذل    ذذت يعتمذذ     ت فذذ   لعنلصذذر هذذسة بذذني  بمتيذذلر ؟امذذل من   

  ل م مم ش  ي  وميوس   تبلر  

 معل ذل  هذي  لتطبيقذل  هلسة  ألمو   بمتيلر فإن  معق   ح لبي   م يل  ذ   مو رزميل  لتنفيس ل     قلباً  نظلملً    ط و  ؟الن فإذ 
 بليذت     ت ذم  ب  لعمذ  ورذرو   لتك ف  و؟النم  لنظل   م  يف بلل   ممهي   ل ر   ب تبلر   يكن و  ذ  ممل ؛(DSP   لرقمي   إلشلر 
 مد ت م ذتويل  يتط ر  لنظل  ؟الن حلس ويف؛  حللل  هلسة مولليلً ( MCUs | MPUs      ر    عل ل   يت     يكونف متطور   شر ك 
   ط ذذو   ألد ت تقذذ   (FPGAs  م ذذفوفل   لبو بذذل   لقلب ذذ  ل   ذذ  حق يذذلً  فذذإن  وبنيذذ  تنفيذذس تفر يذذ    لليذذ  جذذ  ً  معل ذذ  ويذذر ل    لليذذ 
 لورذلك  (Parallelism    تذز من  لعمذ   مكلنيذ  تتذي  FPGAs لذذ بنيذ  من حيذ   لنظذل   مو رزمي  ت ميم يف ؟ابأ  مرون  ل م مم وتتي 
   لت    ي  لعم    ت مو رزميت ل تنفيس يف تعتم   لت مو  حل وس   تكلم    ألمر    عل ل  تأمين  ت تطيه ب مل وهس    لنظل 
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 (:Semiconductors Industry Evolutionتطور صناعة أنصاف اننواقم ) 1-8
يف  Relays( موذذ   لذذذElectromechanicalيف مو كذذ   لعغذذرينيل  مذذن  لقذذرن  لعغذذرين ؟النذذم  ألج ذذز  تعتمذذ    ذذت   فذذلتي    يكلنيكيذذ   

 Vacuum  فرغذذ   ر ذذر   يذذ   ألوس مذذن  لعنلصذذر  إللكاونيذذ  و رفذذم بلل ذذململ   1920 م يذذل   لذذتحكم بذذلألج ز   يف مو مذذر  ذذل  

Tubes حي   يتعم م يف  لع ي  من  ألج ز   إللكاوني  يف ذ ك  لوقم:  لر ديو و لت فلز وغأهل   6(  مبين    ت  لغك 

 
   فرغ   ل ململ  6 لغك 

   لذذت ميكذذن من حتذذوي   ذذت  ذذ   تر نزيذذتور  تكلم ذذ   أل ذذلا حذذوس  لذذ  ر     وبذذ م    ر ذذر   لا نزيذذتور  يف مخ ذذينيل   لقذذرن  لعغذذرين 
  Jack Kilby  لفيزيذذلت وحيذذ  قذذل   ذذل 1958لنذذم  لت ربذذ   لنلجحذذ   ألوى يف  ذذل  و؟ا  د ر  متكلم ذذ و؟اذذلن هنذذلك حمذذلوب    يذذ   لبنذذلت 

  7 لغك  –بت ميم موس د ر  متكلم   

 
 موس د ر  متكلم   7 لغك 

ألوس مذذن  لذذ  ر   وبذذ م  بذذللتطور بغذذك  مت ذذلر  منذذس ذ ك  لوقذذم    يذذ     صذذنل   من ذذل   لنو قذذ  ر ذذر  بوضذذو  يف مو كذذ   ل ذذتينيل 
( حيذذ  ؟النذم  لذذ  ر     تكلم ذ  تتكذذون مذن  ذذ د ق يذ  جذذ  ً مذن  لبو بذذل    نطقيذذ  SSI  Small-scale Integration  تكلم ذ   ذذر  بذذ

 OR  NOR  AND  etc.ك  من  غر    لا نزيذتور    تذاة   ذر   يذ   لوذلا مذن  لذ  ر     تكلم ذ  يف مو يذم  ل ذتينيل  ( تتغ
حيذ    وق  دتيذز بزيذلد  ؟ابذأ  يف  ذ د  لبو بذل    نطقيذ    ذت شذره  متكلم ذ  وحيذ    (MSI  Medium-scale Integrationذو ر  ب
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و مكلنيذ  ت ذميم منظمذ  م؟اوذر تعقيذ  ً   ت لودتيذز  بك فذ  ممفذض بكوذأ مذن يذلبق   يت  مم  لغر ك  يف    قتل  و لع  د   و   ذ ا 
وفيذ  مت تضذمني  غذر     (LSI  Large-scale Integrationذ  ي   لولل  من  لذ  ر     تكلم ذ  ر ذر يف مو يذم  ل ذبعينيل  و ذر  بذ

و؟اذسلك   يذ   ألوس مذن   عل ذل    1K-bit RAMs  calculator chips  ب  من  لا نزيتور     ت شره  متكلم   وحي   مو   لذ
( حيذ  من VLSI  Very-large-scale Integrationتقنيذ     ذ ر     طذو   ألمذأ  يف  م يذ  تطذور  لذ  ر     تكلم ذ  ؟النذم بظ ذور 

حذذ    و يذذتمر  لت ذذ  يف  ذذل   م يذذ   لتطذذور بذذ م  يف مو كذذ   لوملنينيذذل  مذذن مذذاس دمذذ  مئذذل    ب  مذذن  لا نزيذذتور     ذذت شذذره  و 
  bit-64 ى  ذذ   بايذذني مذذن  لا نزيذذتور     ذذت شذذره  و حذذ     ن   عل ذذل  متعذذ د   لنذذو   لذذت ر ذذر  مذذ مر ً ذ    ذذر  نلقذذ   2009

 ( ووحذذ    ح ذذل  ومعل ذذ  بللفلصذذ    لعغذذري  تعتذذ  مذذن  ألجيذذلس   تطذذور  ل ذذ  ر  cache memoryو لذذت يذذ م  مع ذذل ذ ؟اذذر  ويذذيط   
  لذ  ر   ت ذنيه تقنيل ت نيفلً ليبني  2يبني بططلً زمنيلً  ر ح  لتطور تقنيل  ت نيه  ل  ر     تكلم       وس 8 لغك   VLSI  تكلم   
 وفقلً لع د  لا نزيتور     ت شره  و ح   مو   د  لبو بل    نطقي  و لتطبيقل  لك  جي      تكلم  

 
   ر ح   لزمني  لتطور تقنيل  ت نيه  ل  ر     تكلم   8 لغك 

Density Date Transistors Gates Application 

SSI 1961-1966 1~100 10 AND  OR  NOT gates chips 

MSI 1966-1971 100~3000 100 Decoder  encoder  multiplexer  counter 

LSI 1971-1979 3K~100K 10 000 Micro-controller  special-function chips 

VLSI 1980s 100K~1M 100 000 Memory  special-function chips 

ULSI 1990s > 1M >100 000 Memory  microprocessor chips 

GSI 2009s 2M~2Bilion >1M Multi-core Processors 

   ر ح   لزمني  لتطور ت نيه  ل  ر     تكلم   وم   تعقي هل 2   وس

و؟اذسلك  Ultra-large-scale Integration مت ذلر ً لذذ ULSI ؟امذل يف  ليلبذلن( ي ذت    م ذط    لذذ هذل جيذر  إلشذلر   ليذ  من  لذبعض
و لذذسي يغذذأ  ى  لذذ  ر     تكلم ذذ   لذذت حتذذوي   ذذت بايذذني  لا نزيذذتور     ب من  Giga-scale Integration مت ذذلر ً  GSI   ذذط   

  و ب فإنذذ  يذذو  يتوجذذر  جيذذلد م ذذط حل  مت ذذ د  VLSIومدرج  لتقنيذذل    ذذس؟اور  ؟افذذرو  لتقنيذذ   لذذذ VLSI  عظذذم وقذذ   نذذ     ذذط   
وهذوي   ذت  core-8و لذسي مي ذك  IBM Power-7ل معذلص يبني  لغره   ل ذي يكوني   9  ت  ألق  ؟ا  ينتني   لغك  -بغك  د كم 

Electro 
Mechanical 

Vacuum 
Tubes 

Discrete 
Transistors 

Integrated 
Circuit 

Optical  
Circuit 

Molecular 
Circuit 

1950 1920 1920 

1920 1920 1920 
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يبذذني  لغذذره   ل ذذي يكوني   10وهذذوي مئذذل   لغذذر ك   ل ذذي يكوني  قبذذ  ف ذذ  ل   لغذذك  Waferب يذذون تر نزيذذتور و  ذذت  لي ذذلر لذذو   لذذذذذ 1.2
  ب يون تر نزيتور 2.046وهوي   ت  core-4و لسي مي ك  Intel Itaniumل معلص  Wafer ولو   لذ

  
 "Waferب يون تر نزيتور( ولو   لذذذ" 1.2وهوي   ت  IBM Power7  8-core لغره   ل ي يكوني  ل معلص  9 لغك 

  

 ب يون تر نزيتور 2.046ربل ي  لنو  وهوي   ت Intel Itanium لغره   ل ي يكوني  ل معلص  10 لغك 

 (:Semiconductors Industry Evolutionصناعة أنصاف اننواقم ) تقنيات 1-9
 لت ممكنذم مذن  CMOSومصبحم تعتم    ت تقني   لذ    لضي   لعقود  لوا  تطور  تقنيل  صنل   من ل   لنو ق  بغك  ؟ابأ ماس 

 لذذ  ر     تكلم ذذ   ألوى ؟النذذم  وبللتذذلي ميكذذن ل ذذ  ر     تكلم ذ  من حتذذوي  ذذ د تر نزيذذتور   م؟اذذ    من ت ذب   لا نزيذذتور   مصذذ ر ح مذذلً 
    ذذت  لذذرغم مذذن ECLمو   نطذذق  TTLو؟النذذم غللبيذذ   لذذ  ر     تكلم ذ  ت ذذت      نطذذق   (BJTت ذت     لا نزيذذتور    نلكيذذ   لقطبيذذ   

    لونلكي    ب من  ؟الن يف  لب  ي  من  ل عر ج  ً ت نيع ل نظر ً  غذك   لبقذ   أل؟ا ذي   يف مت  ما   ل قب   لا نزيتور  MOSمن تقني   لذ
 ذذذ د مقذذذ  مذذذن لبقذذذل   MOSيف ذ ك  لوقذذذم تط ذذذر  يذذذت     تقنيذذذ   ؛NMOSومت تطذذذوير تقنيذذذ   لذذذذ   ل ذذذبعينيل  مت حذذذ  هذذذسة   غذذذك  

للتذذلي ؟اولفذذ  م؟اذذ  و يذذت اك للقذذ  مقذذ  ويذذعر مرمذذص مقلرنذذً  مذذه  مفذذا  ت ذذنيه  لطبقذذل    ذذت م ذذتو   ل ذذ يكون و أل؟ا ذذي ( وب Mask لذذذ
   BJT ل  ر     تكلم    لت تعتم  تقني   لت نيه 

و لذت مد   ى حت ذني ؟ابذأ يف تقنيذ  Polysilicon مه ب  يل   لوملنينيل  مت  يتب  س بو بل   لا نزيتور      نع  من  أل نيو  ببو بل   لذ
CMOS مذذن  يذذت     نذذو ني مذذن  لا نزيذذتور     حيذذ  م ذذل مكنذذمNMOS  PMOS وبللتذذلي   (   ذذت نفذذ   لغذذره   ل ذذي يكوني
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  مصذذ ر ح مذذلً  د ر   متكلم ذذ  ت ذذميممفذذض  وهذذس  تيعذذ  يذذل   يف من  يذذت اك  لطلقذذ  مصذذب  ممصذذبحم  م يذذ   لت ذذنيه ميذذ    ؟امذذل 
 م   يبني مجيلس  لتقنيل     ت  م  يف بنلت  ل  ر     تكل 3   وس

Technology Power Consumption Speed Packaging 

RTL (BJT) High Low Discrete 

DTL (BJT) High Low Discrete  SSI 

TTL (BJT) Medium Medium SSI  MSI 

ECL (BJT) High High SSI  MSI  LSI 

pMOS (MOSFET) Medium Low SSI  MSI 

nMOS (MOSFET) Medium Medium SSI  MSI  VLSI 

CMOS (MOSFET) Low Medium SSI  MSI  LSI  VLSI 

GaAs (MOSFET) High High SSI  MSI  LSI 

  لتقنيل     ت  م  يف بنلت  ل  ر     تكلم   03    وس

 تقنيذ   لت ذنيه مذن  حل ذمم ذتو  مد   ى  نتقذلس  - 2010وحذ   ذل   1971 بتذ  ًت مذن  لعذل   - لمذلً  40 ن  لتطور  لسي ح   ماس 
10µm  32 ى  حل ذذذمnm وبللتذذذلي تضذذذل    ذذذ د  لا نزيذذذتور     ذذذت  لغذذذره   لو حذذذ     ل   يذذذ   لا نزيذذذتوري    ذذذت    ذذذتو   ل ذذذي يكوا
  ذذت شذذره  يذذي يكوني   1970 نتلج ذذل يف  ذذل  و لذذت مت  Intel-4004يبذذني  لغذذره   ل ذذي يكوني  ل معذذلص  11 لغذذك مذذر    1000 ذذو ي 
  32nmمب لح   2010مقلرنً  مه ح م ل يف  ل   10umمب لح  

 
 2014وح   1970ح م  لغره   ل ي يكوني  مه تطور تقني   لت نيه من  لعل   11 لغك 
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وهذو  لذسي يتضذل   وفذق قذلنون Process Technology يط ذق   يذ  بذذ   ذت  لغذره   ل ذي يكوني   ن متويذم ن ذ  ح ذم  لا نزيذتور
Moor  65؟اذذذ  يذذذنتني  فمذذذوًا مذذذن مجذذذ  تقنيذذذ   لت ذذذنيهnm  فذذذإن  غذذذر     ب  مذذذن  لا نزيذذذتور   ميكذذذن من تت ذذذه يف م ذذذلح  تعذذذلدس

ا نزيذذتور صذذور  ميكرويذذ  لني يبذذ 12 لغذذك   1mm2ميكذذن لعغذذر مايذذني تر نزيذذتور من تت ذذه يف م ذذلح  تعذذلدس  –م ذذلح  م يذذ  د   ذذر ت 
  35nmوجن  من متويم ن   ح م    لح  هو  65nmيعتم  تقني   Intel-Quad-core ي يكوني  ل معلص  لغره   ل  ت 

 
 65nmتر نزيتور   ت مقطه شره  يي يكوني  يعتم  تقني   لت نيه  12 لغك 

 (:Digital Integrated Circuit Classesأصناف اندارات ادلتكايهة انرقًية ) 1-10
    ر جه مئل  يف   و  و ل  رس  لبلح    ت يوفر ومو ص ل        ألنظم  فرو مقتضر ل تف ي  ي ي فيمل

 :   اا فرو  ركي ي  ضمن  لرقمي  ح وس  ل  ر     تكلم   بغك   ل   ت ن 
 ( Standard Logic ICs   لقيليي   ل  ر     تكلم   -1
  ( General Purposes ICs لعلم     لتطبيقل ذ    ل  ر     تكلم    -2
 ( Special Purposes ICs    لص   لتطبيقل ذ    ل  ر     تكلم    -3

 
  لرقمي    ر     تكلم    لركي   ل فرو  ل 0  لغك 

Special Purposes Standard Logic General Purposes 

ASSP ASIC 

Digital ICs 
Semiconductors Solution 

SoC DSP 

PLD FPGA MPU MCU 

SW Programmable HW Programmable Glue 
Logic 

ICs 
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(  ومن ذل مذل هذو قلبذ  ل   ذ    ذت Software  ذت م ذتو   لتع يمذل   ل  يذ    ل   ذ  قلبذ فمن ل مل هو غذأ قلبذ  ل   ذ   ومن ذل مذل هذو 
 ن هذس   لت ذني  ميوذ  ت ذنيفلً  لمذلً  ذ   لرقميذ     ر     تكلم ذ   لركي   ل فرو يبني  ل 13 لغك (  Hardware ل  ر  م تو   لكيلن 

 ميكن من يوج  ت نيفل  فر ي  ممر  ت ن  بأ ل د ر   متكلم   مت     مو  لم   لتطبيقل ؛ فيمل ي ي نف   يف هسة  لفرو  

 :(Standard Logic ICs) انقياسية اندارات ادلتكايهة 1-10-1
 وفقذلً لنمذوذج قيليذيب ميكذن ت يأهذل  (Fixed Functionality حمذ د   لورذلك مت ت ذميم ل   لمذ  ورذلك  ذ   متكلم ذ  شذر ك  وهذي

ميكذن ربذم  لع يذ  مذن هذسة  لذ  ر   مذه بعضذ ل  لذبعض  مذن مذاس ؛معل    ب دت ك وحذ   معل ذ ( ل ب تقو  بأي  م ي ل ي  ؟امل م ل 
هلذل:  لذ  ر     تكلم ذ  مول  ؟امل من مي ت يأ يف وريف   ل  ر  هتلج  ى   لد  ربم هسة  ل  ر   بللكلم   منطقي  حل وس   ت د ر  وريفي  

  (74xxxx  74HC595: Shift Register( موذ  شذر ك   لعلك ذ  AND  NAND  OR  NOR  NOTل بو بذل    نطقيذ   
 لذت ت ذنه مذن قبذ   لع يذ   لقيليذي  (  وغأهذل مذن  لغذر ك  NE555(  وشذر ك   لتوقيذم  40xxxx  4018: Counterوشر ك   لعلك ذ  
 من  لغر؟ال  

 MPU، µP (Microprocessors:)ادلصغرة  ادلعاجلات 1-10-2
   عل ذ  وح   ورلك  ؟ا       ر  ل   عل  مهجت(  General Purposes ICsوهي من فرو   ل  ر     تكلم   ذ    ألغر    لعلم   

 ب  ذذ  لتطبيقذذل   ألنظمذذ      ذذ  ويذذتم بر ت ذذل مذذن مجذذ  تطبيذذق مذذلص بليذذت     ل ذذل  بر يذذ   و حذذ   متكلم ذذ  د ر  يف CPU   ر؟ازيذذ 
 Embedded Systems Programming Languages ) :ت ن    عل ل      ر  من حي   بيت      ى نو ني ركي يني 

 معل ل   ألغر    لعلم   -
 ل   ألغر     لص  معل  -

 GPP (General Purpose Processor:)يعاجلات األغراض انعاية  1-10-2-1

 RAMوقذذ  تضذذمن ذ ؟اذذر  تر نزيذذتور   2300و يذذت    يف ت ذذميم  Bit-4ذو نلقذذ  بعذذر   Intel 4004ر ذذر   عذذلص  1970يف  ذذل  

ويعتذ  موس معذلص    يذت    هذس    عذلص بغذك  ركي ذي يف   ب   حلليذب   KHz108ووح   معل   مر؟ازيذ  بذادد  مذ   ROMوذ ؟ار  
 8080   عذلص وهذو (GPP   لعلمذ  لاغذر   معذلص موس  ذن Intel شذر؟ا  م  نذم 1974  ذل  يفوق  ب غ يعرة آب   ل وبر      م  ر

 نذذذ  تذذذردد  مذذذ    لولنيذذذ  يف تع يمذذذ  290000 ة  ىتنفيذذذس ووصذذذ م يذذذر  تر نزيذذذتور   4500و يذذذت    يف ت ذذذميم   Bit-8بعذذذر  نلقذذذ  
MHz2   ً64 وتضمن ميضلKB حليذر موس بنلت يف و يت    $395وب غ يعرة  صنل يلً  معيلر ً  8080   علص مصب و  عنون     لس ؟ار  من 
 Bit  Intel-16ذ    ذذر   لنلقذذ  عل ذذل    ظ ذذر ف – ومد تً  يذذر  ً  – ألغذذر    لعلمذذ   معل ذذل  تطذذور   حلذذني  كذ منذذس  ش  ذذي

 متعذ د  عل ذل    مذ مر ً ؟امذل ر ذر    (Bit  Intel/AMD x64-64 (  ومعل ذل bit  Intel/AMD x86-32 ومعل ذل   (8086
   ذت  يبذني  لبنيذ   ل  م يذ     ذت  لذيمن( و  ريطذ   ل ذي يكوني  14   لغذك   عل ل  صنل   م تقب    ت لت يطر (multi-core   لنو 

  Intel® 4004يبني شره    علص  15   لغك Intel® 4004 لي لر( ل معلص 
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 Intel® 4004 - 1970 لبني   ل  م ي  و  ريط   ل ي يكوني  ل معلص  12 لغك 

 
 تر نزيتور 2300وهوي   ت  Bit-4عر  بذو نلق   Intel® 4004شره    علص  15 لغك 

يبذذني شذذره   17 لغذذك   ميضذذلً Intel®8085يبذذني  لبنيذذ   ل  م يذذ     ذذت  لذذيمن( و  ريطذذ   ل ذذي يكوني     ذذت  لي ذذلر( ل معذذلص  16 لغذذك 
يبذني شذره    عذلص  18 لغذك   3MHzتر نزيتور ويعم  بذادد  4500وهوي   ت  1976 لسي مت  نتلج  يف  ل   Intel®8085  علص 

Intel®8086   16ذو نلق  بيلنل  بعر-Bit  5تر نزيتور ويعم  بادد  29000وهوي  1978مت  نتلج  يف وMHz    

  
 Intel® 8085 - 1976 لبني   ل  م ي  و  ريط   ل ي يكوني  ل معلص  16 لغك 

 
 تر نزيتور 4500وهوي   ت  Bit-8عر  بذو نلق   Intel® 8085شره    علص  17 لغك 
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  Intel®8086يبني  لبني   ل  م ي     ت  ليمن( و  ريط   ل ي يكوني     ت  لي لر( ل معلص  19 لغك 

 
 تر نزيتور 29000وهوي   ت  Bit-16عر  بذو نلق   Intel® 8086شره    علص  18 لغك 

  
 Intel® 8086 – 1978 لبني   ل  م ي  و  ريط   ل ي يكوني  ل معلص  19 لغك 

 م يذذذذون 125وهذذذذوي   ذذذذت   2000ومت  نتلجذذذذ  يف  ذذذذل    Bit-32ذو نلقذذذذ  بيلنذذذذل  بعذذذذر   Intel®P4يبذذذذني شذذذذره    عذذذذلص  20 لغذذذذك 
  Intel®P4يبني  لبني   ل  م ي  و  ريط   ل ي يكوني  ل معلص  21 لغك   8GHz 3~3 1ويعم  بادد   تر نزيتور

 
 تر نزيتور م يون 125وهوي   ت  Bit-32عر  بذو نلق   Intel®P4شره    علص  20 لغك 

  
 Intel®P4 – 2000 لبني   ل  م ي  و  ريط   ل ي يكوني  ل معلص  21 لغك 
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وهذوي   2008  مت  نتلج  يف  ذل  Bit-64( ذو نلق  بيلنل  بعر  Core-4متع د   لنو    Intel® i7يبني شره    علص  22 لغك 
يبذذذذني دتويذذذذ   لبنيذذذذ   ل  م يذذذذ   لعلمذذذذ     ذذذذت  لذذذذيمن( و  ريطذذذذ   23   لغذذذذك 3.47GHz~1.6ويعمذذذذ  بذذذذادد   م يذذذذون تر نزيذذذذتور 731  ذذذذت 

  Intel® i7 ل ي يكوني     ت  لي لر( ل معلص 

 
 تر نزيتور م يون 731وهوي   ت  Bit-64عر  بذو نلق  ربل ي  لنو  و  Intel®i7شره    علص  22 لغك 

  عل ذل     ذ ر  بللتعقيذ    ذت م ذتو   لكيذلن  ل ذ ر و ل  ذي  وذلذك لكذون   عذلص هذوي   ذت ورذلك  تت م  لتطبيقل   لت ت ت    
 RAM( فقذذذم  وممذذذل بذذذلقي   يطيذذذل  ؟اوحذذذ     لتوقيذذذم وذ ؟اذذذر    عطيذذذل  ROM( وذ ؟اذذذر   ل نذذذلم   CPUوحذذذ     عل ذذذ    ر؟ازيذذذ   

  لذذسلك فذذإن معل ذذل   ألغذذر    لعلمذذ  ت ذذت    (BUS   لنلقذذ   لركي ذذي  ووحذذ      قللعذذل  وغأهذذل  ف ميع ذذل يذذتم وصذذ  ل ملرجيذذلً  ذذ
 فقم يف  حلو ير  لغ  ي   وب ت ت    يف  ألنظم        

  
 Intel®i7 – 2008 لبني   ل  م ي  و  ريط   ل ي يكوني  ل معلص  23 لغك 

  SPPs (Special Purpose Processors:)يعاجلات األغراض اخلاصة  1-10-2-2

 GPUت ذذمم معل ذذل   ألغذذر     لصذذ   يذذ  تذذ من يذذع  معل ذذ   لليذذ  وورذذلك  ب  ذذ  متق مذذ   مولهلذذل: وحذذ   معل ذذ   لريذذوميل  
 Graphics Processing Unit )  طم  ل ن وقي لوح   معل   و   علص  24 لغك   NVIDIA nForce 680i SLI  

 ذذلي  ألد ت  و يذذتمر  Cell-Processorتطذذوير معذذلص  Toshibaوشذذر؟ا   IBMبللتعذذلون مذذه شذذر؟ا   Sonyقذذرر  شذذر؟ا   2001يف  ذذل  
 CBEA  Cellم يذذذذون دوبر   ذذذذت م ذذذذلا  لتطذذذذوير  ويغذذذذلر  ليذذذذ   ذذذذلدً  بذذذذذ 400تطذذذذوير هذذذذس    عذذذذلص مربذذذذه يذذذذنو    ومت صذذذذر  مب ذذذذغ 

Broadband Engine Architecture ) 
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 nForce 680i SLI  لريوميل  معل   وح  ل   طم  ل ن وقي  24 لغك 

 ضذذلفً   ى  مو ذذ   PPE ي ذذمت بذذذذذ bit Power-PC Core-64معذذلص مغذذر    لمذذ  مذذن  لنذذو   Cell-Processorيضذذم   عذذلص 
هذذسة   عل ذذل    ذذ  زر  مت ذذ   مذذه   SPEلت ذذريه  لريذذوميل  و لويذذلكم ت ذذمت بذذذ  SoCsمعل ذذل  مذذ  زر  مذذن   عل ذذل    لصذذ  مذذن  لنذذو  

 لذسي ي ذ  ذ ؟اذر  مذن نذو   DMICو؟اامهذل مت ذ  مذه ذ ؟اذر   لنظذل   ذ  مذتحكم يذ  ت بذذ  EIB   نلق  ي ذمت بذذ PPE لوح    لركي ي  
XDR   25ب عGB/s    و؟اسلك مي ذك وحذ     دمذلس و مذر ج مذن  لنذوFlexIO  76.8ذ   يذر   ت ذ   ىGBs   و لتغذ ي   ألوس
  4GHz علص  ن  ترددهلس   

  
 

 Cell-Processor   طم  ل ن وقي ل معلص  25 لغك 

-Floatingوم وصذذذلً  لفلصذذذ    لعلم ذذذ     بلإلمكلنيذذذل   هللك ذذذ  يف معل ذذذ   لعم يذذذل   حل ذذذلبي    عقذذذ   Cell-Processorيتميذذذز   عذذذلص 

pointل   وحلليلً ي ت    هس    علص يف ج لز   (  ضلفً   ى  ل      وز   و  تع د   Playstation3  9ومي ك-core    يبني  25لغك
 ل معذذذذلص  ل ذذذذي يكوني    ريطذذذذ يبذذذذني  26 لغذذذذك   Playstation3   ذذذذت    يف ج ذذذذلز  Cell-Processor ل ذذذذن وقي ل معذذذذلص    طذذذذم 

Cell-Processor  
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 Cell-Processor ل معلص  ل ي يكوني    ريط  26 لغك 

 (:CPUs Architecture Design Standard) ادلعاجلات يةبن تصًيى يعيارية 1-10-2-3

يوجذ  معيذلريتني ميليذيتني يف و   س  لتع يمذل  وختذزين  لبيلنذل تعر    عيلري  بأ ل  لطريق   لت يتعلمذ  هبذل   عذلص مذه  لذس ؟ار  يف ج ذر وتنفيذ
 ت ميم   عل ل : 

   Harvardمعيلري   -
  Von-Neumann معيلري  -

 : Von-Neumannمعيلري   1-10-2-3-1
  وبللتذذلي يذذو  هتذذلج  ى نبضذذل  بذذني  لذذس ؟ار  ووحذذ     عل ذذ   عذذلص ونلقذذ  وحيذذ  لنقذذ   لتع يمذذل  و لبيلنذذل     ذذتهذذسة   عيلريذذ   تعتمذذ 
 :  يت  ص مبل ي ي  م  ل  هسة  لنظم بكو ل بطيئ  ن بيلً  مب م م؟اور من مج  تنفيس  م ي  و ح    لسلك تت  توقيم
 يقو    علص جب ر  لتع يمل  من  لس ؟ار   -1
 يقو  بقر ت   لبيلنل  من  لس ؟ار   -2
  جر ت  لعم يل    ت  لبيلنل   -3
    لد  ؟اتلب  ت ك  لبيلنل    ت  لس ؟ار   -4

 ولريق  ربم   علص مه  لس ؟ار  Von-Neumannمعيلري   27 لغك 

 :Harvardمعيلري   1-10-2-3-2
تتكذذذذذون هذذذذذسة   عيلريذذذذذ  مذذذذذن   عذذذذذلص ونذذذذذلق ني منف ذذذذذ ني محذذذذذ مهل لنقذذذذذ  

ر   لبيلنذذل   ذذن ذ ؟اذذر   لتع يمذذل  و  مذذر لنقذذ   لبيلنذذل   وختت ذذ  ذ ؟اذذ
مطذذوط  نونذذ  وحتكذذم وهذذر معطيذذل    لتع يمذذل  حيذذ  من لكذذ  ذ ؟اذذر 

ت   لتع يمذذذل  و لبيلنذذذل  تذذذتم يف نفذذذ  ن  م يذذذ  قذذذر فذذذإ    وبللتذذذليبت فذذذ
  م؟ا    لتنفيسير   ويتكون    لوقم

 ولريق  ربم   علص مه  لس ؟ار  Harvardمعيلري   28 لغك 
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 (:CPUs Instruction Set Architecturesادلعاجلات ) بنى يسجالت انتعهيًات يف 1-10-2-4

  ذ د ً  وم؟اور م ق  تع يمل  ذ   معل ل  بنلت هو   عل ل  صنل    لو يف  ل لك   لتوج  ؟الن  ل لبق  لقرن يف  لوملنينل  منت   ح 
 ب ذذيط  تع يمذذل  ذ   معل ذذل  لبنذذلت  ل ذذعي وهذذو  دتلمذذلً  معذذل؟ا  آمذذر توجذذ  ر ذذر  أل نذذلت ت ذذك يف ولكذذن   ل  ذذ هبذذ   ت ذذ ي   م يذذ  

 : بى ميليي  اا    عل ل   ىتق م بى م  ا   لتع يمل  يف   ج  ً   للي  ب ر ل  تنفيسهل ميكن  لع د وحم ود 

1- CISC  300 ~ 3000 Instruction ) 
2- RISC  50 ~ 200 Instruction ) 
3- MISC  15 ~ 30 Instruction ) 

 :CISC لبني   1-10-2-4-1
 ت ذت     لغ  ذي معظذم معل ذل   حلو يذر  ؛"Complex Instruction Set Computer"   عقذ    حلليذر مو مذر  مو ذ  وهذي

   م؟اور مو تع يم  3000  ى   دهل ي   ق  تع يمل   مو   ت  م و لت  CISC معملري 

 مي يف تك فذذ   أل؟اوذذر  لعن ذذر وهذذي –  ل  ذذ  جعذذ  لريذذق  ذذن وذلذذك  ل حو يذذر  لعلمذذ   لتك فذذ  ختفذذيض هذذو  لتقنيذذ  سةهلذذ  أليليذذي  لذذ  فه
   تك ف  مق  وبللتلي ي ول  م؟اور –حليويب  نظل 

تع يمذ  لكذ  حذ ا  خت ذيص يذتم  ل ذ ر  هلذس   ل ذبر  لعتذلد  ى  ل  يذل  مذن  لتعقي  نق  :وهو ب يم مب م بتطبيق ذلك تيه يت  ص
  ؟امذذل من  لقل ذذ    أليليذذي  تقذذوس:  ن مد ت يذذتم يف   عذذلص  وبللتذذلي ميكذذن من ت ذذ   مو ذذ  تع يمذذل  هذذسة   عل ذذل   ى آب   لتع يمذذل 

 ي  لكيلن  ل  ر "د كملً" مير  بكوأ من  ألد ت  ل  

(  ولكن بنف  Time to Marketوي ر  زمن ت ويق   نت     يزي  من ي ول   ل   ن زيلد    د  لتع يمل    ت  لنقيض من ذلك  فإ
 ؟اذذذم   ذذذت ل تعذذذر    عذذذلص نفذذذ  د مذذذ  معقذذذ   ترتذذذ  وحذذذ    ى حتلجييذذذ حيذذذ  ل ذذذ ر ل معذذذلص   يذذذ دي  ى زيذذذلد  تعقيذذذ   لعتذذذلد لوقذذذم 

  ؟امذل  ألد ت يف تبذلل  ً  يعذين هذل لتف ذأه يذتم حذ   لاتذ  وح   د م   ضلفيلً  وقتلً يت ت ر   من دور  تنفيس  لتع يم ؟امل    لكبأ  لتع يمل 
ضذيل ل  تزد د وبللتذلي يذ لبنيذ    عذلص يذتزد د   لا نزيذتور   ؛ فذإن  ذ د  د م يذ   ضذلفي  هلذسة  لتع يمذل  ى م ذ ا من  وب ذبر  حللجذ 

وهذذس  بللفعذذ  مذذل ناحظذذ  يف معل ذذل   ويذذيحتلج  ى وحذذ   ت يذذ  ملصذذ        عذذلصتفذذل  يف درجذذ  حذذر ر هذذل ينذذت   نذذ   ر    عذذلص  لطلقذذ  يف
INTEL  &AMD  ن  ل ذذبر  أليليذذي يف زيذذلد   ذذ د  لتع يمذذل  يف   عل ذذل   لذذت تتبذذى  لبنيذذ        ذذت  م  يف  حلو يذذر  لغ  ذذي 

CISC – هو من هسة   عل ل  تكون مكري  ألغر    لم  ذ   م ل  معق    وبللتذلي فذإن  –س   ألمر   ت  لرغم من   لنر  ل  يب هل
  Sin  Cosبرنلم  هسة   عل ل  يكون يف غلي   لتعقيذ   هلذس   ل ذبر يذتم تزويذ    عذلص مب ذ ا  تع يمذل  لكلفذ   لعم يذل   لريلضذي   

etc…لبنيذذذذ   ( وغأهذذذذل وهذذذذس  ب يتذذذذوفر يف   عل ذذذذل   لذذذذت تتبذذذذى RISC    مذذذذن مشذذذذ ر  ذذذذلكا    عل ذذذذل   لذذذذت تتبذذذذى  لبنيذذذذCISC  :هذذذذي
System/360  PDP-11  VAX  68000  and x86  ً ى   ضلف Intel  AMD  Cyrix  and IBM  
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 :RISC لبني   1-10-2-4-2
  مو ذذ  دت ذذك  لذذت   عل ذذل  مذذن نذذو  وهذذي  "Reduced Instruction Set Computer"    ت ذذر  حلليذذر  مو مذذر  مو ذذ  وهذذي
   تع يم  ؟اح  م ظمي 200 حو ي و لت تب غ   لتع يمل   ل  ي   لعلم  و أليليي  من ن بيلً   حم ود

  لتنفيذس  م يذ  يف ي ذر  هذل ( Microcode  ملصذ  ترتذ  لوحذ   حتتذلج بو  ق ذأ  م ل RISC  عل ل  ذ    لبني   تع يمل  ميز   من
ب ذبر  منذ  وهذي  ممهي  م؟اور تكون ق  ممر  ميز  حي  ميكن من ت   ير    لتنفيس يف بعض   عل ل   ى دور  آل  و ح   لك  تع يمي  

 وبللتذلي   لا نزيذتور     د ي دي  ى تق ي و لسي     د     ا   ل  م ي  تق ي  بلإلمكلن مصب  فق   لنو  هس  تع يمل  ب لل ق   و 
؟اتلبذ   تعقيذ   يذنعك  يذ بلً   ذت فذإن ق ذ   ذ د  لتع يمذل  و موميت ذل     ت  لنقيض مذن ذلذك و يت اك  لطلق    لت نيه تك ف  ضيفخت

    علص ولول  برنلم  

   وهذذسة  لبنيذذ  تعتمذذ هلRISCذ    لبنيذذ   ل   عل ذذ م  تعقيذذ  بذذر  يف  تعذذ  هنذذلك مغذذك  و   لليذذ     ذذتو  يذذوجذذود ل ذذل  بر مذذ مر ً ومذذه 
 ( DSPs( ومعل ل   إلشلر   لرقمي   Microcontrollersمعظم منو     تحكمل      ر   

  DEC Alpha  AMD 29k  ARC  ARM  Atmel AVRهذي:  CISCمذن مشذ ر  ذلكا    عل ذل   لذت تتبذى  لبنيذ  

MIPS  PA-RISC  PowerPC  SuperH  and SPARC  

 :MISC لبني   1-10-2-4-3
؟امذذل من هذذس   لنذذو  مذذن تق يذذ   ذذ د    ذذ ا   ل  م يذذ  ل معذذلص    هبذذ    أليليذذي   ق يذذ  جذذ  ً مذذن  لتع يمذذلتقذذو  هذذسة  لبنيذذ    ذذت  ذذ د 

 لسي ي ت    لت زين  نو ن  لعود   نذ   لقفذز  ى  لذ  م   لفر يذ  يف بذى  لتع يمذل   –( Stack-based لتع يمل  يعتم    ت   ك س  
(  وبللتلي يتم فك تغفأ  لتع يمل  ب ر   م؟ا  Register-basedم  ً   ت     ا   ب ًب من ؟اون  معت – لت ت ت        ا  

 غأ من هس  ي دي  ى ؟اون  لتنفيس يعتم    ت  لت      لتتلبعي ل تع يم   

ومذذن مبذذرز  لتطبيقذذل   لت لريذذ   لذذت تبنذذم هذذسة  لبنيذذ  هذذو  حلليذذو    Java Virtual Machineبذذى  لتع يمذذل  شذذلكه يف هذذس   لنذذو  مذذن 
INMOS Transputer  29مبني   ت  لغك  

 
 Transputer Evaluation IMSB008  ل وح   أل  ل حليو   29 لغك 
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  CISC  لبني و  RISC  لتع يمل  بني  بني لً مقلرني  ص  4س   و 

 RISC معالجات  CISC معالجات 

 200  د ق ي  من  لتع يمل   ل  ي  ب يت لوز  3000  د ؟ابأ ج  ً من  لتع يمل   ل  ي  ي    ى 
  ور  و ح   فقمبتع يمل  بر ي  ميليي  ب يط  ميكن تنفيسهل  دور  12زمنلً ؟ابأ ً ي    ى  تنفيسهل  ت ر تع يمل  بر ي  معق   ي

 تنفيس  لتع يمل  يتم بغك  مبلشر دون  حللج  لوح   ترت    علص لاتت ل قب   لتنفيسيف  Microcode  لتع يمل  حتتلج  ى
 (bit-32  16  8؟ات    لتع يمل  ب يط  وموح    لطوس   ع يمل  تتفلو  يف  لطوس و لتعقي ؟ات    لت

     ا (ب حلج  ل وصوس ل س ؟ار    ألو مر يف  سحتتلج ل وصوس  ى  لس ؟ار  م نلت  لتنفي
 بغك  و يه Pipeliningت ت    تقني   Pipeliningنلدر ً مل ت ت    تقني  

 (Compilerذ   تعقي    ت م تو   ل  يل    (Microcode Unitذ   تعقي  يف  لكيلن  ل  ر  
 و ل      ا  ويتم  لتنفيس من ل لع ي  من  م ا  وحي   و لنق  يتم من  لس ؟ار  مو   م  

 CISC لبني   RISCمقلرن  بني بني   لتع يمل   4   وس

  MCUs، µC (Microcontrollers:)ادلتحكًات ادلصغرة  1-10-3
    ذت  م  (MPU     ذ ر    عل ل  غا   وحي   متكلم   د ر    ت متوضع   م  ر متكلم    حليوبي  منظوم      ر   تحكم ميو 
 يكذذون حيذذ   حل ذذم صذذ أ   لتطبيقذذل  يف ت ذذت       ذذ ر    تحكمذذل  فذذإن  ألد ت   لليذذ   ألمذذر  و لتطبيقذذل   لغ  ذذي  ر حلو يذذ يف

    وغأهل  ل يلر   يف  لتحكم منظم   ى بلإلضلف   و أللعل     نزلي  و لت  يز    بع   ن  لتحكم ؟اأج ز   حم ود ً   لطلق   يت اك

  لورذذلك  تعقيذ  زديذلد  وبقذذ ر و إللكاونيذ    لك ربلكيذ  لت  يذذز  ويف    لذتحكم منظمذ  يف  لنذذلبض  لق ذر   ذ ر    لرقميذذ    تحكمذل  تعتذ 
؛ لذذسلك تتذذوفر هذذسة   تحكمذذل  ضذذمن ليذذ  و يذذه جذذ  ً مذذن  لعذذلكا   لذذت يذذزد د تعقيذذ  بنيذذ  هذذسة   تحكمذذل  ألنظمذذ    هذذسة مذذن   ط وبذذ 

 تتنو  بتنو  ورلكف ل وتطبيقل ل  فمن ل   لص ومن ل  لعل   

مذذن   تحكمذذل     ذذنع   %33تعتذذ  صذذنل    ل ذذيلر    لقذذو    ر؟اذذ  يف  زديذذلد منذذو تطذذوير   تحكمذذل     ذذ ر   وتغذذأ  إلح ذذلت    ى من 
؟امذذل تغذذأ  إلح ذذلت    ى من  ذذ د   تحكمذذل     ذذ ر   لذذت ت ذذت    يف  ل ذذيلر     ت ذذت    يف منظمذذ   لذذتحكم يف  ل ذذيلر    حل يوذذ 

من  مذذذن   ذذذ ير ذ؟اذذذرةمذذذتحكم يف  ل ذذذيلر   ذ    لك فذذذ    رتفعذذذ    100~70  يف حذذذني ي ذذذت    40~30  يذذذا و  ذ    لك فذذذ    ن فضذذذ
ج يذذ   ذ   رتو؟اذذوب   ت ذذلس ت   ذذ ي شذذر؟ال  ت ذذنيه   تحكمذذل     ذذ ر   ى تطذذوير وتبذذين ب دفعذذمصذذنل    ل ذذيلر   متط بذذل  قطذذل  

  CAN & LINورلك  وميز   ت تو ر ربم آب   حل ليل  مو  

(  لذسي ي ذ  بذني bit  8-bit  16-bit  32-bit  64-bit-4ت ن    تحكمل      ر  بغذك  ميليذي وفقذلً لعذر   لنلقذ   لركي ذي  
فمذذوًا:    ن معيذذلر  متيذذلر   عذذلص وفقذذلً لعذذر   لنلقذذ   لركي ذذي يعتمذذ    ذذت درجذذ  تعقيذذ   لنظذذل  وحذذ     عل ذذ    ر؟ازيذذ  وبذذني ذ ؟اذذر    ذذتحكم 

وتعمذذذ   نذذذ  تذذذردد ب   يف مج ذذذز   لذذذتحكم  ذذذن بعذذذ  وملعذذذل   أللفذذذلس  وهذذذسة   عل ذذذل  تكذذذون حمذذذ ود    يذذذز   bit-4ت ذذذت    معل ذذذل  
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وهذذذي تعمذذذ   نذذذ  تذذذردد ب يت ذذذلوز   فت ذذذت    يف منظمذذذ   لذذذتحكم بلل  ذذذلب  و ألج ذذذز    نزليذذذ  bit-8  وممذذذل معل ذذذل  8MHzيت ذذذلوز 
20MHz 16ل    وت ت    معل-bit  40يف منظم   لتحكم  لرقمي بل ر؟ال  وهذي تعمذ   نذ  تذردد ب يت ذلوزMHz  وممذل معل ذل  

32-bit    فت ذذذت    يف  ألنظمذذذ    تق مذذذ   لذذذت حتتذذذلج  ى معل ذذذ  بللفلصذذذ    لعغذذذري  مو حتذذذوي   ذذذت نظذذذل  تغذذذ ي  مذذذ مRTOS  موذذذ )
Linux  ىن  موذذذ :  مكلنيذذذ   لذذذربم مذذذه بروتو؟اذذذوب   ت ذذذلس ت   ذذذ ي  لليذذذ   ل ذذذر   وهذذذي دت ذذذك ميذذذز   و يذذذع  ب دت ك ذذذل   عل ذذذل   ألد

 Ethernet USB Wi-Fi CAN 60( وتكون بنيت ل مقر   ى بني   حلو ير وتعم   ن تردد   تا و  منMHz~400MHz  

 (:Microcontrollers Functional Featuresادليزات انوظيفية نهًتحكًات ادلصغرة ) 1-10-3-1

  ر   لع ي  من   يز    أليليي  و  يز     يطي   لوريفي ؛  ن  هل   من تنو  هسة   يز   هذو تق يذ   ذ د  لعنلصذر دتت ك   تحكمل    
 ( وذلك هب  : PCB  لرجي    يطي    ت  ل  ر    طبو    

  طلق  ل  يت اكختفيض   
  لت ميم   زمنتق يص  لنظل  من ماس  تطوير تك ف ختفيض  
  م  ت مد ت حل وس   ت  
   حل وس   ت و وقي   للي  

ومد   ى دفذذذه    ذذذ     ضذذذلفً   ى   يذذذز    أليليذذذي   لذذذت تغذذذاك هبذذذل تيذذذه   تحكمذذذل     ذذذ ر   فذذذإن  لع يذذذ  مذذذن   يذذذز   ر ذذذر  مذذذ مر ً 
   تحكمل      ر  لتكون ب يًا  ن  يت       عل ل      ر  يف  لع ي  من مغلريه  ألنظم        

 

 

 

 

 

 

 ...{األوىل اجللسة العمليةانحهث }...

 وليد بليد         - دمحم خبري ومىدة ونىر -
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 {الثانية اجللسة العملية}

 (:Overview)نظشة عبمت 

نظدرة اامدة ادأل األتوات الةرلفدة ولل دة  مث .التكيللجفدة احللدلت اختفدا  معدايرو  ادلمرلدة األنظمدة بررلدة لغداتل ا  تصديف  قدمثت هذه اجللسة
والبيفددددة واائةهتددددا  AVRمث مددددمخ  إح متتكمددددات  .تجددددا بال تي فددددذ ميهجفددددةو  التطددددلير الددددم ختسددددتامث خددددةت اجللسددددات العملفددددة

 .ATmega32A ، مث نظرة اامة الى مفزات ادلتتكمالماخلفة وتيظفم الذاكرة

 

 (:Preface) متهيذ 2-1
بالتعامد  ايدمما يتعلدا األمدر ذات ادلسدتل  األالدى هد  أكردر فعالفدة مدأل  رهدا مدأل اللغدات  (Assembly) التجمفد  شلا ال شك ففه أج لغدة

كفداج الصدلب بيفة ال، ولكأل هذا مأل جانب آخر ػلتاج إح مستل  ااٍت مأل اخلةة يف أو ادلتتكم ادلصغرادلعاجل وظائف وخللة  م ادلباشر 
؛ السدبب الدذجي غلعد  لبيدا  تطبفدا زلدمت، كمدا أنده خدفتتاج إح أفدعاا مةداا ة مدأل الل د  بشدك  فعدات التجمفد لتلظفف لغدات للمعاجل 

شلددا ػلددم مددأل مقددم هتم الددى تصددمفم   اصددف  وتعقفددمات تطددلير الكفدداج الصددلب؛مطددل جي الددةاما احلاخددلبفة يعددانلج مددأل نقدد  اخلددةة  ددلت ت
 .(ESs) االنظمة ادلمرلة

،  امددد  شدددركات طددداب  تعقفدددمات بررلدددة الكفددداج الصدددلب بلغدددة التجمفددد  لةخدددت اتة مدددأل مهدددا ات مطدددل جي الةرلفدددات احلاخدددلبفة، واحلدددم مدددأل
 ++C/Cددد:ات وأتوات بررلفددة تسددتامث لغددات االفددة ادلسددتل  مردد ر بفئددات ( بتطددليElectronic Design Automation) "EDA"الدددد

الةنداما مدأل لغدة  . هدذه األتوات الةرلفدة اجلميدمة تقدلث الدى  ليد ادلمرلدةنظمة األلتطلير وبررلة  Pascalأو لغة الد Basicالقفاخفة أو لغة الد
. متتلدك هدذه األتوات Compilersأو  Mappers فداج بددوتدماى يف أ لدب األ بلغة التجمف  ميا ض ادلسدتل إح برناما االفة ادلستل  

 ادلقم ة الى تطلير وفت  وتتب  أخطا  الةاما الم ه  مشاهبة جما لبفئات تطلير الةرلفات.

ات مدأل القدرج ادلافد ، فمد  إشدرا ة فجدر اصدر احللخدبة احلميردة يف ميتصدف اخلمسدفي كان   اجلذو  األوح ليشأة لغات الةرلة االفة ادلستل 
( يف Assembly م  ر  إغلات بمي  آخدر الخدتاماث لغدة التجمفد  ميا ةدة ادلسدتل  ) IBMكاج فريا صغر مأل البا رني يف شركة  فث  

 -شدك   آخددر مدأل أشدكات لغدات الةرلدة أكردر  ابلفدة للقدرا ة وال هددم  - Fortran، وكاند  اليتفجدة ظهدل  لغدة IBM-704بررلدة احلاخدب 
 والم هتما يف األخاس إح تسري  املفات تطلير الةاما ادلاتل ة.

لقددم انتدداب ا تمدد  اذليمخدد  يف البددم  بعددضو الشددكلة يف كددلج هددذه الطريقددة اجلميددمة  ددات ة الددى الت ددلب الددى الددةاما ادلكتلبددة يددمويا  بلغددة 
 دات ة  الدى العمد  تقريبدا  بدي ل فعالفدة تلدك ادلكتلبدة بلغدة التجمفد ؛ ويف  Fortran، ولكأل خرااج ما ثب  أج الةاما ادلكتلبة بلغة التجمف 

لبيددا  برندداما مددا شددلام اشددريأل مددرة، وهددذا مددا جعلهددا  ادلسددتاممةتقلددف  اددمت التعلفمددات الةرلفددة  Fortranن ددل الل دد ، اخددتطاا  لغددة 
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  دم  صدل  بسدراة كبدرة الدى  فدى و بدلت ا تمد  العلمد  Fortranمل يكأل مأل ادل اجئ أج لغدة لةرلة االفة ادلستل ، و أوح لغات اتعتة 
 القصة وه :بعم نصف  رج، ما زليا نستطف  اختاةص الكرر مأل الِعةر اذلامة مأل هذه  يف ذاة الل   و ىت و   متأخر.

 تاماث الةرلة احلاخلبفة. طرب أخه  وأخرع حل  ادلشكةت باخ ابتكا  اوت ادلهيمخلج ، ا  ألكرر مأل مخسني اام 
 ( لغات الةرلة الم اختا ها ادلهيمخلج لتلبفة متطلباهتم اجته  ضلل مستليات أالىHigh-level of Abstraction  .) 

 (:ESs. Programming Languages) األنظمت املذجمتحصنيف نغبث بشجمت  2-2
 وفا أ ب  رلملاات  ئفسفة، وه : ةاألنظمة ادلمرلتصيف لغات بررلة 

 (.Low-level Programming Languages, Assembly) التجمف  لغة -الةرلة ميا ةة ادلستل   لغات .1
  .Basic, Pascalمر :  (High-level F. Programming Language) اللظف فة -االفة ادلستل  لغات الةرلة  .2
 .++Embedded C/Cمر :  (High-level P. Programming Languages)اإلجرائفة  -االفة ادلستل  لغات الةرلة  .3
 .LabVIEWمر :  (Graphical Programming Languagesلغات الةرلة الرخلمفة ) .4

 :(Toward High-level ESs. Programming Languages) عبنيت املسخىي نظمت املذجمتنألت يبث بشجمنغحنى  2-3
يددتجي إح نشدل  فجدلة كبدرة بدني ادمت الكتد  ادليطقفدة  ”Moore“شرائح الما ات ادلتكاملة وفقدا  لقدانلج  بيفةيف تعقفم ادلتسا ع إج االزتيات 

، بررلفدا   هدذه الشدرػلة ادلتكاملدة اخدترما الم ؽلكأل إنشاؤها الى مسا ة زلمتة مدأل شدرػلة خدفلفكلنفة وبدني إمكانفدة مهيمخد  التصدمفم الدى 
يبدني العة دة بدني اإلنتاجفدة التصدمفمفة دلهيمخد  تصدمفم الشدرائح ادلتكاملدة وبدني ادمت  1الشدك . ”Design Gap”وهدذا مدا يدماى ابج بددد

 الرتانزختل ات الم ؽلكأل أج تلف  الى شرػلة خفلفكلنفة.

 
 العة ة بني ازتيات تعقفم الما ات ادلتكاملة ومقم ة ادلصممني الى تطليرها 1الشك 

الكفاج الصلب مبستليات بررلفة أالى وهل مدا يعدرا اصدطة ا  اجة يف البتث األ طرائا ووخائ  لةرلة إج نشل  هذه ال جلة يقلت إح احل
. الى الر م مأل أج التصمفم الذجي ؽلكأل إنشاؤه مأل مستل  بررل  أالى  م يكلج أ   ك ا ة مقا ندة  مد  ”high-level abstraction”بد

أعلفدة بكردر مدأل مسدائ  التعقفدم الةرلد  واجلهدلت الكبدرة  ، إال أج هذا األمر أ د لتجمف االتصمفم الذجي يتم إنشاؤه مباشرة باختاماث لغات 
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إلغلددات أتوات بررلفددة بلغددات االفددة هتددما بددذت العميددم مددأل اجلهددلت  مدددخرا   م  . الددى كدد   ددات ف نددهالتجمفدد والددزمأل ادلصددروا للةرلددة بلغددات 
وهدد  أندده  باخدتاماث لغددات االفددة ادلسددتل  يف بررلدة األنظمددة ادلمرلددة لدداعر  تتهيدداة مسددألة أخدد تصددمفم أمرلد .لادلسدتل  هتددما إح اللصددلت 

، وبالتدام فد ج تو ة بشك  أخرع مأل السابا تمالسلب غلب أج ت وصلت ادليتا إحمسألة ف ج  ،يف اال تصات العادل  الفلث لك  تكلج ناجتا  
 تصمفم ادليتا غلب أج تكلج أ صر ما ؽلكأل.

 :(Technology Solutions Selection Criteria)معبيري اخخيبس احلهىل انخكنهىجيت  2-4
 تعتمدمها أخاخدفة معاير هياة املما   ادلمرلة األنظمة مشا ي  يف ف نه ،(5-1 ال قرة) ادلمرلة األنظمة تصمفم يف مدثرة الام  هياة أج كما

  ادلمرلددة؛ الشددرػلة هدد  األخاخددفة العياصددر أهددم مددأل – اإللكرتونفددة ادليتجددات يف األخاخددفة والعياصددر التكيللجفددة احللددلت اختفددا  يف الشددركات
 ،(FPGA)  قلفا   للةرلة  ابلة ميطقفة بلابات مص لفة ،(DSP)   مفة إشا ة معاجل ،(MPU) مصغر معاجل ،(MCU) مصغر متتكم
 الدمام مسدتل  التطدلير، بفئدة يف ادلرونة مستل  الشرػلة، تكل ة: ميها والم ميتجاهتا يف –( ASIC) خاصة تطبفقات ذات متكاملة تا ات
 للمشدا ي ، ادلسدتقبل  التطدلير أفا  ميم يف جما   فرو ية اليقاط هذه مجف  إج. جتا يا   ادلصيعة الشركة مستل  ادلصيعة، الشركة  ب  مأل ال ين
 التالفدة ال قدرات. للةرلدة القابلدة الر مفدة والشدرائح عاجلداتادل اختفدا  ايم( Startups)  ميرا   ادليطلقة الشركات الى االاتمات ؽلكأل ال  فث
 .واالاتبا ات ادلعاير هذه تعاجل

 (:Manufacturer Selection Criteriaمعبيري اخخيبس انششكبث املصنعت ) 2-5
 يل :يلجم العميم مأل ادلعاير والعلام  اذلامة يف اختفا  الشركة ادلصيعة للتللت التكيللجفة نل تها ففما 

 ( تلفر األتوات واحلللت الةرلفةTools.) 
 ( الرياتة يف التكيلللجفاTechnology leadership.) 
 ( تزويم الل مات الةرلفة ادلتلافقة م  احلللت الةرلفةIP offerings.) 
 ( تزويم ميتجات مبلاص ات ومزايا إبماافةInnovative product features.) 
   تطلير أجفات ادليتجات بشك( متجمتSolid roadmaps.) 
 (  تام وتصيف  اائةت الشرائح ل رتات طليلة جماLongevity of parts.) 
 ( تلفر العميم مأل اائةت الشرائح مبفزات اميمةMultiple families.) 
 ( المام ال ين والتقينSupport.) 

 (:Chip Selection Factorsعىامم اخخيبس انششحيت املنبسبت نهخطبيق ) 2-6
 الشركات ادلصيعة الرائمة تلفر العميم مأل العائةت والشرائح الم تت اوت يف مفزهتا وأتائها وخعرها، ف نه مأل الةرو جي اختفا  الشدرػلةمبا أج 

 ادلياخبة للتطبفا مأل خةت  ميم العلام  ادلطللبة وه :
 ( السعرCost.) 
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 ( احلجمSize.) 
 ( الطا ةPower.) 
 ( السراةSpeed.) 
  امت أ طاب المخ  و( اخلرجI/O Count.) 
 ( ادلصات  ادليطقفة األخاخفة الى الشرػلةLogic fabric resources.) 
 ( مصات  إتا ة ترتت ام  الشرػلةClock management resources.) 
 ( مصات  الذاكرةMemory resources.) 
 ( الشك  ال فزيائ  للشرػلةPackaging.) 
 ( إمكانفة وجلت بمائ  للشرػلةCommon footprint component migration options.) 
 ( متطلبات الربط م  احملفطفاتInterface requirements.) 
 ( مفزات أتوات التصمفم وانتشا هاDesign tool features and familiarity.) 

 اادلفدا   الشدركات أ دل  مدأل تعتدة  فدث ادلصغرة ادلتتكمات تصيف  رلات يف الرائمة ATMEL شركة الى االختفا  و   هذه ت اختيا خةت
 ومفدزات اداتٍ  بدأتا  bit-8 متتكمدات مدأل واخدعا   طف دا   تيدتا أج كمدا ،Gartner لتقرير وفقا   bit-8 متتكمات وتصيف  تطلير رلات يف

 فمفددةالتعل ادلصددات  وكرددرة( ادلتلافددعة احمللفددة أخددلا يا يف  ددىت) جددما   اللاخدد  انتشددا ها ذلددك إح أفددف. مدديا ض بسددعر ذلددك وكدد  جددما   كبددرة
 ..الشبكة الى ادلتلفرة

 :(Microcontrollers Programming Languages)نغبث بشجمت املخحكمبث املصغشة  2-7
الى مبمأ أخاخ  وهل تي فذ رلملاة التعلفمات ادللجلتة بماخله يف ذاكرة الةناما, إذ يقلث بتي فدذ التعلفمدات  ادلصغريعتمم ام  ادلتتكم 

وايددمها يعددلت إح التعلفمددة األوح يف بمايددة الةندداما لفبددمأ بتي فددذ تو ة  ،إح أج يصدد  إح يايددة الةندداما (تعلفمددة تلددل األخددر بشددك  تتددابع  )
  ...أخر  مأل الةناما وهكذا

تدتم بررلدة ادلتتكمدات بشدك   وخدابقا  كاند , ت داوت يف مقدما  صدعلبتها وتعقفدمهاتداتلف اللغات ادلستاممة يف كتابة برنداما ادلدتتكم وت
,  ددىت أج مددأل ادلتتكمدات لغدة جتمفدد  خاصدة بدده تتعلدا بيددلاة ادلعداجل ؽلتلدك كدد  ندلع ،  فددث(Assembly)خدتاماث لغددة التجمفد  أخاخد  با

 –الددى خددبف  ادلرددات  – ATMELفمتتكمددات شددركة  ؛متتكمددات ن ددل الشددركة تددداتلف يف لغددة التجمفدد  اخلاصددة هبددا مددأل نددلٍع إح آخددر
مدددأل ادلعدددروا أج لغدددة و  .AT90xxxxبيدددلاة متتكمدددات ادددأل لغدددة التجمفددد  اخلاصدددة  متتلدددك لغدددة جتمفددد  تدددداتلف AT89xxxxذات ندددلاة 

فدددتتاج إح خ باخددتاماث لغددة التجمفدد فكتابددة برندداما مددا والتطددلير... كمددا أيددا صددعبة التددم فا وادلراجعددة   مرنددة،التجمفدد  لغددة اختصاصددفة و ددر 
 و   طلي  وخةة كبرة مأل  ب  ادلةما.
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أج اخدتمرا  اخدتاماث  تيبهد  الشدركات إحادلصدغرة خصلصدا  ادلتتكمدات يف صيااة األنظمدة ادلمرلدة املمدا  و  الكبرم  التطل  التكيلللج  
وبالتددام تبقددى زلصددل ة فددمأل فئددة معفيددة مددأل ادلهيمخددني ادلاتصددني، لددذلك    ،لغددة التجمفدد  يدددتم مددأل خددهللة اخددتاماث هددذه ادلتتكمددات

لغددة مردد :  (High Level Languages) لغددات الةرلددة االفددة ادلسددتل  ظهددل ح البتددث اددأل طددرب أخدده  لةرلددة ادلتتكمددات، شلددا أت  إ
C/C++  ولغددةBASIC  ولغددةPASCAL  ...بكتابددة الةندداما ب  ددم  لغددات الةرلددة االفددة ادلسددتل  ادلددةما يف هددذه اللغددات يقددلث و رهددا

وبالتددام ال , ادلصددغرلغددة التجمفدد  اخلاصددة بددادلتتكم بتتليدد  هددذا الةندداما إح الةندداما ادلقابدد  لدده يف  (Compiler)ويقددلث مددرتجم خدداص 
 نذكر: AVRمتتكمات مرتمجات أشهر مأل  اجة إح تعلم لغة التجمف  كلما ا تاج ادلةما اختاماث اائلة جميمة مأل ادلتتكمات. 

 موقع الشركة اللغة اسم المترجم

BASCOM-AVR Basic http://www.mcselec.com/ 

AVR-Studio C/C++ http://www.atmel.com/ 

CodeVisionAVR C http://www.hpinfotech.ro/ 

Win-AVR C++ http://winavr.sourceforge.net/ 

ImageCraft  ICC-AVR C http://www.imagecraft.com/ 

MikroPascal For AVR Pascal http://www.mikroe.com/ 

MikroBasic For AVR Basic http://www.mikroe.com/ 

وبالتدددام وباخدددتاماث لغدددات بررلدددة االفدددة ادلسدددتل  انكسدددر  ددداجز االختصددداص الدددم ت رفددده لغدددة التجمفددد  وأصدددبت  ادلتتكمدددات يف متيددداوت 
أج وجددلت ادلكتبددات ادلاتل ددة يف هددذه ادلرتمجددات  اجلمفدد  شلددأل لددميهم خددةة متلافددعة يف لغددات الةرلددة ومعرفددة كاففددة يف بيفددة ادلتتكمددات, كمددا

ففما يلد  مقا ندة ال  تاج إح الكرر مأل الل   يف ت اخة متطلبات الكفاج الصلب. جعل  املفة بررلة ادلتتكمات املفة مدمتعة وخلسة و 
 . ةة ادلستل بعض ادلفزات األخاخفة للمغات االفة ادلستل  م  ما يقابلها مأل اللغات ادلياخريعة ل

 (Basic, Pascal, C) االفة ادلستل  براما مكتلبة بلغات بررلة (Assemblyبراما مكتلبة بلغات بررلة ميا ةة ادلستل  )
  تاج إح و   كبر لتعلمها -
 سلتصني وأشااص كبرة خةة إح تدتتاج كتابتها -
 وتطليرها ومراجعتها وتيقفتها الةاما كتابة يف صعلبة -
 التعلفمات مأل جما   كبر امت مأل تتألف طليلة براما -
 وال هم القرا ة الكتابة صعبة براما -
  الةناما ذاكرة مأل أصغر مسا ة تستهلك -
 األخاخفة التعلفمات مألجما   زلموت امت -

 ؽلكأل تعلمها بل    صر جما   -
 للجمف  متا ة وه  اخلةة تلك إح تدتتاج ال كتابتها -
  وتطليرها وتيقفتها الةاما كتابة يف خةخة -
 وأبسط أ   تعلفمات وذات أ صر براما -
 ت هم بسهللةو  القرا ة ووافتة الكتابة خهلة براما -
 الةناما ذاكرة مألمسا ة أكة  تستهلك -
 اللظف فة تسه  الةرلة التعلفمات مأل كبر جما   امت -
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 :(About the Laboratory Sessions) حىل منهجيت حنفيز انخجبسة انعمهيت 2-8
 ادلسددتل  االفددة لغددة باخددتاماث AVR العائلددة مددأل ادلصددغرة ادلتتكمددات بشددك  خدداص بررلددة نعدداجل خددلا التطبفقدد ادليهدداج العملدد   هددذا يف

بفئدددة  يف والتطبفقدددات األمرلدددة مجفددد  مبتاكددداة خددديقلث كدددذلك  .Bascom-AVR( IDEوالدددم تعتمدددمها بفئدددة التطدددلير ) BASCIوهددد  لغدددة 
 لل دة الى املفا   التجا ب بتي فذ بعمها خيقلث. ادلعاجلات  ام   اك  الم الةاما أ ل  مأل يعم الذجي  LabCenter Proteusاحملاكاة
 متقددمث مسددتل  إح مبتددمئ مسددتل  مددأل بددادلتعلم ترتقدد  شفددث تصددمفمها   والددم ادلعددمة خصفصددا  ذلددذا ادلاتددة mini-Phoenixالتطددلير 
 .أخر  متقممة وظائف إح باإلفافة للمتتكمات األخاخفة اللظائف مجف  تشم  جتربة 25 أكرر مأل متةمية  

 :(The Simulation Environmentبيئت احملبكبة ) 2-9
يف لل ددمات احملفطفددة للل ددة التطددلير بددراما ازلاكدداة  فسددفتمالتطبفددا العملدد  لةمرلددة والتمددا يأل الددى لل ددة التطددلير،  يف مر لددة التصددمفم و بدد 

   .نظمة الر مفة وادلعاجلات ادلصغرةاألالذجي هل ابا ة األ بفئة سلصصة أل راض زلاكاة و  PROTEUSالةناما 

 
 لتتلف  تا ة امات تصاامجي تيازم  اب  للةبط PROTEUSاختاماث بفئة احملاكاة  2الشك 

 أندددلاع مجفددد  تغطددد  الدددم ادلكتبدددات مدددأل العميدددم ؽللدددك وهدددل ،ادلصدددغرة لمتتكمددداتل احملاكددداة بدددراما أ دددل  مدددأل PROTEUS برنددداما يعتدددة
 لتجدابا مجفد  حملاكداة الةنداما هدذا نستامث خلا، و العميمة القفاس أتوات إح باإلفافة ادلصغر ادلتتكم م  وصلها ؽلكأل الم احملفطفات

 ، كما خفتم اختامامه بشك  أخاخ  يف ادلاتة االفرتاف .ال قا   إلفها نتطرب خلا الم
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 Bascom-AVR (The Integrated Development Environment:)بيئت انخطىيش  2-10
 BASCIادلستل  وه  لغة  االفة لغة مأل أشهر وأ ل  بفئات التطلير الةرلفة الم تستامث Bascom-AVR( IDEلتطلير )تعتة بفئة ا

 :واجهات تطبفقات متعمتة وه  متتلك هذه البفئة .AVR العائلة مأل ادلصغرة ادلتتكمات لةرلة

 اللاجهة الةرلفة الرئفسفة: وه  زلر  التعلفمات واألوامر الةرلفة. .1

 

 .Compileواجهة ادلةرلة: وففها يتم بررلة ادلعاجل بعم إجرا  املفة تللفم ادللف الةرل  باألمر  .2
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 واجهة الربط البفين: وففها يتم ارض ادلعللمات ادلرخلة وادلتلقاة بني ادلعاجل واحلاخب هبما مرا بة با امرتات اليظاث بشك  آين. .3

 

 واجهة احملاكاة: وففها يتم تشغف  الةناما خطلة_خطلة ومرا بة  الة ادلسجةت الماخلفة الذواكر. .4

 

 أتوات مساامة وه : Bascom-AVRباإلفافة إح اللاجهات األ بعة  ؽللك برناما  .5

(: وتستامث لتصمفم احملا ا الم LCD Designerأتاة تصمفم احملا ا )
ال تلجم الى لل ة م اتفح احلاخب مأل أج  إظها ها الى شاشة اإلظها  

 الكريستالفة.
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(: وتستامث لتتلي  امتمات Graphic Converterأتاة  لي  الصل  )
إح الصفغة  GLCDالصل  ادلرات إظها ها الى شاشة اإلظها  الرخلمفة 

*.bgf 

 

 ذا /(: وتستامث إلفافةPlugin Managerاإلفافات )أتاة ممير 
 األتوات وادللتيلالت اخلا جفة.

 

(: وتستامث لتللفم Patch Compilerأتاة مرتجم ادلل ات ادلتعمتة )
 ادللف الةرل  لعمة مل ات يف آج وا م.

 

: تستامث للتتكم ومرا بة ادلعللمات TCP/IPأتاة التتكم بالةوتلكلت 
 خط ادلعطفات. ادللجلتة الى

 

(: وتستامث إلتا ة مكتبات LIB Managerأتا ة إتا ة ادلكتبات )
 إفافة(. \الةناما ) ذا 
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(: وتستامث لتتميم  جم Stack Analyzerأتاة زلل   الة ادلكمس )
 ادلكمس ادلياخب للتطبفا.

 

(: تقلث هذه األتاة باالتصات PDF Updateأتاة مل ات اللثائا ال يفة )
وإ ةا  آخر  ميث لللثائا ال يفة للمعاجلات  ATMELم  مل   شركة 

 .AVRادلستاممة مأل العائلة 

 

مبكتباهتا اللظف فة القلية الم متكأل ادلطل  أو ادلصدمم مدأل بيدا  نظداث معقدم بدزمأل  صدر نسدبفا  مقا ندة  Bascom-AVRتتمفز بفشة التطلير 
  سب وظف تها. Bascom-AVRتصيفف أنلاع التعلفمات يف البفئة يبني  3.. الشك ++C/Cببا   بفئات التطلير الم تستامث اللغة 

              

                     

Bascom-AVR

                    

350      

                                               
        

1-WIRE

           

      
        

            

        

            

            

         I2C              

                   
        

PS2
        

           

      
           

             
        

SPI

        

 RS232
            

        

        

        

TCP/IP

  سب وظف تها Bascom-AVRالتعلفمات يف البفئة  تصيفف أنلاع 3الشك 
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 (:The Laboratory Development Boardنىحت انخطىيش املخربيت ) 2-11
،  فدث تةدم أكردر AVRلقم   تصمفم هذه اللل ة خصفصا  شفث ختمث ادلبتمئ وادلتقمث يف تعلم بررلدة ادلتتكمدات ادلصدغرة مدأل العائلدة 

جتربددة بالددمما بددني اللظددائف  75تصدد  إح أكرددر مددأل  و ددم، ةجتربددة أخاخددف 50 مددا يقددا ب لتغطدد و ددمة زلفطفددة الددى ن ددل اللل ددة  25مددأل 
ؽلكددأل  اللل ددة، باإلفددافة إح إمكانفددة  بددط و ددمات خا جفددة اددأل طريددا و ددمات التلخددعة احملفطفددة ادللزاددة الددى أطددراا اللل ددة.احملفطفددة الددى 

عرفة ت اصف  األ لل ة التطدلير )طريقدة جتمفد  اللل دة ومفزاهتدا مأل أج  م ”mini-Phoenix-AVR Manual.pdf“ الرجلع إح ادللف
 وسلططاهتا التصمفمفة ...(.

 
 mini-Phoenix-AVRلل ة التطلير  4الشك 
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 AVR (Introduction to AVR Microcontrollers:)مقذمت إىل مخحكمبث  2-12
يف أواخدر  اليدرويا يف ادللجدلتة الشدركة سلتدةات يف تطليرهدا   و دم ،األمريكفدة ATMEL شدركة ميتجدات إ دم  AVR متتكمدات تعتة

 .التطبفقات مأل لكرر مياخبة جعلتها الم ادلفزات مأل العميم مأل به تتمفز دلا انتشا ا   ادلصغرة ادلتتكمات أكرر مأل وتعتة التسعفيفات،

العميددم مددأل الددم ت لم دد  بشددكٍ  كبددر الددى  AVRب نتاجهددا دلتتكمددات ادلصددغرة ثددل ة يف اددامل ادلتتكمددات  ATMELأ ددمث  شددركة لقددم 
وا تدلت  ائمدة التعلفمدات  األتا  العدام وبالطا دة ادليا ةدة،الم تتمفدز بد RISCبيفة ال  فث   اختاماث ،bit-8نظراهتا مأل متتكمات 

إح  16MHz ازهدز وبالتدام ايدم وصد   –( cycle-1) وا دمة آلدةيوي ذ معظمها خةت تو ة  -تعلفمة  132الى  AVRيف متتكمات 
كمدددا زوومتت هدددذه ادلتتكمدددات بدددذاكرة برنددداما  ابلدددة للمسدددح   (،ملفدددلج تعلفمدددة يف الرانفدددة اللا دددمة) 16MIPSف نددده خدددفي ذ  دددلام  ادلدددتتكم
كمدا  خية، 25 ىت أج يبقى الةناما تاخ  ادلتتكم يعم  بشك  صتفح  ATMELشركة   وفمي ،مرة 100000مأل  ألكرروالكتابة 
زوومتت ممرلدددة متعدددمتة اللظدددائف األمددر الدددذجي يدددلفر اخدددتاماث تا ات متكاملدددة خا جفدددة، كدددذلك و دددمات زلفطفدددة  AVRتتكمدددات متلددك م

إفددافة  إح إمكانفددة بررلددة ادلددتتكم توج فصددلة اددأل  ،مددمما تاخدد  ادلددتتكممتعددمت األ يفددة مببددمت تشدداهب    مدد   AVRمعظددم متتكمددات 
 وخعرها ميا ض مقا نة م  مفزاهتا.لاب بكمفات كبرة يف األخ (، وكذلك تتلفرIn-system Programmingاليظاث )

 AVR (AVR MCUs Families:)عبئالث مخحكمبث  2-13
، إفدددافة إح رلملادددات أخدددر  ذات وظدددائف إح أ بددد  رلملادددات أخاخدددفة bit-8ذات ادددرض نا ددد   AVRتقسدددم ادددائةت متتكمدددات 

 :صائ  ادللجلتة يف ك  نلعزات واخلمتتلك مجفعها ن ل البيفة وتداتلف األ بعةها البعض بادلفخاصة، 
  العائلةAT90Sxxxx الم كاج ميها االنطة ة األوح دلتتكمات  الكةخفكفة: العائلةAVR  و م تل ف تصيفعها. 1997يف ااث 
  العائلددةATtinyxx وهدد  العائلددة الصددغر  دلتتكمددات :AVR  اددمت أ طدداب، وهدد  متلددك 2000ادلطددل ة والددم ظهددرت يف أوائدد  ادداث 

( وملا ت زلموتة الى الشرػلة األمر الدذجي غلعد  خدعرها مديا ض 16KB~0.5( و جم ذاكرة برناما صغر نسبفا  )32pin~6 لف  )
 .ATmegaمقا نة م  متتكمات 

 
 وفقا  لعمت األ طاب و جم ذاكرة الةناما ATinyxxxتلزع متتكمات العائلة  5الشك 
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  العائلدددةATmegaxxxx وهددد  العائلدددة الكدددة  دلتتكمدددات :AVR  وهددد  متلدددك ادددمت  2000ادلطدددل ة والدددم ظهدددرت يف أوائددد  اددداث
 .( وملا ت متيلاة الى الشرػلة256KB~8( و جم ذاكرة برناما كبر نسبفا  )100pin~28) أ طاب كبر

 
 وفقا  لعمت األ طاب و جم ذاكرة الةناما ATmegaتلزع متتكمات العائلة  6الشك 

  العائلةATxmegaxxxxتطل ة واأل مث دلتتكمات : وه  العائلة ادلAVR  مفزات متيلادة  متلكوه   2008و م ظهرت يف ااث
( 100pin~44متلددك اددمت أ طدداب كبددر )كمددا أيددا   .(..32MHzوخددعة معاجلددة كبددرة نسددبفا  وتعمدد  بددرتتتات أالددى مددأل خددابقاهتا )

 ( إفافة إح مفزات جميمة ال تتلفر يف خابقاهتا.384KB~16و جم ذاكرة برناما كبرة )

 
 وفقا  لعمت األ طاب و جم ذاكرة الةناما ATxmegaتلزع متتكمات العائلة  7الشك 
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 .إفافة  إح العائةت األ بعة األخاخفة يلجم اائةت أخر  ذات وظائف وتطبفقات خاصة ملفتة يف اجلموت أتناه 

 االستخدام الصنف
Automotive AVR  التتكم بالسفا اتتستامث يف أنظمة التتكم باحملركات وأنظمة 

Z-Link AVR  تستامث يف بروتلكلالت اإل خات الراتيلجي الةخلك  يفIEEE 802.15.4 / ZigBee 

Battery Management AVR  فلل  25~1.8تستامث للتتكم يف شتأل ادلمخرات ومرا بتها وه  تعم  يف جهلت مرت عة 

CAN AVR وتلكلت الة تستامث للتتكم بCAN  :وتمامCANopen، DeviceNet، OSEK 

LCD AVR  تستامث كمعاجلات تشغف  أخاخفة لشاشات اإلظها  الكريستالفةLCD 

Lighting AVR تستامث يف تطبفقات التتكم االختطاافة بسراة احملركات وشمة اإلفا ة 

USB AVR  تستامث كملزع أو سلمث للةوتلكلتUSB 

 بني ملاصا  للعائةت واخلصائ  األخاخفة لك  ميها... 8الشك 

Automotive AVR

14 ~ 64 Pin

MAX I/O 6~54

2KB~128KB Flash

128B~4KB EPROM

128B~4KB SRAM

Up To 16MIPS

2.7V – 5.5V

AVR Z-Link

MCU Wireless 

chipset for:

 IEEE 802.15.4 

and 

ZigBee 

applications.

BatteryM AVR

18 ~ 48 Pin

MAX I/O 4~18

4KB~40KB Flash

256B~1KB EPROM

512B~2KB SRAM

Up To 8MIPS

1.8V – 25V

CAN AVR

64 Pin

32KB~128KB Flash

1KB~4KB EPROM

1K~4KB SRAM

Up To 16MIPS

2.7V – 5.5V

LCD AVR

64 ~ 100 Pin

MAX I/O 54~69

16KB~64KB Flash

512B~2KB EPROM

1KB~4KB SRAM

Up To 20MIPS

1.8V – 5.5V

Lighting AVR

24 ~ 32 Pin

MAX I/O 19~27

8KB~16KB Flash

512B EPROM

512B~1KB SRAM

Up To 16MIPS

2.7V – 5.5V

USB AVR

32 ~ 64 Pin

MAX I/O 22~48

8KB~128KB Flash

512B~4KB EPROM

512B~8KB SRAM

Up To 16MIPS

2.7V – 5.5V

megaAVR

28 ~ 100 Pin

MAX I/O 23~86

4KB~256KB Flash

512B~4KB EPROM

512B~16KB SRAM

Up To 20MIPS

1.8V – 5.5V

tinyAVR

8 ~ 32 Pin

MAX I/O 6~28

1KB~8KB Flash

64B~512B EPROM

32B~512B SRAM

Up To 20MIPS

1.8V – 5.5V

xmegaAVR

44 ~ 100 Pin

MAX I/O 36~78

16KB~384KB Flash

1KB~4KB EPROM

2KB~32KB SRAM

Up To 32MIPS

1.8V – 3.6V

                     AVR® 8-Bit          

  AVRاخلصائ  العامة لعائةت متتكمات  8الشك  
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 (:Comparison between most famous µC families) مقبسنت بني أشهش عبئالث املخحكمبث املصغشة 2-14
 .bit-8اجلموت التام يبني مقا نة بني أشهر اائةت متتكمات 

 AVR (Atmel) 8051 (Intel) PIC (Microchip) HC11 (Motorola) العائلة /الميزة 

 Harvard Von-Neumann Harvard Von-Neumann البيفة األخاخفة

 RISC CISC RISC CISC تقيفة اليلاة

 20MHz 24MHz 20MHz 8MHz ترتت التشغف  األاظم 

 8 4 12 1 لك  تعلفمة ةنبة

 16MIPS 2MIPS 5MIPS 1MIPS تعلفمة يف الرانفة

 200 32 215 132 امت التعلفمات

 256KB 32KB 64KB 32KB  جم ذاكرة الةناما

 bit 8-bit 12-bit 8-bit-16 ارض نا   التعلفمات

 لةخباب التالفة: AVRمأل خةت  را ة اجلموت نستيتا أفةلفة متتكمات 

  متتكماتAVR  أخرع مأل متتكماتPIC  برمانفة مرات! 8051بأ ب  مرات، وأخرع مأل متتكمات 
  متتكماتAVR .متلك ذاكرة برناما ذات  جم أكة مأل با   العائةت شلا ؽلكأل مأل كتابة براما فامة 
  متتكماتAVR  الى تقيفة باالاتماتمبيفةHarvard  شفدث يكدلج  ذاكدرة البفاندات وذاكدرة التعلفمدات ال صد  بدني الدم تقدلث الدى

، األمر الدذجي ( وكذلك األمر باليسبة خلطلط التتكم وشلر ادلعطفاتمستقلة)اياويأل ففزيائفة  لك  مأل الذاكرتني خطلط ايلنة مي صلة
لطدلت كلمدة البفاندات أج يكدلج  وكدذلك يتدفح ،البفانات يف ن ل اللتظدة و كتابةأ  را ةم   مث املفة  را ة التعلفمات ؽلكأل مأل أج 

 von-Neumannبادلقا نددة مدد  البيفددة  سلتل دا  اددأل طددلت كلمددة التعلفمددات بسددبب اددمث اشددرتاة البفانددات والتعلفمددات يف ن ددل الددذاكرة.
، تف ج هذه األخرة ميظمة شفث ال يلجم فص  بني ذاكرة التعلفمات وذاكرة البفاندات وذلمدا ن دل خطدلط العيلندة ون دل شلدر ادلعطفدا

ذات أتا  أالدى مدأل  فدث  Harvardشلدا غلعد  بيفدة von Neumann بالتام ف ج ال ائمتني اللتاج   ذكرعلا خدابقا  ال تلفرعلدا البيفدة 
 خراة ادلعاجلة و تي فذ الةناما.

  متتكمدداتAVR  متلددك نددلاة مددأل التقيفددةRISC  التقيفددة  خبددةا وا ددمة هددزازصلدداز تعلفمددة خددةت تو ة إ متكددأل مددألالددمCISC  الددم
 .CISCأ    تكل ة مأل البيفة  RISCكذلك ف ج البيفة   .تعلفمة وا مة لتي فذ هزازامة تو ات  تاج 
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 AVR (Reading AVR Package information:)قشاءة حكىيذ معبجلبث انعبئهت  2-15
 Atmelبشك  ااث تزوت الشرائح ادلتكاملة والعياصر اإللكرتونفة بر م أوت تكليدم خداص بكد  صديف. يف هدذه ال قدرة خيشدرح تكليدم شدركة 

ليأخدذ الدى خدبف  ادلردات  شفث ؽلكيييا معرفة الكرر األ الشرػلة مأل خةت التكليم ادللجلت الى  ةفها اخلدا ج . AVRدلعاجلات العائلة 
( و  دم تصديف  تسلسدل  Atmelنة ظ أج الغةا ػللجي الى  مز الشركة ادلصديعة ) 9ادللفح الى الشك  ATmega8 ادلتتكم ادلصغر

(0619I :خاص بر م المفعة وبفئة ام  ادلعاجل ومأل مث تكليم ادلعاجل وهل )ATmegaa8-16PU. 

  
 ATmegaa8-16PUادلتتكم ادلصغر  9الشك 

 أو( C) جتا يدا   يكدلج أج ف مدا ألجلده، ادلعداجل خدتامثكدأل أج ؽل الدذجي التطبفدا ندلع لىتامث للماللة اباليسبة لرمز بفئة ام  ادلعاجل فهل يس
 :العام والةجفا احلرا ة ت جات  م  الى ادلعاجل  م ة  فث مأل هل ذلك يف واالختةا( M) اسكريا   أو( I) صياافا  

M (Martial) I (Industrial) C (Commercial) 
 جتا يةتطبفقات  صياافةتطبفقات  اسكريةتطبفقات 

 باليسبة لكلت ادلعاجل فهل الى الشك  التام:
 الماللة الرمز
AT  اختصا  الخم الشركة ادلصيعةATMEL. 

Mega العائلة الم ييتم  إلفها هذا ادلعاجل (90S، Tiny، Mega، Xmega.) 
 (.KB 256 ،128 ،64 ،32 ،16 ،8كفلل باي  )هذا الر م يعة األ  جم ذاكرة الةناما   8

L  ؽللك  را  الكلتيف  ات أجL ( 2.7فهذا يعين أنه  اب  الى العم  جبهلت ميا ةةV~5.5Vوبموج هذا احلرا ) 
 .(4.5V~5.5Vفهذا يعين أج  ادلعاجل يعم  ايم جهلت )

 (.36 ،24 ،20 ،16 ،8) ترتت العم  األاظم  للمعاجل 8

PU و مزه  نلع يتم حلامه الى الطبقة الس لفة للما ة ادلطبلاة شك   ةا الشرػلة، ف ما أج تكلج مألPU (PDIP أو مأل ،)
 .AU (TQFP)و مزه  اليلع السطت  الذجي يتم حلامه الى الطبقة العللية للما ة ادلطبلاة
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 TQFPواليلع  PDIPبغةا خا ج  مأل اليلع  AVRظللذج مأل متتكمات  10الشك 

 امد  بدمما ادلعداجل ذو الة قدة  Atmelمأل اجلمير ذكدره أج شدركة 
ATmegaxxxL-8xx  2.7)يعم  ايم جهم مديا ضV  وتدرتت

)يعمددد   ATmegaxxx-16xx( مددد  ادلعددداجل  8MHzمددديا ض
( يف معدداجل جميددم متطددل  16MHzوتددرتت  ددىت  4.5Vايددم جهددم 

ATmegaxxxA-xx  غلم  خصائ  كة ادلعداجلني؛ هدذا األخدر
 1MHz – 16MHzوتدرتت  5V5 – 2V5يعم  ايم جهلت مأل 

لفتد  زلد   2010و م صم  هذا اإلصما  مدأل ادلتتكمدات يف اداث 
 .16-والة قة  L-8اإلصما ات القمؽلة ذات الة قة 

الشدددك  جانبدددا  يبدددني مقا ندددة بدددني احلددداالت الدددرةث لتكليدددم ادلدددتتكم 
ATmega128 :فث  

ATmega128L-8AU .) ممي مل يعم يف طل  التصيف ( 
ATmega128-16AU .) ممي مل يعم يف طل  التصيف ( 
ATmega128A-AU .)اجلف  اجلميم وهل ملافا متاما  لسابقفه( 

 

 AVR (AVR CPU Core:)نىاة معبجلبث انعبئهت  2-16
والقدم ة  يتطلدب تدلفر إمكانفدة الللدلج إح الدذواكر والدذجي بدمو هتتمر  ادلهمة الرئفسدفة ليدلاة ادلعداجل يف فدماج تي فدذ الةنداما بشدك  صدتفح 

 إفافة إح التعام  م  ادلقاطعات ادلاتل ة. ...الى تي فذ العملفات احلسابفة والتتكم بالطرففات



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة الححكــــــــــم واألمتحــــــــــة

 

 
 

Lecture 02 | 2011-2012 Page | 19 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

 :(CPU Core Architectural Overviewنهنىاة ) نبنيت انذاخهيتنظشة عبمت عهً ا 2-17
مد  شلدر تكدلج هيداة ذاكدرة سلصصدة للبفاندات شفدث  –العمد  ادلتدلازجي زيداتة مسدتل  األتا  و هبدما  Harvardبيفة ال AVRتعتمم العائلة 

تم تي فدذ التعلفمدات يف ذاكدرة الةنداما مبسدتل  وا دم مدأل مد  شلدر خداص أيةدا . يدمي صدلة لتعلفمدات الةنداما  معطفات خاص وذاكرة أخر 
ت يددتم إ ةددا  شدد رة التعلفمددة تي فددذ إ ددم  التعلفمددا( بCPUأندده يف الل دد  الددذجي تقددلث ففدده و ددمة ادلعاجلددة ادلركزيددة ) الت رافددة شفددثادلعاجلددة 

 إج هذا ادلبمأ يسمح بتي فذ تعلفمة ايم ك  نبةة خااة. ؛التالفة ذلا مأل ذاكرة الةناما

 
 AVRسلطط البيفة الماخلفة ليلاة متتكمات  11الشك 

 32ى ػلتددلجي الددوالددذجي ادلسددج  ذو الللددلج السددري   ملددف ALU (Arithmetic Logic Unit)يددرتبط مدد  و ددمة احلسدداب وادليطددا 
يقصدددم بددداللللج السدددري  دللدددف و  – مدددأل نبةدددات اذلدددزاز بدددزمأل ولدددلج  دددم ه نبةدددة وا دددمةو  bit-8 بطدددلتكددد  ميهدددا مسدددجة  لة دددراض العامدددة  

هددذا يعددين أندده خددةت تو ة خددااة وا ددمة تقددلث و ددمة احلسدداب ؛ ادلسددجةت الددى أندده الللددلج الددذجي يسددتغرب زمددأل  ددم ه تو ة خددااة وا ددمة
وا دمة، فهد  تقددلث أوال  بد خراج ادلعداملني مدأل ملدف السدجةت، ومددأل مث تي دذ العملفدة، ومدأل مث تعفدم ختدزيأل اليتفجددة يف وادليطدا بتي فدذ املفدة 

 وك  ذلك يتم خةت تو ة خااة وا مة. ،ملف ادلسجةت

 (:Arithmetic Logic Unitوحذة احلسبة واملنطق ) 2-18
كمددا ؽلكددأل إجددرا    ،زلتددل  ادلسددجةت أو بددني زلتددل  ادلسددج  و فمددة ثابتددةو ددمة احلسدداب وادليطددا العملفددات احلسددابفة وادليطقفددة بددني تددمام 

تتمتدد   ، وبعددم تي فددذ العملفددة يددتم  ددميث مسددج  احلالددة لفعطدد  ادلعللمددات اددأل ندداتا تلددك العملفددة.و فددماملفددة معفيددة الددى زلتددل  مسددج  
ةت العمدد  االثيددني والرةثددني ذات األ ددراض دلباشددر مدد  مسددجباال تبدداط ا  AVRاالفددة األتا  يف العائلددة ALUيطددا و ددمة احلسدداب وادل

 .أو بدني مسدج  و فمدة ثابتددة فادةت تو ة خدااة وا دمة تي دذ و ددمة احلسداب وادليطدا املفدة مدا بدني مسددجلني يف ملدف ادلسدجةت، العامدة



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة الححكــــــــــم واألمتحــــــــــة

 

 
 

Lecture 02 | 2011-2012 Page | 20 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

 متلدككمدا  .(Bit)الدى مسدتل  البد  عملفات الفئة  -فئة ميطقفة  -إح ثةث فئات  ئفسفة: فئة  سابفة  ALUوؽلكأل تقسفم املفات 
 الكسرية. واالاماتفرب لةامات ادلدشرة و ر ادلدشرة  املفات مامي متطل فا ب  تهايف بيف AVRمعاجلات العائلة 

 AVR (Memories in AVR MCUs:)انزواكش يف مخحكمبث  2-19
ذاكددرة  –( Data Memory) ذاكددرة البفاندداتثددةث أنددلاع مددأل الددذواكر ادلمرلددة الددى الشددرػلة وهدد :  AVRمتتلددك معظددم متتكمددات 

 (.EEPROMذاكرة ادلعطفات ) –( Flash Memoryالةناما )

 (:Flash Memoryراكشة انربنبمج )   19-2-1
 ( سلصصددة$0000 - $7FFF) 32KB فددمأل الشددرػلة شجددم ممرلددة Flash مددأل اليددلع ذاكددرة ومفةددفة ATmega32A ادلددتتكم ؽللددك

( bit-16كلمدة وا دمة ) بطدلت و فدمة هد  ذات شد رة  AVRمتتكمداتومبدا أج مجفد  تعلفمدات امد  ادلدتتكم ادلصدغر،  لتازيأل برناما
 سدم برنداما اإل دةع  مي صدلني: إح  سدمني، كمدا   تقسدفمها 16K x 16الةنداما لتشدك     تيظدفم ذاكدرة(، فقدم bit-32أو كلمتدني )

(Boot Program ) و سم برناما التطبفا(Application Programوذلك هب )ما احلماية مأل خر ة الةناما. 

كمدا أيدا  ابلدة إلاداتة الةرلدة يف اليظداث توج  الدى األ د ، /كتابةمسدحتو ة   10,000بمؽللمدة AVRتتمفز ذاكرة الةناما يف متتكمدات 
 ATmega32A. كددذلك ؽللددك ادلددتتكم ”In System Programing”احلاجددة إح نقدد  ادلددتتكم إح مةرلددة خاصددة وهددل مددا يددماى بددد

)وهدل متغددر الطددلت باليسدبة بكدد  معدداجل( وبدذلك يسددتطف  ايلنددة كامد  رلددات ذاكددرة الةنداما الددذجي هددل  bit-16( بطددلت PCادمات برندداما )
 .16KB x 16bitبطلت 

 

 خريطة ذاكرة الةناما 12الشك 
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 SRAM (SRAM Data Memory:) راكشة انبيبنبث   19-2-2
 ؽللدكا إجرا  العملفدات الدى ادلتتدلالت؛ ( مد تة يتم ففهStatic Random Access Memoryوه  ابا ة األ ذاكرة وصلت اشلائ  )

 .2KBبطلت  SRAMمأل اليلع  بفاناتذاكرة  ATmega32Aادلتتكم 

  

 ATmega128Aللمتتكم  SRAMتيظفم الذاكرة المخلفة  13الشك 

 EEPROM (EEPROM Data Memory:)املعطيبث راكشة    19-2-3
ففده ، وؽلكدأل مسدتق  لتادزيأل البفانداتوهد  ميظمدة  1KBبطدلت  EEPROMذاكرة معطفات مأل اليلع  ATmega32Aادلتتكم  ؽللك

 دأكرر مدددألبددد EEPROMالدددذاكرة تؽللمدددة تسدددمح كمدددا  ،القدددرا ة مدددأل أو الكتابدددة الدددى أجي بايددد  مدددأل بايتدددات هدددذه الدددذاكرة بشدددك  مسدددتق 
  .املفة كتابة ومسح 100,000

 AVR (Clock Sources in AVR MCUs:)مصبدس انخىقيج يف مخحكمبث  2-20
 العميم مأل مصات  إشا ة التل ف  والم تقسم بشك   ئفس  إح مخسة مصات : AVRمتلك متتكمات 

 (.External Crystal/Ceramic Resonatorخرامفك  خا ج  )/هزاز كريستام -
 (.External Low-frequency Crystalهزاز كريستام خا ج  ذو ترتت ميا ض ) -
 (.External RC Oscillatorخا ج  ) RCهزاز  -
 (.Calibrated Internal RC Oscillatorتاخل  معاير ) RCهزاز  -
 (.External Clockإشا ة تل ف  خا جفة ) -
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(. دلزيدم مدأل CKSEL3:0يتم فبط مصم  إشا ة التل ف  مأل خدةت فدبط ال فدلزات الماخلفدة للمدتتكم وادلسددولة ادأل مصدم  التل فد  )
 ".Clock Sources - 8.2ال قرة "/الرجلع إح اللثفقة ال يفة للمتتكمالت اصف  ؽلكأل 

 (:Calibrated Internal RC Oscillatorانذاخهي نهمخحكم ) RCاهلضاص    20-2-1

تاخلدد  معدداير سلةيددا  بددرتتت ثابدد  ؽلكددأل فددبطه مددأل أجدد  القددفم  RCهددزاز  ATmegaوخصلصددا  العائلددة  AVRمتلددك معظددم متتكمددات 
1MHz, 2MHz, 4MHz, 8MHz وإج احلالددة االفرتافددفة دلصددم  إشددا ة التل فدد  دلعظددم متتكمددات ،AVR-Mega  هددل "هددزاز

RC  1تاخل  معاير" برتتتMHz (  وؽلكأل تغفره مأل خةت ال فلزات الماخلفة للمتتكم اخلاصة مبصم  إشا ة التل فCKSEL3:0.) 

 (:External Crystal Oscillatorوصم هضاص كشيسخبيل خبسجي )   20-2-2

، ف ندده ؽلكددأل اخددتاماث هددزاز كريسددتام 8MHzمددأل أجدد  ت ددة أالددى إلشددا ة التل فدد ، أو مددأل أجدد  تشددغف  ادلعدداجل ايددم تددرتت امدد  أكددة مددأل 
)اخلرج( م  مرااات إفافة مكر ات  مف  خا جفدة  XTAL2)المخ ( والقطب  XTAL1خا ج  يتم وصله م  ادلتتكم اة القطبني 

فدددبط ال فدددلزات الماخلفدددة للمدددتتكم واخلاصدددة مبصدددم  إشدددا ة . مدددأل الةدددرو جي إاددداتة 14هدددل ملفدددح الدددى الشدددك كمدددا  22pF-12بقفمدددة 
 .”External Crystal Resonator“( الى CKSEL3:0التل ف  )

  
 وص  هزاز كريستام خا ج  م  ادلتتكم ادلصغر 14الشك 

 (:External Low-frequency Crystalوصم هضاص كشيسخبيل خبسجي رو حشدد منخفض )   20-2-3

كمصم  تل فد  سلصد  لتطبفقدات السدااات الر مفدة بعدم إاداتة تعفدني   32.768KHzؽلكأل وص  هزاز كريستام خا ج  برتتت ميا ض 
 فدث  ”External Low-frequency Crystal“( الدىCKSEL3:0ال فدلزات الماخلفدة للمدتتكم اخلاصدة مبصدم  إشدا ة التل فد  )

CKSEL = “1001”. 
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 (:External RC Oscillatorخبسجي ) RCوصم هضاص    20-2-4

(  100Hz~12MHzلتللفدم إشدا ة التل فد  ) RCمأل أج  التطبفقات الم ال  تاج إح ت ة يف إشا ة التل ف ، ف نه ؽلكأل اخدتاماث تا ة 
 . القفمة التقريبفة للرتتت ادلللم ؽلكأل  ساهبا مأل ادلعاتلة:15كما هل مبني الى الشك 

   
 

       
 

. غلدددب فدددبط 12MHzغلدددب أج ال تتجددداوز  f. كمدددا أج القفمدددة األاظمفدددة للدددرتتت 22pFغلدددب أج تكدددلج أكدددة مدددأل  C فدددث أج  فمدددة 
 .”External RC Oscillator“( الى CKSEL3:0ال فلزات الماخلفة للمتتكم اخلاصة مبصم  إشا ة التل ف  )

 
 خا ج  م  ادلتتكم ادلصغر RCوص  هزاز  15الشك 

 (:External Clockإشبسة حىقيج خبسجيت )   20-2-5

بعدم إاداتة تعفدني ال فدلزات الماخلفدة للمدتتكم اخلاصدة مبصدم  إشدا ة  XTAL1ؽلكدأل كتطبفدا إشدا ة تل فد  خا جفدة مباشدرة الدى القطدب 
 يبني طريقة تطبفا اإلشا ة. 16. الشك ”CKSEL = “0000 فث  ”External Clock“( الىCKSEL3:0التل ف  )

 
 تطبفا إشا ة تل ف  خا جفة للمتتكم 16الشك 
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 ATmega32A (Case Study – Atmega32A:)املخحكم املصغش  –انذساست انخطبيقيت  2-21
ادلفدزات والل دمات  معظدمويةدم  ATmegaxxxمدأل ادلعاجلدات ادلتقممدة يف العائلدة  يعتدةهدل أنده  ATmega32السبب يف اختفا  ادلعداجل 
 .PDIPكما أنه متلفر بغةا مأل اليلع ،  نم س ابج احلالة األام واألمش  وبالتام ف نيا Megaاحملفطفة ادلتلفرة يف العائلة 

أل وهدذا يدتم مد، أ طاهبدا وتدلزعكف فدة املهدا خصائصدها ومفزاهتدا و معرفدة هدل ، فد ج أوت مدا ػلتداج إلفده مداايم شرا  تا ة متكاملدة بشك  ااث و 
ايم اختاماث لغات الةرلة وهيا أوت التيليه إح أنه  اخلاصة بالما ة ادلتكاملة. (Datasheet) را ة ادلعللمات ادلهمة مأل اللثفقة ال يفة خةت 

وهدذا بدمو ه ؼلتصدر و تدا  كبدرا  يف تعلدم  ،إح  را ة اللثفقة ال يفدة للمدتتكم ادلصدغر كاملدة  مدأل أجد  بررلتدهلأل ػلتاج ادلةما االفة ادلستل  ف ج 
 (.Assemblyبررلة ادلتتكمات ادلصغرة بموج اللجل  إح ت اخة البيفة الماخلفة للمعاجل م صلة  كمدا هدل احلدات ايدم الةرلدة بلغدة التجمفد  )

مدأل  –ال قا   – طاب، م  العلم  أنه البم لذلك، خلا أشرح ادلعللمات الم ت فمنا يف اللثفقة ال يفة كادلفزات األخاخفة للمعاجل وتلزع األ
 العلتة إح بعض الت اصف  يف البيفة الماخلفة للمعاجل األ مر لة متقممة.

 ATmega32A (ATmega128A Features:)امليضاث األسبسيت نهمخحكم  2-22
 .ATmega32Aيل  مفزات ادلعاجل ادلفزات األخاخفة تأيت تائما  يف الص تة األوح مأل اللثفقة ال يفة ألجي تا ة متكاملة... يف ما 

  8متتكم-bit  .بأتا  ااٍت واختهةة ميا ض للطا ة 
  بيفة متطل ة مأل اليلعRISC :)أ   امت شلكأل مأل التعلفمات( 

 133 تعلفمة معظمها تي ذ بمو ة آلة وا مة 
 32 x 8 مسجةت أ راض اامة + ومسجةت  كم زلفطفة 
 ام  مستقر وميااة فم الةجفا 
  16ملفلج تعلفمة يف الرانفة ايم ترتت  16 ات  الى تي فذMHz 
  ػللجي الى مةااف تو ة العم 

 :ذاكرة معطفات تائمة 
 32KB  مرة 10000ذاكرة برناما ؽلكأل بررلتها بموج فص  ادلعاجل األ الما ة،  ابلة للمسح والكتابة. 
 .أ  ات بررلفة مستقلة م   طاع سلص  لكلت إ ةع 
 1KB  ذاكرة معطفات تائمةEEPROM مرة  100000 ابلة للمسح والكتابة. 
 2KB  ذاكرة وصلت اشلائ  مد تةSRAM 
  64إمكانفة ايلنةKB وص ( ذاكرة برناما خا جفة( 
 أ  ات بررلفة مأل أج  محاية الةناما الى الشرػلة 
 ( واجهة  بط تسلسلفةSPIمأل أج  بررلة ادلعاجل توج فصله ) 

 (  واجهة اختباJTAG:) 
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 ابلفة مسح ادلسجةت الماخلفة للمعاجل و را ة  االهتا  
 (  تام متقص  أخطاDebugشام  للشرػلة ) 
 .إمكانفة بررلة ذاكرة الةناما وذاكرة ادلعطفات 

 :ادلفزات احملفطفة 
   8امات /مد-bit  مزوت بأظلاط مقسم ترتتجي و اتثة مقا نة 2امت 
   16امات /مد-bit ملخ  مزوت بأظلاط مقسم ترتتجي و اتثة مقا نة و اتثة مسك 
  امات الزمأل احلقفق  م  هزاز مستق 
 أ بعة ( يلات خرج PWMتعمي  ارض اليبةة )16-bit   ب  16و ىت  2م  إمكانفة التتكم بالم ة مأل 
  10  م  بم ة /مثاج  يلات تبمي  تشاهب-bit 
 10م ة   م  ب/تبمي  تشاهب  يايت مماخ  ت افلفة لل-bit  1م  تا ة  بحx, 10x, or 200x 
 ( نافذة اتصات تسلسلفة ثيائفةI2C) 
 (  نافذيت اتصات تسلسلUSARTsابلة للةرلة  ) 
 ( نافذة اتصات تسلسلفةSPIبيمط  ام   ائم )/ تاب 
  مد   مرا بة  اب  للةرلة م  هزاز مستق 
  نافذة مقا ج تشاهب 

 :ادلفزات اخلاصة للمعاجل 
 التغذية وكاشف اطل اض جهم التغذية للشرػلةتص ر ايم وص   
 هزاز تاخل  معاير 
 مصات  مقاطعة خا جفة وتاخلفة 
 ختة أظلاط لتا فض الطا ة ولتا فض فجفا ادلبمت 
   إمكانفة  ميم ترتت اذلزاز الماخل  بررلفا 
 إلغا  شام  دلقاومات الرف  الماخلفة للبلابات 

  اخلا ج  ادلعاجل:اخلرج وشك  الغةا /امت أ طاب المخ 
 32  غةا ب طب  40متلفر مأل أج  شرػلة  ج  اب  للةرلةخر / طب تخPDIP. 

 5.5 - 2.7يف ا ات جهلت العم  للشرػلةV 
 16 - 0ترتت ام  أاظم   ىتMHz 
 ( اختهةة الطا ة يف اليمط ال عاتActive )0.6mA ( ويف ظلط البطالةIdle )0.2mA  1ويف ظلط الطا ة التتتفةuA. 
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 ATmega32A (ATmega32A Block Diagram:)خمطط انبنيت انذاخهيت نهمخحكم  2-23

 
 ATmega32Aادلاطط الصيمو   للبيفة الماخلفة للمتتكم  17الشك 
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م  إمكانفة بررلة ذاكدرة  ،ابلة للزوات ذات الكرافة العالفةالغر    ATMELباختاماث تقيفة ذواكر ATmega32A الشرػلة يااةصلقم   
أو باخددتاماث  ت رافددةأو باخددتاماث مةرلددة  SPIادلبيفددة الددى شددرػلة ادلددتتكم إمددا مددأل خددةت اللصددلة التسلسددلفة ( Flash)اللمفةددفة الةندداما 

يف الددذاكرة ( Bootloader)تسددتطف  الةرلفددة ادلازنددة يف جددز  اإل ددةع (  فددث Boot program)برندداما إ ددةع ملجددلت الددى الشددرػلة 
مد  ذاكدرة  bit-8ذات  RISCقدم أت  اجلمد  مدا بدني معاجلدات الرئفسد  يف ذاكدرة الةنداما. لقسدم الميث اللمفةفة متابعة املها أثيا   د

الددذجي يتمتدد  بددالقلة و ادلرونددة العالفددة وبالكل ددة ادليا ةددة للعميددم مددأل  ATmega132Aالةندداما القابلددة إلادداتة الةرلددة إح إنتدداج ادلددتتكم 
طريقدة  بدط الل دمات  يبدني وهدل ATmega32اطدط الصديمو   للبيفدة الماخلفدة للمدتتكم يبدني ادل 17الشدك  تطبفقات الدتتكم ادلتطدل ة.

 احملفطفة وادلسجةت م  و مة ادلعاجلة ادلركزية.

 AVR (AVR MCUs Pins Functional Classification:)حصنيفبث األقطبة وظيفيبً يف مخحكمبث  2-24
 مأل  فث وظائ ها الى الشك  التام: AVRؽلكأل تصيفف أ طاب متتكمات العائلة 

 (.VCC, GNDأ طاب التغذية الر مفة ) .1
 (.AVCC, AGNDأ طاب التغذية التشاهبفة ) .2
 (.Input / Output Pins = Portsأ طاب المخ  واخلرج ) .3
 أ طاب الةرلة: .4

 ISP (MISO, MOSI, SCK, RESET.)اللاجهة الةرلفة  ‹
 PDI (PDO, PDI.)اللاجهة الةرلفة  ‹

 (.INT0 – INT7ادلقاطعات اخلا جفة ) أ طاب .5
 (.XTAL1, XTAL2, TOSC1, TOSC2أ طاب مصات  التل ف  ) .6
 (.T0, T1, T2, ICPالعماتات )/أ طاب ادلد تات .7
 (.ADC0 – ADC7أ طاب ادلبمالت التشاهبفة الر مفة ) .8
 أ طاب اليلافذ التسلسلفة: .9

 UART / USART (XCK, TXD, RXD.)اليافذة التسلسلفة  ‹
 SPI (MISO, MOSI, SCK, SS.)التسلسلفة  اليافذة ‹
 I2C (SDA, SCL.)اليافذة التسلسلفة  ‹

 (.AIN0, AIN1أ طاب ادلقا ج التشاهب  ) .10
 PWM (OCA1, OCB1, OCC1, ….)أ طاب إشا ات  .11
 JTAG (TDI, TDO, TMS, TCK.)أ طاب نافذة ادلرا بة  .12
 XRAM (AD0-7, A8-15, WR/RD.)أ طاب اللص  م  ذاكرة خا جفة  .13
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 ATmega32A (ATmega32A Pin Description:)وصف أقطبة املخحكم  2-25
  طب ملزاة الى األطراا ال فزيائفة لشرػلة ادلتتكم وه : 40رلملاة مأل األ طاب امتها  ATmega32Aؽللك ادلتتكم 

 
 ATmega32Aتلزع األ طاب الى الشرػلة  18الشك 

 الوظيفة االسم
VCC  طب جهم التغذية ادللجب  VCC = 2.5 – 5.5V 
GND  ) طب جهم التغذية الص رجي )األ ف GND = 0V 

Port A 
(PA7:PA0) 

  طاب مبقاومات  ف  تاخلفةاألو م زوتت  ،ذات مثانفة أ طاب ثيائفة االتدجاه تخ /خرج بلابةوه  ابا ة األ : Aالبلابة 
(Pull-up)  متتلدك البلابدة  .م  إمكانفة اختفا  مقاومة الرف  لك   طب الى  مA   وهد   يدلاتوظف دة ثانليدة أخدر 

 .(ADC0-ADC7ادلبمالت التشاهبفة الر مفة )
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Port B 
(PB7:PB0) 

  طاب مبقاومات  ف  تاخلفدةاألو م زوتت  ،ذات مثانفة أ طاب ثيائفة االتدجاه تخ /خرج بلابةوه  ابا ة األ : Bالبلابة 
(Pull-up)  كددذلك متتلددك البلابددة مدد  إمكانفددة اختفددا  مقاومددة الرفدد  لكدد   طددب الددى  ددم ،B   وظددائف ثانليددة أخددر

PWM (OC0 ،) (، و طددب تللفددم إشددا ةMISO, MOSI, SCK, SS) SPIوهدد : واجهددة اتصددات تسلسددلفة 
 .(T0/T1(، العماتات )INT2(، ادلقاطعة اخلا جفة )AIN0, AIN1وأ طاب ادلقا ج التشاهب  )

Port C 
(PC7:PC0) 

 طددداب مبقاومدددات  فددد  األو دددم زوتت  ،ذات مثانفدددة أ طددداب ثيائفدددة االتددددجاه تخددد /خرج بلابدددةوهددد  ابدددا ة ادددأل : Cالبلابدددة 
ثانليددة أخددر   وظددائف Cمتتلددك البلابددة  .مدد  إمكانفددة اختفددا  مقاومددة الرفدد  لكدد   طددب الددى  ددم  (Pull-up) تاخلفددة

 I2C  (SDA, SCK.)(، نافذة تسلسلفةTDI, TDO, TMS, TCK) JTAGكيافذة تتب  أخطا   فث تعم   

Port D 
(PD7:PD0) 

 طددداب مبقاومدددات  فددد  األو دددم زوتت  ،ذات مثانفدددة أ طددداب ثيائفدددة االتددددجاه تخددد /خرج بلابدددةوهددد  ابدددا ة ادددأل : Dالبلابدددة 
وظددائف ثانليددة أخددر   Dمتتلددك البلابددة  .مدد  إمكانفددة اختفددا  مقاومددة الرفدد  لكدد   طددب الددى  ددم  (Pull-up) تاخلفددة

مدددمخ   اتثدددة USART (RXD, TXD ، )اليافدددذة التسلسدددلفة (، INT0-INT1وهددد : ادلقاطعدددات اخلا جفدددة )
 PWM (OC1A, OC1B, OC2.)وأ طاب تللفم إشا ات  (.ICP1) 1ادلسك للمل  

RESET   ايددم تطبفددا إشددا ة كهربائفددة ذات ميطددا مدديا ض الددى القطددب  الشددرػلة؛ تصدد رمددمخRESET فدد ج دلددمة تو يت آلددة ،
 .PC = 0امات الةناما  – تعم  الى تص ر ادلتتكم تا ة التص ر الماخلفة

XTAL1  مةام اذلزاز العاكلتا ة ا ة األ ممخ  هل ابممخ  اذلزاز اخلا ج : و. 
XTAL2  مةام اذلزاز العاكلخرج تا ةا ة األ هل ابممخ  اذلزاز اخلا ج : و. 

AVCC (  طددب التغذيددة للمبددمت التشدداهب  الر مدد ADC)،  إذا كدداج ادلبددمتADC  ددر موسددتامث فدد ج هددذا القطددب غلددب وصددله 
 األ طريا مرشح مترير مويا ض. Vcc م ص  هذا القطب فل ف موستامما   ADCأما إذا كاج ادلبمت  ،Vccإح القطب 

AGND  يودربط هدذا  وإال األخر،م  هذا ففجب  بط هذا القطب  ،إذا كان  الما ة الم نقلث بتصمفمها ذلا أ ف  تشاهب  مستق
 .GND العاث القطب األ ف القطب م  

AREF لتشاهب  للمبمت مخ  اجلهم ادلرجع  امADC 2بني  ايم ام  ادلبمت ما تهويدجب أج ترتاوح  فمV - AVcc. 
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 {الثالثة اجللسة العملية}

 (:Overview)نظزة عبيت 

كتشذذ بحملادلالذذال حملاخل املل ذذبحملخل  ايذذذر حملاخلذذ ملتحملكاخلذذ   حمل حملت ذذذ  حملحملAVRتشذذ بحملية ذذذبحملي ايذذر حملاخلذذ ملتحملكاخلذذ  حملدل    ذذذر حملحملهذذ احملاضرةذذ  
كزلركرهتذذذرحمليحملاخل  ئذذذبحملحملBASCOM-AVRاخل  ئذذذبحملحمل حملكي رل هذذذرحمليAVRتط   ذذذرحملي ل ذذذرحملر ذذذ ب ررحملخلطذذذرجحملاخلذذذ ملتحملكاخلذذذ  حملدل    ذذذر حمل

Proteus حمل

حمل

 (:Power vs. Frequencyانعالقت بني تغذيت املتذكى وتزدد انتشغيم األعظًي ) 3-1
 صذذ  بحمليشذذ تحملو ذذ حملكبذذاحملاي  ذذررا حملتصذذ    بحملل ر ذذ ب حملي ذذ رحمل ذذرحمل  ذذ احملي ذذتحملحمل–أليحملدار حملإخل رتكن ذذبحملحمل–ت ذذ احملاخل ي  ذذبحملاخل ة الذذ بحملحملي ذذ رحمل ذذر

بحملاخلذ كبحملاخلعةرص حملاإلخل رتكن بحمليحملاخل ار حمل ال   احملكل   رحمل نحمل ة ينحملاخلع ذتحملاأل بلذ  حملإاحملاخل ي  ذبحملاخل ه يرة ذبحملاخلذلحملت صذتحملخلل ذ    حملادلصذي حملهذ حمل بريذ
ت ثحملاحل ذر حملكاحل كذبحمليحملادلذ    حملادلصذي  حملك ذرحملخاحملا ذ هلذحملاخل ي  ذبحمليحملادلذ    حمل  علذاحمل  ر ذ  حمليالذ يبحملي ذتحملادلذ    حملادلصذي  حمل  ذثحملخنذ حملحملاخللحمل

حملكل رحملازدادحملت ددحملي تحملادلعرجل حملازدادحملا  هلذحملاخل ي  بحمليحملادلعرجل 

تذذ ددحملي ذذت حمل ذذنحملخوذذتحمل ذذ    حمل صذذي حمل ذذنحملاخلعرةلذذبحمليذذمحمل ة ذذينحملاخلع ذذتحملام ذذنحملخلل عذذرجلحملنالذذ بحملإطحملاخل ي  ذذبحملادلط  ذذبحمل ذذنحملخوذذتحملكذذتحملحمل3-1اخلشذذ ت
"AVR4.5"حملبذذ احملاخل ي  ذذبحملV3 ذذ ن نحملي ذذتحملل ذذنحملخلل عذذرجلحمليةذذ حملكر ذذتحملرلذذرلحملتذذ ددحملاذلذذ ازحملاخل   الذذ رذ حملخ ذذرحمل ذذنحملخوذذتحملوهذذ حملتي  ذذبحمل"حملVحملبذذ احمل"

حمل"حملخل  حمل   ىحملادلعرجلحملة نحمل ةط بحملاخلع تحملام ةب 8MHZخلصىحمل  يبحملي تحملخلل     حملجيبحملخاحملرحملت   حملينحمل"

حمل
حملاخلع تحملام نحملخلل عرجلحملنال بحملإطحملاخل ي  بحملادلط  بحمل نحملخوتحملكتحملكر تحملرلرلحملت ددحملاخل شي تحمل ة ينحمل3-1اخلش ت

 (:Powering MCU & the Maximum Ratingsاعتببراث قيى انتشغيم األعظًيت ) 3-2
 ذذنحمللطذذبحملحملخ ذذ حملخهذذ حملاري  ذذررا حملاخلذذلحملجيذذبحملخاحملتنملذذ حمليعذذمحملاري  ذذررحمليذذنحملريذذمححملخلطذذرجحملادلذذ    حملإطحملاألتذذرلحملهذذ حملاخل  ذذررحملاألي  ذذ حملادلالذذ هل 

ملذذذ  حمل ذذذنحملخلطذذذرجحملادلذذذ    حملتذذذرتاكبحمليذذذرد حمل ذذذنحمل/( حملإاحملل  ذذذبحملاخل  ذذذررحملاخلذذذلحملدي ذذذنحمل ذذذ  هرحملخكحملتصذذذ   هرحملخل طذذذبحملدملذذذتVcc-to-Gndادلذذذ    حمل 
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20~40mAالبحملادل اص ر حملاخل ه يرة بحملخلل ذ    حملادلصذي  حملك ذرحملخاحملاخل  ذررحملاألي  ذ حملاخلذ يحملدي ذنحمل ذ   حملخكحملتصذ    حمليذنحملم  ذاحملادلذ    حملحمل 
حمل AVR  محمل ع ر حملاخل   حملاخل ه يرة بحملاألي   بحملدل    ر حملاخلعرةلبحملحمل3-2 حملاخلش ت200mAه حملحملAVRيش تحملكل حمليرخلةال بحملدل    ر حمل

حمل
حملAVR ع ر حملل  حملاخل شي تحملاألي   بحملدل    ر حملاخلعرةلبحملحمل3-2اخلش ت

اخل  ذررحملبذ  حملحملإاحملاخل  ررحملاألي   حملاخل يحملدي نحملا  ا اراحمل نحملادل    حمله حملرل  عحملت ررا حملاأللطرجحملإةربًبحملإطحملت ررحملاخل شي تحملخلل      حملكإاحملز رد 
متحملا ذذ ا ا حملنرن ذذبحملخلطذذرجحمل ذذنحمل ذذ    حملحمل3-3احلذذ كدحملاخلع  ذذىحمل ذذ  حمل ذذنديحملإطحمليطذذتحملداةذذ حمليحملادلذذ    حملك   وذذبحمليعذذ هرحملتي ذذ ا حمليحملاخلشذذ ت

حمل صي حملكألطرجحململ  حملخل شي تحملثةرة ر حملنرن بحملة ة ب 

حمل

حملت ص تحملثةرة ر حملة ة بحملإطحملخلطرجحمل     حمل صي حمل3-3اخلش ت

حملادل    حمله حملرل  عحملت ررا حملاخلبةرة ر حملاخلب رن بحمليرإلةرببحملخل  ررحملي تحملادل    حملكدي نحمل الري حمليرخلش ت:إاحملاخل  ررحملاألي   حملادلال  جحمل نحمل

Itotal = Ioperating_current + (8 x ILED)حمل
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" حمل150Ω"حملكل  ذذبحملادل رك ذذبحملاخل اللالذذل بحمل   رك ذذبحملر  ذذ حملت ذذررحملي ذذتحملاخلبةذذرة حملاخل"ذذ ة (حملهذذ حمل"2Vيذذربرتاأحملخاحملوهذذ حملي ذذتحملاخلبةذذرة حملاخل"ذذ ة حملهذذ حمل"
حملب   نحمل الرجحملل  بحملاخل  ررحملادلال ا حمل نحملكتحمللطبحمل نحملاخلعللبحملاخل رخل ب:

ILED = V / R = (5 - 2) / 150 = 20mA 

حمل حملكيرخل رذحملدي نحمل الرجحملاخل  ررحملاخل ل حمل نحملاخلعللب:2.4mAيحملاخلة مححملاخل عرلحمله حملحملAVRك رحملخاحملت ررحملي تحملادل    حمل نحملاخلعرةلبحمل

Itotal = 2.5mA + 8 x ILED = 8 x 20mA = 162.5mA 

 حمل200mAكاخلذ يحملهذ حملحملAVRك رحمله حملكاةححملب احمله احملاخل   بحملت رتجحمل نحملاخل   بحملاخلع  بحملخلل  ذررحملادلالذ  بحملا ذ ا اراحمل ذنحمل     ذر حملاخلعرةلذبحمل
 حملكيرخل ذذرذحملبذذ احمل الذذرجحملاخل  ذذذررا حمل90mAكاخلذذذ يحملهذذ حملحملPICي ة ذذرحملت ذذ  حملاخل   ذذبحملاخلع  ذذبحملخلل  ذذررحملادلالذذذ  بحملا ذذ ا اراحمل ذذنحمل     ذذر حملاخلعرةلذذبحمل

حملربحمل نحملخه حملاأل  رحملاخللحملجيبحملدرا  هرحمليحملي ا بحملخيحمل ش كعحملكه حمل رحمل   حملنةرلش حملب  رحمل أيت ادلال  يبحمل نحملخلطرجحملادل    حمل ع 

 ل  ذذب:حملي ل ذذرحمل ةصذذححمليذذأاحملرحمل  اذذركزحملاخل  ذذررحملادلالذذ  جحمل ذذنحملادلذذ    حملنصذذ حملل  ذذبحملاخل  ذذررحملاألي  ذذ حملادلالذذ  بحمليذذ حملخل ا ذذ  حملةذذا  حملاخلع ذذتحمل
حمليش تحملو   كخلل أك حمل نحملخاحملادل    حمللردرحمليلىحملت ررحملخلع تحملاألترلحملادل ص خلبحمل ع حمل

 :Bascom-AVR (Writing a Scalable Code in Bascom-AVR)يف بزنبيج كتببت  تسهسم 3-3
حمل:   نحملخوتحملك ريبحملك دحملي رل حمل   ر  حملك  ه  حمل عحملإ  رن بحملتط   احملياله خلبحمل ال   ًل حملب ن حملجيبحملارخل  ا حمليرذل  ل بحملاخل رخل بحمليحمل  ا تحملك ري

  (Compilerادلاصصبحملخلل رتو حمل (حملDirectives ك ريبحملاخل  و هر حمل (1
 ( Configurationsك ريبحملاإلي ادا حملكخكا  حملاخل ه ئبحملخلل   ط ر حمل  (2
 ( Constants(حملكاخلب ايتحمل Variablesتع   حملادل   ر حمل  (3
 ( Main Programك ريبحمل ل بحملاخلربنر  حملاخل ة ال حملاخل كر بحمل  (4
حمل( Sub-Routinesك ريبحملاخلربنر  حملاخل  ي بحمل  (5

 
 تاللالتحملك ريبحملي نر  حملدل    حمل صي حمل3-4اخلش ت

Sub Routines  

Main Program 

Variables/Constants 

Configuration  

Directives  
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 :Bascom-AVR (Writing a Code in Bascom-AVR)يف انبيئت كود بزجمي خطواث كتببت  3-4
حمل 3-4كاي خحملي  ريبحملاخلربنر  حملكباحملاخل اللالتحملادل محمليلىحملاخلش تحملFile نحملاخل رة بحملحملNewل حمليرمل  ررحمل نحملخوتحملك ريبحملك دحملي رل حمل (1
 ذنحملاخل رة ذبحملحمل”Syntax Check“  ذ حملاألملطذرءحمليرمل  ذررحملخ ذ حملتحب  ذ حمليحملرللذ حمل حمللذ حمللذ حملحملاخلربرلذ حمل نحملك ريبحملاخل ذ دحملءيع حملارن هر (2

Program يحمل رلحملكو دحململطأحملي رل حمل   حملتش حملنرب  حملاألملطرءحمل خ  تحملاخل اوهبحملاخل ة ال ب(حملإطحمل  لعحملاخلطأحملك     حمل 

 
 Bascom-AVRزل رحملاخل عل  ر حملكنرب  حملت  عحملاألملطرءحمليحملاخل  ئبحملحمل3-5اخلش ت

ل ذر حمل    حملاخلربنذر  حملي  خل ذ حملادلخلحملProgram نحملاخل رة بحملحمل”Compile“يع حملارن هرءحمل نحملت   حملاألملطرء حملل حمليرمل  ررحملخ  حملاخلرتمجبحمل (3
  ”hex.*“اخلربرل بحملاخللز بحملخلل ربرلبحملكاخللحمل    حملت خل  هرحمليحملن سحملاجملل  حملكادلل حملاخل يحملر رو حملادلربرلبحمله حملذكحملا   ادحمل

 كزلركر حملاخل ط  ا حملBascom-AVRدي نحملتشي تحملنرب  حملاضركر حملاخلرصبحمليرخل  ئبحمل (4
  Program(حمل نحملاخل رة بحملSend to programmerل حمليرمل  ررحملخ  حملاإلر رلحملإطحملادلربرلبحمل  (5

 Bascom-AVR (Essential Instructions in Bascom-AVR:)انتعهيًبث األسبسيت يف  3-5

حملتعل  ر حملاخل  و هر حملاأل ر  ب:
 شكل التعليمة عليمةوظيفة الت

 "regfile = "m128def.dat$حمل(ATmega128ر   حملا  حملادلعرجلحملادلال ا  حمل 

 crystal = 1000000$حملر   حملت ددحملاذل ازحملاخل   ال رذحملاخل يحمل ع تحمليل  حملادلعرجل

 baud = 9600$حملر   حمل ع لحملي دحملاخلة تحملخلةرب  حملارتصرلحملاخل اللالل 

 

 حملLOOP   لعحملكو دحملتعل  ب
  DOه احملص  ححملألن حمل  و 
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حملتعل  ر حملاخل أمل حملاخل  ين:
 شكل التعليمة وظيفة التعليمة

 Wait valueحملتعطىحمليرخلبرن ب(حملValueتأمل حملز ينحمل ل  بحملاخل أمل حمل

 Waitms valueحملتعطىحمليردل ل حملثرن ب(حملValueتأمل حملز ينحمل ل  بحملاخل أمل حمل

 Waitus valueحملتعطىحمليردل   كحملثرن ب(حملValueتأمل حملز ينحمل ل  بحملاخل أمل حمل

حملاخل املل ب:مل  (حملك  رك ر حملاخل بعحمل/تعل  ر حملتع   حملاأللطرجحمل دملت
 شكل التعليمة وظيفة التعليمة

  Config PORTC = Outputحملك  ايبحململ  حملحملCتع   حملاخل  ايبحمل

 Config PINC.5 = Output ك طبحململ  حملحملC نحملاخل  ايبحملحمل5تع   حملاخل طبحملرل حمل

 Config PORTC = Inputحملك  ايبحملدملتحملحملCتع   حملاخل  ايبحمل

  Config PINC.5 = Input ك طبحملدملتحملحملC نحملاخل  ايبحملحمل5تع   حملاخل طبحملرل حمل

 C PORTC = 255ت ع تحمل  رك ر حملاخل بعحملاخل املل بحملخلل  ايبحمل

 C PINC.5 = 1 نحملاخل  ايبحملحمل5ت ع تحمل  رك بحملاخل بعحملاخل املل بحملخلل طبحملرل حمل

  C PINC.5 = 0 نحملاخل  ايبحملحمل5إخليرءحملت ع تحمل  رك بحملاخل بعحملاخل املل بحملخلل طبحملرل حمل

  C PORTC = &B11110000ت ع تحمليع حمل  رك ر حملاخل بعحملاخل املل بحملخلل  ايبحمل

ملذ  حمل  ذثحمل/دي نحملا  ا ا حملحمله احملاخلش تحملخل ع   حملاأللطرجحمل نحملاخل  ايبحملكذ ملت
حمل(حملتعينحمللطبحململ   1(حملتعينحمللطبحملدملت حملكاخلذحمل 0خاحمل 

Config PORTC = &B11110000 

 Leds Alias PORTCحمل(Leds(حمل   حمل شررحملإخل هرحملخثةرءحملاخلربنر  حمليرر  حمل C ص بحملإطحملخاحملاخل  ايبحمل 

 Leds Alias PORTC.5حمل(Led   حمل شررحملإخل  حملخثةرءحملاخلربنر  حمليرر  حمل (حمل5 ص بحملإطحملخاحملاخل طبحمل 

حمل(:Set/Resetتعل  ر حملاخل عر تحمليلىحمل ال  ىحملاخل تحمل 
 شكل التعليمة وظيفة التعليمة

 Set bitحمليتحمل نحمل    لحملادل   ل(حملكا  حمل ةط  /وعتحملل  بحمل اخل ت

 Reset bitحمليتحمل نحمل    لحملادل   ل(حملص  حمل ةط  /وعتحملل  بحمل اخل ت

 Toggle bitحمليتحمل نحمل    لحملادل   ل(حملإطحملاحلرخلبحملادلعركالب/ل  بحمل اخل تتي  حمل

حملتعل  ر حملاحلل ر :
 شكل التعليمة وظيفة التعليمة

 الذذذذ   حمليرخلذذذذ كرااحمليحملاحلل ذذذذبحملكتة  ذذذذ حملاخل عل  ذذذذر حملادل وذذذذ د حمليحملوالذذذذ حمل
حملاحلل بحمل ىتحملر احملاخلش طحملخكحملاخل ك حملاخل ال يحمل نحملاحلل ب 

Do 
 
   Statements 

 

Loop [until Expression] 
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حملتة   حملمجلبحمل نحملاخل عل  ر حملمردلرحملخاحملاخلش طحملزل ا 
While Condition 
 

   Statements 
 

Wend 

حملحملStartتة  ذذ حملمجلذذبحمل ذذنحملاخل عل  ذذر حمليذذ داحمل ذذنحملادلذذ ا حمل  ذذ خحمل ذذنحملاخل   ذذبحمل
حمل step حملدي نحملر   حململط  حملاخلع حمليردل   لحملEndك ة ه حملية حملاخل   بحمل

For Var = Start To End [step Value] 
 
   Statements 
 

Next Var 

حملForمل ك حمللال يحمل نحملاحلل بحمل
حملDoمل ك حمللال يحمل نحملاحلل بحمل
حملWhileمل ك حمللال يحمل نحملاحلل بحمل

Exit For 
 

Exit Do 
 
Exit While 

حملاخل عل  ر حملاخلش م ب:
 شكل التعليمة وظيفة التعليمة

امل  ذذذررحمل رخلذذذبحملخكحملل  ذذذبحمل   ذذذ لحملكتة  ذذذ حملتعل  ذذذر حمل ع ةذذذبحملت عذذذرحملخلة  اذذذبحمل
حمل  كطحملارمل  رر 

حمل1بة  حملاخل عل  ر حمل1ر احملاخلش طإذاحمل
 2بة  حملاخل عل  ر حمل2كإرحملإذاحملر احملاخلش ط

حمل3كغ حملذخل حملن  حملاخل عل  ر 

If Expression1 Then 
   Statements1 
   ... 

Elseif Expression2 Then 
   Statements2 

   ... 
Else 
   Statements3 
   ... 
End If 

 ع ةذذذبحملت عذذذرحملخلة  اذذذبحملامل  ذذذررحمل رخلذذذبحملخكحملل  ذذذبحمل   ذذذ لحملكتة  ذذذ حملتعل  ذذذر حمل
حمل  طحملارمل  ررحملادل   ا 

حمل1بة  حملاخل عل  ر حملvar = Test1إذاحملكراحمل
حمل2بة  حملاخل عل  ر حملvar = Test2إذاحملكراحمل

حمل3كغ حملذخل حملن  حملاخل عل  ر 

SELECT CASE var 
 

   Case Test1 : Statements1 
 

   Case Test2 : Statements2 
 

   Case Else : Statements3 
 
END SELECT 

حمل:SRAMتعل  ر حملتع   حملادل   ر حمليحملاخل اك  حمل
 شكل التعليمة وظيفة التعليمة

 Dim Var1 As Bitحمل( or 1 0تع   حمل    لحملي ديحملن عحمليتحمل 

 to 255 ) Dim Var2 As Byte 0تع   حمل    لحملي ديحملن عحملير تحمل 

 to +32,767 ) Dim Var3 As Integer 32,768-تع   حمل    لحملي ديحملص  ححمل 

 to 65535 ) Dim Var4 As Word 0ي ديحملن عحملككردحمل تع   حمل    لحمل

 to 2147483647 ) Dim Var5 As Long 2147483648- تع   حمل    لحملي ديحملم  تحمل

 x 10^–45 to 3.4 x 10^38 ) Dim Var6 As Single 1.5تع   حمل    لحملي ديحمل ن  حمل 

 Dim Var7 As Double تع   حمل    لحملي ديحمل ن  حمل "ري  

 Dim Var8 As String * 1حمل( chr_num *زل يحملزل دحملاضرر حمليذحمل تع   حمل    لحملن عحمل
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 Dim Array(8) As Byteحملتع   حمل ص  ببحمليب راحملير  ر  

 Const Symbol = Numconstحملتع   حمل    لحملرل  حملثريت 
Ex. Const Pi = 3.14159265358979 

 Const Symbol = Stringconstحملتع   حمل    لحملزل يحملثريت 
Ex. Const S = "TEST" 

 Const Symbol = Expressionحملتع   حملتع  حملر رة حملثريت 
Ex. Const E =(b1 * 3) + 2 

 Local Var As Typeحملتع   حمل    لحملزلل حمليحملي نر  حملب ي حملخكحملي نر  حملب ي حملكظ    

حمل:  رت ححمل  ص خلبحمل عحملخلطرجحملدملتتعل  ر حملل اء حمل رخلبحمل
 شكل التعليمة وظيفة التعليمة

كل ذرحمل ذ حمليل ذ حملكيةذ  رحملتصذ ححملحملحمل Px.yاضذ دحملي  الذبحمل رخلذبحملاخل طذبحمل
 حمل ذذذذ  حمل   ذذذذ حملإطحملاخلربنذذذذر  حملstate رخل ذذذ حمل  اب ذذذذبحملخلل رخلذذذذبحملاضذذذ د حمليحمل

حملك ة  حملاخلربنر  حملك ع د حملlabelاخل  ي حملية حملاخللب بحمل

Debounce P
x.y
 , state , label , Sub 

Ex. Debounce Key1 , 0 , Sw1 , Sub 

حملDebounceهت ئذذبحملز ذذنحملتذذأمل حمل   لذذ حملثرن ذذب(حمليذذنحملا ذذ ع رلحملتعل  ذذبحمل
حملخلل ال حمل نحملاخلعطرخلبحملادل  رن   بحملخلل   رب 

Config Debounce = time 

 ذذذ  حمل  ذذذ حملاخلربنذذذر  حمليةذذذ حملهذذذ احملاخل عل  ذذذبحملك ة  ذذذ حملخاحملتصذذذ ححمل رخلذذذبحمل
حملاخل تحمل اخل طب(حملص  حملخكحملحملكا  حمل ةط  حملية هرحمل   تحملاخلربنر   

Bitwait x , Set/reset 
Ex. Bitwait Pinb.7 , reset 

(حملBASCOM-AVR IDE Help ذذنحململذذللحمل لذذ حملادلالذذري  حمل حملBascomدي ذذنحملارمذذلعحمليلذذىحمل  ذذردىحملكخ ر ذذ بحملاخلربرلذذبحمليحملاخل  ئذذبحمل
حمل ”Language Fundamentals“كة نحمل

 AVR (GPIOs in AVR MCUs:)بواببث انذخم واخلزج يف يتذكًبث  3-6
يأهنذرحملخلطذرجحملثةرة ذبحملار ذراحملكظذرة حمللذذ اء حملكك ريذبحملكتعذ  تحمليةذ حملا ذ ا ا هرحملكألطذذرجحملحملAVRت   ذعحملمج ذعحملخلطذرجحملي ايذر حمل     ذر حملاخلعرةلذذبحمل

بذ   نحملحمل–حمل8051مللبذرحملدل    ذر حملحمل–( حملك رحملدي نحملتي  حملا راحملخ  حملخلطذرجحملي ايذبحمليشذ تحمل ة صذتحملGPIOsمل  حملخلألغ اأحملاخلعر بحمل /دملت
 حملتع   هذذرحملكألطذذرجحملدملذذتحمل  رك ذذر حملربذذعحملتع  ذذ حملكذذتحمللطذذبحمل ذذنحملاأللطذذرجحمليلذذىحمل ذذ ىحملك طذذبحملدملذذتحملخكحململذذ   حملكذذ خل حمل  لذذ حملاأللطذذرجحمليةذذ

حملدي نحملت ع لهرحملخكحملإخليرءحملت ع لهرحملخل تحمللطبحمليش تحمل ة صت حمل-إطحملاخل ي  بحملحمل-داملل بحمل

  ذذثحملخاحملحمل”1“كادلالذذ  ىحملحمل”0“خيحملخهنذذرحمللذذردر حمليلذذىحملل ذذرد حملاخلذذ  حمليلذذىحملادلالذذ  ىحملادلةط ذذ حملحمل”Push-pull“إاحملية ذذبحملاأللطذذرجحملهذذ حمل ذذنحملاخلةذذ عحمل
(حمليشذ تحمل  ر ذ حملدكاحملاحلروذبحملإطحملدار حمل   ذربحملت ان  ذ  ري حملك ذرحملخاحملLEDاخل  ررحملاخل يحملدي نحملخاحمل  كداحملاخل طبحمللردرحمليلذىحملل ذرد حملثةذرة حملةذ ة حمل 
(حمل نخل ذبحمل ذنحملثةذرة محمل ذ ت  حملخ ذ هرحمل  صذتحملإطحملاخل ي  ذبحمل خلل  ر ذبحملESDمج عحملاأللطرجحمل  كد حملي ار حملتر بحمل نحملت   غحملاخلش ةر حملاخلالذ رت   بحمل 

حمل 3-6اخل    غحملادل و ب(حملكاممل حمل  صتحملإطحملاخلة طبحملاألرة بحمل خلل  ر بحمل نحمل  ةر حملاخل    عحملاخلالرخل ب(حملك رحمله حمل  محمليحملاخلش تحمل نحمل  ةر 
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حمل

حملAVRدار حملاحل ر بحمل نحمل  ةر حملاخل    غحملاخلال رت   بحملخل طبحمل     حملحمل3-6اخلش ت

يذذذبحملت ذذذأخل حمل ذذذنحملنرن ذذذبحملخلطذذذرجحمل(حملكذذذتحملي اPORTs(حمليحملرل  يذذذر حملتالذذذ ىحملي ايذذذر حمل GPIOsاخلذذذ  حملاخلعر ذذذبحمل / ذذذ  حملتصذذذة  حملخلطذذذرجحملاخلذذذ ملت
 PINsحملكخي ل حملي دحملاخل  اير حمليرمل ل حملي دحملخلطرجحملادل    حمل  ثحملدي نحملخاحمل صذتحمليذ دحملاخل  ايذر حمليحمل     ذر حمل )AVRادل    ذبحملإطحملحمل

حمل PORTA, B, C, D, E, F, G, H, J, K, Lخ  حمليش حملي ايبحملك شررحملإخل هرحمليرأل   حمل

حمل
حملAVRاخل ة بحملاخل املل بحملاخل ر لبحملكاخل ارا حملادلةط  بحملخل طبحمل     حملحمل3-7اخلش ت
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 AVR (AVR MCUs GPIO Registers:)يسجالث بواببث انذخم واخلزج يف يتذكًبث  3-7
(حملA, B, C, D, E, F, G, H, J, K, Lر ذ حملاخل  ايذبحمل حملx  ل حملكتحملي ايبحمل نحملي اير حملادلذ    حملثذلمحمل الذال حملر ذ  حمل  ذثحملديبذتحملاخل  ذ حمل

حمل( 7 : 0لطبحملاخل  ايبحمل حملyكاخل   حمل

(:حمل ذذ  حمل ذذنحململلخلذ حملر  ذذ حملكظ  ذذبحملكذذتحملData Direction Register حملDDRxمسجلل الججت كا جاهلججاع المعليججاب لل  اجججة  (1
دملتحملخكحململ   حمل بتحملكتحململرنبحمل نحململرنر حمل الذاتحملا ذراحملادلعط ذر حملاخلب رن ذبحمللط ذرحمل ذنحملخلطذرجحملاخل  ايذبحملادل اب ذبحمل ادلالذال حملحمل–لطبحمل

بذذ احملاخل طذذبحملادل ابذذاحملذلذذ احملاخلرنذذبحمل صذذ ححملحملDDRx.yيحململرنذذبحملادلالذذاتحملحمل”1“( حمل  ذذثحملخنذذ حمليةذذ حملكةذذعحملاخل   ذذبحملAخدنذذراحملهذذ حملخلل  ايذذبحمل
حمل دملتب احملاخل طبحملادل اباحملذل احملاخلرنبحمل ص ححمللطبحملحملDDRx.yيحململرنبحملادلالاتحملحمل”0“ حملخ رحملية حملكةعحملاخل   بحململ  لطبحمل

حمل
حملPORTA الاتحملا راحملادلعط ر حملخلل  ايبحملحمل3-8اخلش ت

 (:حمل  و حملخل حملكظ   را:Data Output Register حملPORTxمسلل الخرج للمعلياب  (2

( حملبذ احمل الذاتحململذ  حملادلعط ذر حمل”DDRx.y = “1ك طذبحململذ  حمل حملحملDDRxيحمل ذرلحملكذراحملاخل طذبحمل ع بذرحمليحمل الذاتحمل ‹
 ( ”0“(حملخكحمل ص  حملخلل  ررحمل ”1“    دحملاحلرخلبحملادلةط  بحملادلط  بحمليلىحملاخل طبحملحب ثحملإ رحملخاحمل   احمل ة عحملخلل  ررحمل 

( حملبذ احمل الذاتحململذ  حملادلعط ذر حمل”DDRx.y = “0ك طذبحملدملذتحمل حملحملDDRxيحمل رلحملكذراحملاخل طذبحمل ع بذرحمليحمل الذاتحمل ‹
حمل(حمل  رك بحملاخل بعحملاخل املل بحملخلل طبحملادلعين ”0“(حملخكحملبصتحمل ”1“      حملي صتحمل 

حمل
حملPORTA الاتحململ  حملادلعط ر حملخلل  ايبحملحمل3-9اخلش ت

اخل طذبحملادلعذينحمل(:حمل الذ ا  حملخل ذ اء حملاحلرخلذبحملاخلررو ذبحملادلط  ذبحمليلذىحملData Input Register حملPINxمسجلل الجل ل للمعليجاب  (3
حمل( ”DDRx.y = “0(حملية حملتع   حملاخل طبحمليحمل الاتحملا راحملادلعط ر حملك طبحملدملتحمل ”0“ | ”1“ 

حمل
حملPORTA الاتحملدملتحملادلعط ر حملخلل  ايبحملحمل3-10اخلش ت
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 (:Interfacing Loads with MCUطزق توصيم األمحبل يع أقطبة املتذكى ) 3-8
 حملخيحملخهنرحمللردر حمليلىحملل رد حملاخلذ  حمليلذىحملادلالذ  ىحمل”Push-pull“ه حمل نحملاخلة عحملحملPICك     ر حملحملAVRإاحملية بحملاأللطرجحمليحمل     ر حمل

(حمليشذذ تحمل  ر ذذ حملدكاحملLED  ذذثحملخاحملاخل  ذذررحملاخلذذ يحملدي ذذنحملخاحمل ذذ كداحملاخل طذذبحمللذذردرحمليلذذىحملل ذذرد حملثةذذرة حملةذذ ة حمل حمل”1“كادلالذذ  ىحملحمل”0“ادلةط ذذ حمل
حملاحلروبحملإطحملدار حمل   ربحملت ان    ري حملكيرخل رذحملدي نحملكصتحملاألترلحمل عحملخلطرجحملادل    حمليط    م:

  طبحمل ع تحملك ة عحملخل  ررحملتشي تحملاحل تحمل اخلSourceحمل3-11اخلش تحمل–(حمل A ) 
  اخل طبحمل ع تحملك ص  حملخل  ررحملتشي تحملاحل تحملSinkحمل3-11اخلش تحمل–(حمل B ) 

   حملت ك  حملاخل ي  بحملخلل  تحملينحملم  احملاخل ي  بحملاخل املل بحملخلل     حملحمل–(حملخل  ررحملتشي تحملاحل تحملSourceاخل طبحمل ع تحملك ة عحمل حمل–يحملاحلرخلبحملاألكطحمل
ب ن حملحمل–(حملخل  ررحملتشي تحملاحل تحملSinkاخل طبحمل ع تحملك ص  حمل حمل–كاخل ص   حمل   احمل نحململللحملاخلة طبحملاألرة بحمل  ر   ؛حملخ رحمليحملاحلرخلبحملاخلبرن بحمل

كاخلة طبحملاألرة بحملخل  حمليحملكلحملاحلرخل محمل    احملاألداءحمل   حملت ك  حملاخل ي  بحملخلل  تحمل  ر   حمل نحملاخل ي  بحملاخل ة ال بحملك   حملاخل ص   حمل نحململللحملادل    حمل
داملتحملادل     حملك رحملخاحملت زعحمل الررا حملاخلة طبحملحملVCCخلل     حملكا  احملإرحملخن حمل  صىحمليرد حمليرخلط   بحملاخلبرن بحملكذخل حملخل ا   حملةا  حملاخل ي  بحمل

حملداملتحملادل    حملخكربحملكيرخل رذحملاخل ص   حمل    احمل  ث لرحملك ةري  حملخلل"ا  حملخكرب حملGNDاألرة بحمل

حمل
 ك ة عحملخكحمل ص  حملخلل  ررحملحمل–م  حملت ص تحملاألترلحمل عحملخلطرجحملادل    حملحمل3-11تاخلش 

اخل املل بحملإاحمل   خحمل  حملاخل  ررحمليحملاحلرخلبحملاألكطحمل ادلالررحمليرخلل احملاألت حمليلىحملاخل الرر(حملكاخلبرن بحمل ادلالررحمليرخلل احملاألمل" حمليلىحملاخل  م(حملداملتحملاخل ة بحمل
حمل 3-12أللطرجحملادل    حمل  محمليلىحملاخلش ت

حمل
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حملحمل
حملك ص  حملك ة عحملخلل  ررحملحملAVR  حملاخل  ررحملداملتحملاخل ة بحملاخل املل بحملخل طبحمل     حملحمل3-12اخلش ت

 (:Calculating Current Resistor Valueدسبة قيًت واستطبعت يقبويت حتذيذ انتيبر ) 3-9
خوذذتحمل الذذرجحملل  ذذبحمل  رك ذذبحملر  ذذ حملإاحملل  ذذبحمل  رك ذذبحملر  ذذ حملاخل  ذذررحملخلل  ذذتحملت علذذاحمل  ر ذذ  حمل هذذ حملتشذذي تحملاحل ذذتحملكت ذذرراحملك  رك  ذذ حملاأل ر  ذذب حمل ذذنحمل

(حمليلىحمل   تحملادلبرلحملب ن حملجيبحمل ع ببحملت ررحملكوه حملاخل شي تحملخللبةرة  حملإاحملت ررحملكوه حملاخلع تحملخللبةرة ر حملاخل" ة بحملخي لذ حملLEDاخل  ررحملخلبةرة حملة ة حمل 
حمل البحملخل احملاخلبةرة حملاخل" ة  حملاجل كلحملاخل رذحمل  ةححملادل اص ر حملاخل ه يرة بحملخللبةرة ر حملاخل" ة ب 

Type Colour 
IF 

max. 
VF 

typ. 
VF 

max. 
VR 

max. 
Luminous 
intensity 

Viewing 
angle 

Wavelength 

Standard Red 20mA 2.0V 2.3V 5V 5mcd @ 10mA 60° 660nm 

Super bright Bright red 25mA 3.0V 3.4V 5V 80mcd @ 10mA 60° 625nm 

Standard Yellow 20mA 2.1V 2.3V 5V 32mcd @ 10mA 60° 590nm 

Standard Green 20mA 3.2V 3.5V 5V 32mcd @ 10mA 60° 565nm 

High intensity Blue 20mA 3.4V 3.6V 5V 60mcd @ 20mA 50° 430nm 

Super bright White 20mA 3.4V 3.6V 5V 500mcd @ 20mA 60° 660nm 

IF max:حملاخلبةرة  اخل  ررحملاألي   حملاأل ر  حملادلررحمليحملحمل
VF typحملاخلبةرة  :حملاجله حملاأل ر  حملاخلة  ذو حمل نحملاوتحملتشي تحمل

VF max:حمل    ل  اجله حملاأل ر  حملاألي   حملاخل يحملدي نحملخللبةرة حملخاحملحمل
VR max:حمل    ل  اجله حملاخلع ال حملاألي   حملاخل يحملدي نحملخللبةرة حملخاحملحمل

Luminous intensity:حمل   حملاخلالط عحملخللبةرة  حمل
Viewing angle:حملزاك بحملانع رسحملاخل ؤ بحملخلإلةرء  حمل

Wavelength:م لحمل  وبحملاخل" ءحملاخلصردر حمل  

“1” 

“0” 

“0” 

“1” 
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 حمل2V/20mAكيرخل ذذذرذحمل ذذذنحملخوذذذتحملثةذذذرة حملةذذذ ة حملذكحملخلذذذ احملختذذذ حملبذذذ احملوهذذذ حملكت ذذذررحملاخلع ذذذتحملهذذذ حمل
حملكيرخل رذحملدي نحمل الرجحمل  رك بحملر   حملاخل  ررحمل نحملاخلعللب:

      
         

    
 

      
    

  
  

 

  
      

                                   

                      

حمل 1/4Wattذا حملا  طريبحملحمل150Ωكيرخل رذحملب احملاخل يحملحن رو حمله حمل  رك بحمل

 (:Transistors as Control Switchesيفبتيخ انتذكى انرتانزستوريت ) 3-11
(حملرحملدي ةذذ حملل ذذرد حملهذذ احمل20mA طذذبحملادلذذ    حمل   حملر لذذ  حمل ذذارنر (حملبذذ احملت ذذررحملاخلذذ  حملخليأتذذرلحملذا حملت ذذررا حملك ذذ  حمل زل كذذر ذذنحملخوذذتحملاخلذذ    حمل

(حملOn/Offاألتذذذذذذرل حملخلذذذذذذ احمل ذذذذذذ  حملا ذذذذذذ ا ا حملاخلرتان  ذذذذذذ  را حملك  ذذذذذذرت ححملإخل رتكن ذذذذذذبحمل 
حمليش تحملير حمل  و حملن يمحمل نحملاخلرتان    را :حملخلل    حملهب احملاألترل 

 ( BJTاخلرتان    را حملثةرة بحملاخل ط  بحمل  ‹
 ( FETاخلرتان    را حملخ رد بحملاخل ط  بحمل  ‹

ي ل ذذذرً حملإاحملار ذذذ ا ا حملخل ذذذتحمل ةهذذذرحملخي لذذذ حملحبالذذذبحملم  عذذذبحملاحل ذذذتحملادل ذذذرد حملاجلذذذ كلحمل
حملاخل رذحمل  محملاخل   حمليمحملكلحملاخلة يم:

حملBJT FET/MOSFETحمل

حمل10mA – 1   حملاخل    حملي حملينحملم  احملت ررحملاخل ري  حملكحي ر حملت ذررحملحملم   بحملاخل    
 VBE=0.6Vحمليرإلةرببحملإط

اخلذذ    حمليذذ حمليذذنحملم  ذذاحملوهذذ حملاخل  ايذذبحملكخي لذذ حملاجلهذذ حمل الذذبحملحمل ذذ  
حملا  طريبحملاخلرتان    ر 

حمل(nS  ا حملخ  عحمل حمل10حمل(uS حمل200MHZخيطئحملرحمل  اركزحملحمل  يبحملاخل  ححملكاإلغل 

حملخلتحملتأث احمليرحل ار حملتأث حملك  حمليرحل ار حملاخلع ت
حملخ ر  بحملك   حملنال  رحمًل  رك بحملحملادل رك بحملاأل ر  بحمل ه  طحملوه حملخ ر  (حملصي  حملو احملحملادل رك بحملاأل ر  ب

حملدي نحملخاحمل  أث حملك    حمليرخلش ةر حملاخلالركةبحملرحمل  أث حمليرخلش ةر حملاخلالركةبحملاخل أث 

حمل 1012)ك   حملو احملحمل    طبحملممرنعبحملاخل ملت
حملك   حملو احمًل 100Vصي  حملرحملت اركزحملحملرلل حملوه دحملاخلع ت

حمليرخل بحمل زل ذ(دي ة حملخاحمل   دحملخترلحملي  ررا حملحمل ع تحمل نحملخوتحملت ررا حملخترلحملصي  حملت ررحملاحل ت
حملةا  حمل ةا  حملةا  حمليرذحملةا  حملاخلع ت

 المت كا ه  من ع للتيار

 المت كا ه  مصرف للتيار

 3-13اخلش ت
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 ذذ  حملا ذذ ا ا حملاخلرتان  ذذ  را حملثةرة ذذبحملاخل ط  ذذبحمل ذذنحملخوذذتحملاخلذذ    حمليأتذذرلحملذا حملت ذذررا حملصذذي   حملي ة ذذرحملتالذذ ا  حملاخلرتان  ذذ  را حملاحل ل ذذبحمل ذذنحملخوذذتحمل
حملاخل    حمليأترلحملذا حملت ررا حملكوه دحمل    طبحملكك    

اخلذذذذذ    حملاخل ل ذذذذذ حمل   صذذذذذ حمليلذذذذذىحملا ذذذذذ ا ا حملهذذذذذ احملاخلرتان  ذذذذذ  را حملك  ذذذذذرت ححملإخل رتكن ذذذذذبحملر   ذذذذذبحملإاحملرلذذذذذرلحملا ذذذذذ ا ا حملاخلرتان  ذذذذذ  را حمليحملخن  ذذذذذبحمل
 On/Offحمل ع تحمليحمل ةط لحملاخل طعحملكاإل  رع حملكيرخل رذحملب احملامل  ررحملاخلرتان    رحملنال بحملإطحملاحل تحمل  ع   حمليلىحملثلمحملي ا تحملخ ر  ب:حمل-(حمل

حملاخل  ررحملادلررحمليحملاخلرتان    ر  ‹
حملار  طريبحملادل  د حمليحملاخلرتان    ر  ‹
حملحملحمل  يبحملاخل  ححملكاإلغل حملخللرتان    ر  ‹

حمل IB=0(:حمل   احملت ررحملاخل ري  حملOff stateيحمل رخلبحملاخل طعحمل 
كهذ حملاحلرخلذبحملاخلذلحملحملIC = IB x hFE(:حمل  ذ احملب هذرحملت ذررحملاجمل ذعحملOn active stateيحملاحلرخلذبحملاخل عرخلذبحمل 

حملت ررحملاجمل ع خيحملز رد حمليحملت ررحملاخل ري  حمل ة  حملية حملز رد حمليحملحمل- ال ا  حملب هرحملاخلرتان    رحملك "ا حملبعرلحمل
حمليحمله احملاحلرخلبحملدي رحملاخلرتان    رحملكر تحملاخل  رر (:حملOn saturate stateيحمل رخلبحملاإل  رعحمل 

حمل
حملي تحملاخلرتان    رحملك رحمل  ريتحملكتحمل رخلبحمل نحمل  كطحملخللاه حملكاخل  ررحمل3-14اخلش ت

 (:Using BJT Transistors as Control Switchesاستخذاو يفبتيخ انتذكى انرتانزستوريت ثنبئيت انقطبيت ) 3-11

حملدي نحملت ص تحملادل رت ححملاخلرتان    ر بحمليط    م:

بصذذتحملاخلة طذذبحملاألرةذذ بحمل/:حملكيرخل ذذرذحملبذذ احملاخلرتان  ذذ  رحمل ذذ  حمل ع ذذتحملك   ذذربحملخل صذذت”1“ ذذ    حملهبذذرحملخل  ذذ احملبعرخلذذبحمليةذذ حملادلةطذذاحملاخلعذذرذحمل (1
 GNDحملخلل  ت حملكيحمله احملاحلرخلبحمل   حمل ال ا  حملت ان    رحمل نحملن عحمل)NPN3-15اخلش تحمل–حمل  

بصذذتحملن طذذبحملاخل ي  ذذبحمل/:حملكيرخل ذذرذحملبذذ احملاخلرتان  ذذ  رحمل ذذ  حمل ع ذذتحملك   ذذربحملخل صذذت”0“ ذذ    حملهبذذرحملخل  ذذ احملبعرخلذذبحمليةذذ حملادلةطذذاحملادلذذةا  حمل (2
 VCCحملخلل  ت حملكيحمله احملاحلرخلبحمل   حمل ال ا  حملت ان    رحمل نحملن عحمل)PNPحمل 3-16اخلش تحمل–حمل
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حمل
 ”0“   ربحملت ان    ريحملبعرلحملية حملادلةطاحملحمل3-16اخلش ت

 
حمل”0“   ربحملت ان    ريحملبعرلحملية حملادلةطاحملحمل3-15اخلش ت

يحمليعذذذذ حملاأل  ذذذذراحملحيصذذذذتحململطذذذذأحمليحملتصذذذذ   حملدار حملادل  ذذذذربحملاإلخل ذذذذرتكاحملير ذذذذ ا ا حملاخلرتان  ذذذذ  رحملثةذذذذرة حملاخل ط  ذذذذب حملكهذذذذ حمل ذذذذنحململذذذذللحملا ذذذذ ا ا حمل
 حملخكحملا ذذ ا ا حملاخلرتان  ذذ  رحمل ذذنحملنذذ عحمل3-17اخلشذذ تحمل-(حملخلل  ذذتحملVCCبصذذتحملن طذذبحملاخل ي  ذذبحمل /ك   ذذربحملخل صذذتحملNPNاخلرتان  ذذ  را حمل ذذنحملنذذ عحمل

PNPبصتحملاخلة طبحملاألرة بحمل /ك   ربحملخل صتحملGNDحمل 3-18اخلش تحمل-(حملخلل  تحمل

حمل
 PNPت ص تحململرمئحملدل  ربحملت ان    ريحملن عحملحمل3-18اخلش ت

 
 NPNت ص تحململرمئحملدل  ربحملت ان    ريحملن عحملحمل3-17اخلش ت

 حمليرخلة  حملVBE=0.7Vخلة ةححملاخلطأحمل نحململللحملاحلالرير حملاخل رخل ب:حمل ىتحمل   ححملاخلرتان    رحمليش تحملكر تحمل اإل  رع( حملب ابحملخاحمل   احملاجله حمل
 حملك رحملخاحملاجله حمليلىحمل  VE= VCC-VCE = 5 – 0.2 = 4.8Vه :حمل(Eجن حملخاحملاجله حملادل و دحمليلىحملادلشعحمل حمل6-10إطحملاخل ار حمليلىحملاخلش ت
!!حمله احمل عينحملخاحملاخلرتان    رحمل ع تحمليحملVBE= VB – VE = 5 – 4.8 = 0.2Vكيرخل رذحملب ا:حملحمل حملVB = VPIN = 5Vلري  حملاخلرتان    رحمله :حمل

حمل(حملخل شي تحملاحل تحملك  ع تحملاخلبةرة حملاخل" ة حمليش تحململربت ICادلةط بحملاخل عرخلبحملكخلنحمل    حملت ررحملرل عحملاخلرتان    رحمل 

كه حملن البحملوه حمل ةطاحملي ايذبحملادلذ    حملحمل5V الركيحملحمل3-16كاخلش تحمل3-15إاحملاجله حملادلط احمليلىحمللري  حملاخلرتان    رحمليحملاخل ار حملادل  ةبحمليحملاخلش ت
 حملكإاحملهذ احملاجلهذ حملاخل اةذ حمليلذىحملاخل ريذ  حمل ذنديحملإطحمل ذ بحمل0.7Vادلصي  حملية سحملاخل لتحمل نحملخوتحملاخل  ححملاخل ر تحملخللرتان  ذ  رحملب نذ حمل   ذ حملتط  ذاحمل

 حمل1V~0.7 ةرحمل  ال حملك  احململ وذ حمل ذرتاكبحمليذمحملت ررحملزاة حملكة رعحمليحملار  طريب حملكيرخل رذحملدي نحملإةرببحمل  رك بحمل عحمل  رك بحملاخل ري  حملخل  ش تحملخل 
حمل VBE  ة راحملم   بحملإةرببحملادل رك بحملك الرجحملاجله حملحمل3-20كاخلش تحمل3-19اخلش ت
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حمل”0“دار حمل   ربحملت ان    ريحملبعرلحملية حملادلةطاحملحمل3-19اخلش ت

حمل
حمل”1“دار حمل   ربحملت ان    ريحملبعرلحملية حملادلةطاحملحمل3-20اخلش ت

          
  

      
      

 

     
         

حمل

حمل

 AVR (Programming AVR MCUs GPIOs:)بزجمت بواببث انذخم واخلزج يف يتذكًبث  3-12
حب ذثحملخاحملحملPINA.0اخل طبحملحمل  ص لحملإطحمل(LED1 حملاخلبةرة حملاألكلحمل ATmega32Aإطحمل     حملحملمة ة حملمكصتحملثةرة متحملحملاخل ا يبحملاألكط:

حب ذثحملخاحملحملPIND.0اخل طذبحملحمل(حمل  صذ لحملإطLED2اخلبةذرة حملاخلبذراحمل  حمل(حمل”1“ بعذرلحمليةذ حملادلالذ  ىحملادلةط ذ حملحملادلذ    حملهذ حمل ة ذذذذذذعحملخلل  ذررلطبحمل
حمل 0.5Sكتحملمحملحملاخلبةرة خل لحمليرخل ةركجحملحملكادلطل ج:حملك ريبحملي نر  حململ  را حمل(”0“ بعرلحملية حملادلال  ىحملادلةط  حملحملادل    حمله حمل ص  حملخلل  ررلطبحمل

 

حمل1ت ص تحملاخلبةرة ر حمل عحملادل    حملخلل ا يبحملحمل3-21اخلش ت
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 قســـــــم هندســــــــــة الححكــــــــــم واألمتحــــــــــة
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حمل:BASCOM-AVRيحملي ئبحملحملExp.01.basحملاخلربنر  
' ****************************************************************************** 

' * Title         : Exp.01.bas                                                 * 

' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 

' * Author        : Walid Balid                                                * 

' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 

' * Peripherals   : LEDs                                                       * 

' * Description   : GPIOs as Outputs                                           * 

' ****************************************************************************** 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'-----------------------[Definitions] 

$regfile = "m32def.dat" 

$crystal = 8000000 

'----------------------- 

'-----------------------[GPIO Configurations] 

Config Pina.0 = Output : Led1 Alias Porta.0 

Config Pind.0 = Output : Led2 Alias Portd.0 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'--->[Main Program] 

Do 

   '>[Turn Led1 on & Led1 off] 

   Set Led1 : Set Led2 : Waitms 500 

   '>[Turn Led1 off & Led2 on] 

   Reset Led1 : Reset Led2 : Waitms 500 

Loop 

End 

'---<[End Main] 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ادلذذ    حملحملحب ذذثحملخاحملي ايذذبحملATmega32A ذذ    حمللخلحملPORTAاخل  ايذذبحملإطحمل(حملLEDs_A نرن ذذبحملثةرة ذذر حملةذذ ة بحملكصذذتحملمتحملحملاخل ا يذذبحملاخلبرن ذذب:
 حمليحملادلذذ    حملهذذحملحب ذذثحملخاحملي ايذذبحملPORTDاخل  ايذذبحملإطحمل(حملLEDs_D خملذذ ىحملنرن ذذبحملثةرة ذذر حملةذذ ة بحملصذذتحملكحملمتحمل حملكحمل ة ذذذذذذذعحملخلل  ذذررحمل حمليحمل رخلذذبهذذ

  ير  ا ا حملاحلل ر حملذهريرحملكإ ريرحمًلحملاخلبةرة ر حمليرخل  ريعحملتع تي نر  حملحب ثحملك ريبحملكادلطل ج:حملحمل حمل ص  حملخلل  ررحمل رخلب

 
 2ت ص تحملاخلبةرة ر حمل عحملادل    حملخلل ا يبحملحمل3-22اخلش ت



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة الححكــــــــــم واألمتحــــــــــة
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حمل:BASCOM-AVRيحملي ئبحملحملExp.02.basحملاخلربنر  
' ****************************************************************************** 

' * Title         : Exp.02.bas                                                 * 

' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 

' * Author        : Walid Balid                                                * 

' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 

' * Peripherals   : LEDs                                                       * 

' * Description   : GPIOs as Outputs                                           * 

' ****************************************************************************** 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'-----------------------[Definitions] 

$regfile = "m32def.dat" 

$crystal = 8000000 

'----------------------- 

'-----------------------[GPIO Configurations] 

Config Porta = Output : Leds_a Alias Porta : Leds_a = 0     'Set All LEDs off 

Config Portd = Output : Leds_d Alias Portd : Leds_d = 0     'Set All LEDs on 

'----------------------- 

'-----------------------[Variables] 

Dim I As Byte 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'--->[Main Program] 

Do 

   Gosub Leds_fw : Gosub Leds_rw 

Loop 

End 

'---<[End Main] 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'--->[To Turn-on LEDs_A  & Turn-off LEDs_D] 

Leds_fw: 

   For I = 0 To 7 

      Set Leds_a.i : Set Leds_d.i 

      Waitms 100 

   Next I 

Return 

'----------------------- 

'--->[To Turn-off LEDs_A  & Turn-on LEDs_D] 

Leds_rw: 

   For I = 7 To 0 Step -1 

      Reset Leds_a.i : Reset Leds_d.i 

      Waitms 100 

   Next I 

Return 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

يذنحملم  ذاحملحملPINA.0اخل طذبحملحمل ذعحملATmega32Aإطحمل ذ    حمل(حملLEDs_A حملةذ ة بحملرل  يبحمل نحملمخالبحملثةرة ذر كصتحملمتحملحمل:اخلبرخلبباخل ا يبحمل
ةذذ ة بحملحملمخالذذبحملثةرة ذذر كصذذتحملك ذذرحملمتحمل حملحمل(”0“بعذذرلحمليةذذ حملادلالذذ  ىحملادلةط ذذ حمل حملPNP   ذذربحملت ان  ذذ  ريحملكحب ذذثحملخاحملاخلرتان  ذذ  رحملهذذ حمل ذذنحملاخلةذذ عحمل

 بعذرلحمليةذ حملادلالذ  ىحملحملNPNينحملم  احمل   ربحملت ان    ريحملكحب ثحملخاحملاخلرتان  ذ  رحملهذ حمل ذنحملاخلةذ عحملحملPIND.0اخل طبحملحمل ع(حملLEDs_B حملخمل ى
حمل 0.5Sكتحمليرخل ةركجحملخل لحملاجمل  ي محملحملحملكادلطل ج:حملك ريبحملي نر  حململ  را حمل(”1“ادلةط  حمل
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 3ت ص تحملاخلبةرة ر حمل عحملادل    حملخلل ا يبحملحمل3-23اخلش ت

حمل:BASCOM-AVRيحملي ئبحملحملExp.03.basحملاخلربنر  
' ****************************************************************************** 

' * Title         : Exp.03.bas                                                 * 

' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 

' * Author        : Walid Balid                                                * 

' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 

' * Peripherals   : LEDs                                                       * 

' * Description   : GPIOs as Outputs                                           * 

' ****************************************************************************** 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'-----------------------[Definitions] 

$regfile = "m32def.dat" 

$crystal = 8000000 

'----------------------- 

'-----------------------[GPIO Configurations] 

Config Pina.0 = Output : Leds_a Alias Porta.0 

Config Pind.0 = Output : Leds_d Alias Portd.0 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'--->[Main Program] 

Do 

   '>[Turn-on LEDs_A & Turn-off LEDs_D] 

   Set Leds_a : Set Leds_d : Waitms 500 

   '>[Turn-on LEDs_A & Turn-off LEDs_D] 

   Reset Leds_a : Reset Leds_d : Waitms 500 

Loop 

End 

'---<[End Main] 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 (:BJT Control Switch Circuit Designتصًيى دارة يفتبح تزانزستوري ثنبئي انقطبيت ) 3-13
 ( Exp.03كاخللحملتال ا  حمليحملاخل ا يبحملاخلالري بحمل حمل3-24ادل  ةبحمليحملاخلش تخلةأمل حمل برًرحملي ل رحملكحنالبحملل  حملادل رك ر حملكاخل  ررا حملخلل ار حمل

حمل:اخل رخل بحملخل حملادل اص ر كاخل يحملحملBC337اخلرتان    رحملخل ص   حملدرا حملادل  ربحملل ةرحمليرمل  ررحمل
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 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية
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IC_max=800mA,  VBE_saturate=0.65V,  VCE_saturate=0.2V,  hFE = 100,  VCE_max=50V 

حمل
 BJTاخل    حمل ا  يبحملثةرة ر حمل نحمللطبحمل     حملير  ا ا حمل   ربحملت ان    ريحملحمل3-24اخلش ت

حمل ILED= 20mA :حملذذذذذ(حمل عحملاخلعل حملخاحملت ررحملكتحملثةرة حملة ة حملهICحنالبحملت ررحملاحل تحمل  (1
IC = 5 x 20mA = 100mAحمل

حمل VLED=2Vوه حملي تحملاخلبةرة حمله :حمل  رك بحملر   حملاخل  ررحمل عحملاخلعل حملخاحملحملحنالب (2

   
        

  
  

   

   
      

حمل ا  طريبحمل  رك بحملر   حملاخل  ررحملحنالب (3
                                   

 حنالبحملل  بحملاخل  ررحملاألصي يحملاخللز حملخل  رد حملاخلرتان    رحملينحملم  احملي ايبحملادل    : (4

                    
  
   

  
   

   
     

 اخلرتان    ر:حملار  طريبحملادل  د حمليحنالبحمل (5
                           

حملحنالبحملل  بحمل  رك بحملاخل ري  حملكا  طري هر: (6

   
      

  
  

     

 
        

حمل                                  

 الثانية{... اجللسة العملية...}انحهث 

حملوليد بليد         -دمحم خبري ومىدة ونىر  -
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 }املعاجلات واملتحكمات املصغرةملادة  اجللسات العملية {
Microprocessors & Microcontrollers Lab Sessions 

 اتصاالتقسم  | الثالثةة ـــنــالس

 }بعةاالر اجللسة العملية{
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0B}الرابعة اجللسة العملية{ 

 ):Overview(نظرة عامة 

 BASCOM-AVRالبيئـــة  وبرجمتهـــا يف AVRتقـــدم تطبيقـــاً عمليـــاً الســـتثمار أقطـــاب الـــدخل واخلـــرج ملتحكمـــات  هـــذه احملاضـــرة

حيــث تقــدم جمموعــة مــن التجــارب العمليــة الــيت تتضــمن توصــيل الثنائيــات الضــوئية وتصــميم املفــاتيح  .Proteusوااااتــا يف البيئــة 

 الرتانزستورية لربط أقطاب املتحكم مع األمحال. واذلك ربط الواصالت امليكانيكية وملفاتيح اللحظية.

 

4-1 1B برجمة بوابات الدخل واخلرج يف متحكماتAVR )Programming AVR MCUs GPIOs:( 
)، وعشرة أخرى ”1“( PIND.6على القطب  ATmega32A) إىل متحكم LEDsوصل عشرة ثنائيات ضوئية (مت  :الرابعةالتجربة 

 وتصميم دارة املفتاح الرتانزستوري. 0.5Sال   معاً  لكال الموعتني واملطلوب: اتابة برنامج خفقان)، ”PIND.7 )“0إىل القطب 

 
 4للتجربة  ةح حتكم ترانزستورياتيعن طريق مفتوصيل الثنائيات مع املتحكم  4-1الشكل

 :التالية له املواصفات  BC337أوًال: إن الرتانزستور الذي قمنا باختياره
I

Cmax
=800mA,  V

BE_saturate
=0.65V,  V

CE_saturate
=0.2V,  h

FE
 = 100,  V

CE_max
=50V 

I) الكلي علماً أن: ICثانياً: حنسب تيار احلمل (
LED 

= 10mA  & V
LED 

= 2.2V: 

I
C

 = 10 x 10mA = 100mA 

 واستطاعتها: RCثالثاً: حنسب مقاومة حتديد التيار 

=
𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝐿𝐸𝐷

𝐼𝑅
=  

5 − 2.2
100

=𝑅𝑅 28Ω   



 حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية
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𝑃 = (𝑉𝑐𝑐 −  𝑉𝐿𝐸𝐷) ×  𝐼𝑅  = (5 − 2.2) × 100 = 28𝑅𝑅 0  𝑚𝑚

 رابعاً: حنسب قيمة التيار األصغري الالزم لقيادة الرتانزستور :

𝐼𝑅 = ℎ𝑓𝑓 ×  𝐼𝐵 →   𝐼𝐵 =  
𝐼𝑅
ℎ𝑓𝑓

 =
100
100

= 1.  0𝑚𝑚

𝑃𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑈𝑅𝐸 × 𝐼𝑅 = 0.2 × 100 = 20  𝑚𝑚

 اآلن ميكن حساب قيمة مقاومة القاعدة واستطاعتها من العالقة التالية:خامساً: 

𝑅𝐵 =
𝑉𝑃 − 𝑉𝐵𝐸

𝐼𝐵
=  

5 − 0.7
1

= 4.3𝐾Ω  

𝑃𝑅𝑅 = (𝑉𝑃 − 𝑉𝐵𝐸) ×  𝐼𝐵 = (5 − 0.7) × 1 = 4.3𝑚𝑚 

 
 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.04.bas الربنامج

' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.04.bas                                                 * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : LEDs                                                       * 
' * Description   : GPIOs as Outputs                                           * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Pind.6 = Output 
Leds_y Alias Portd.6 : Reset Leds_y 
 
Config Pind.7 = Output 
Leds_g Alias Portd.7 : Set Leds_g 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   '>[Turn Leds on] 
   Set Leds_y : Set Leds_g : Waitms 500 
   '>[Turn Leds off] 
   Reset Leds_y : Reset Leds_g : Waitms 500 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة
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، واتابة برنامج PIND.7على القطب  ATmega32Aعن طريق متحكم  5Aتياره  36Vالتحكم مبصباح اهربائي  :اخلامسةالتجربة 

 .100mAوتيار تشغيل ملف هو  5Vعلماً أن جهد تغذية ملف الريليه هو  1Secاملصباح ال  خيفقحبيث 

 
 5للتجربة عن طريق مفتاح حتكم ترانزستوري مع املتحكم  الريليهتوصيل  4-2الشكل

 
 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.05.bas الربنامج

' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.05.bas                                                 * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : LEDs                                                       * 
' * Description   : GPIOs as Outputs                                           * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Pind.7 = Output : Relay Alias Portd.7 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   Toggle Relay : Waitms 1000 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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4-2 2B) التحكم بالريليه باستخدام مفتاح ترانزستوري ثنائي القطبيةDriving Relays using BJT Control Switch:( 

 –) للتحكم بأمحال التيار املستمر واملتناوب اليت ال تتطلب حتكماً سريعاً بالوصل والفصل Relayأو الوصل امليكانيكي (تستخدم الريليه 
أي أن الريليه تستخدم اقاطع ميكانيكي مـتحكم بـه اهربائيـاً. تتـوفر الريليـه جتـاري جبهـود حتكـم ذات جمـال واسـع نسـبياً ومـن هـذه اجلهـود 

. امـا أن التيـار الـذي يسـتجره ملـف تشـغيل الريليـه يـرتاوح مـن 3V, 5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V, 60Vنـذار: 
30mA ~ 300mA  .ًوذلك حسب حجم واستطاعة الريليه ويتناسب مع ذلك تناسباً طرديا 

مل واستطاعتها ختتلف ) وهو مسؤول عن فصل ووصل الريليه (التحكم)، ومن متاسات استطاعية لقيادة احلCoilتتألف الريليه من ملف (
عنـد  10A~3من ريليه ألخرى، ولكن معظم الريليهات املستخدمة يف الدارات اللكرتونية تكون متاساتا قادرة على قيـادة محـل بتيـار مـن 

 الريليـه ملـف تغذيـة يـتم عندما أنه حيث للريليه الداخلية للبنية تفصيلياً  رمساً  4-4والشكل 4-3الشكل يبني .220Vجهد تشغيل الشبكة 
 قوة ؤثرت تييجه امللف يفقد وعندما الدارة، وصل إىل مؤدياً  الثابت التماس ويالمس ينجذب سوف املتحرك التماس حيمل الذي الزراع فإن

 .األساسية وضعيته إىل وتعيده الذراع على العكسية النابض

  
 

 للريليه الداخلية للبنية متثيلي رسم 4-3الشكل

 

 للريليه الداخلية للبنية تفصيلي رسم 4-4الشكل
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، حيـث 24Vبعمـل مصـباح تيـار مسـتمر جهـد تشـغيله وتتحكم بـدورها  12V جهد ريليه يعمل ملفها علىبحتكم  دارة 4-5يبني الشكل

علــى قطــب بوابـة املــتحكم فــإن الرتانزسـتور ســوف يغلـق مؤديــاً إىل وصــل النقطـة األرضــية إىل الطــرف الثـاين مــن ملــف  ”1“عنــد تطبيـق أنـه 
 ، وعندها يضيء املصباح الكهربائي.P, Sوإغالق النقطتني  K1الريليه، فيتهيج امللف مؤدياً بدوره إىل جذب متاس الريليه 

) مللـف الريليـه Electromotive Forceتـدمريه (حرقـه) بسـبب تيـار التفريـغ العكسـي ( مالحظـة: مـن أجـل محايـة الرتانزسـتور مـن أن يـتم
) يســمى ديــود املســار احلــر والــذي بــدوره يشــكل حلقــة مغلقــة D1عنــد فصــل الرتانزســتور، يــتم إضــافة ديــود علــى التــوازي مــع ملــف الريليــه (

 لتفريغ تيار امللف عند قطع الرتانزستور.

 
 التحكم حبمل باستخدام ريليه 4-5الشكل

 عن طريق ريليه متحكم با من متحكم مصغر. 1Aوتيار  220Vدارة عملية لقيادة مصباح اهربائي متناوب ذو جهد  4-6الشكليبني 

 
 قيادة مصباح اهربائي متناوب عن طريق ريليه متحكم با من متحكم مصغر 4-6والشكل
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4-3 3B مع املتحكم املصغر وصل املفاتيح اللحظية)Interfacing Switches with MCUs:( 

 يوجد طريقتني لوصل املفاتيح مع أقطاب املتحكم املصغر:
 . 4-7الشكل –عند ضغطه  ”0“املفتاح يطبق على قطب املتحكم القيمة املنطقية  )1

 .4-8الشكل –عند ضغطه  ”1“املفتاح يطبق على قطب املتحكم القيمة املنطقية  )2

علـى  5V+وعند ضغط املفتاح يتم توصيل النقطة األرضية إىل قطب املتحكم، اما عند حترير املفتاح فيتم تطبيق التغذية  4-7الشكلعلى 

يقـوم املـتحكم يف برناجمـه ويف اال احلـالتني . 4-8الشكلمدخل قطب املتحكم. وبالعكس متاماً تكون احلالة يف طريقة التوصيل املبينة على 
 التغري على القطب املتصل مع املفتاح.الرئيسي بفحص حالة 

 
 ”1“توصيل املفتاح ليكون فعال عند  4-8الشكل

 
 ”0“توصيل املفتاح ليكون فعال عند  4-7الشكل

تسبب نشوء تغريات سريعة يف بدورها إن املفاتيح امليكانيكية هلا تأثري سليب عند ضغطها وحتريرها يسمى بالعطالة امليكانيكية للمفتاح واليت 

ناجتة عن االهتزاز امليكانيكي للمفتاح قبل أن تستقر الشارة على احلالـة املنطقيـة احلقيقيـة امـا  ، هذه التغرياتالشارة على قطب املتحكم
 . 4-9هو مبني على الشكل

 
 أثر العطالة امليكانيكية للمفتاح عند ضغطه وحتريره 4-9الشكل

 تأثير العطالة الميكانيكية
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 بشكل عام يوجد طريقتني للتخلص من العطالة امليكانيكية للمفاتيح ومها:

علـى التـوازي مـع املفتـاح والـذي سـيقوم بـدوره علـى تـأخري التذبـذب  100nF – 1uFاسـتخدام مكثـف بقيمـة تـرتاوح مـن  )1
 .4-11والشكل 4-10الناشئ اما هو مبني على الشكل

 100ms~25معاجلة هذه احلالة برجمياً يف برنامج املتحكم بفحص حالة املفتاح، وعند حتقق الشـرط يـتم توليـد تـأخري زمـين  )2
 وبعدها يتم فحص احلالة من جديد، فإذا بقيت احلالة مستقرة على الشرط املطلوب فيتم التنفيذ.

 
 )”1“لمفتاح (التخلص من االهتزاز امليكانيكي ل 4-11الشكل

 
 )”0“التخلص من االهتزاز امليكانيكي للمفتاح ( 4-10الشكل

4-4 4B مقاومات الرفع والسحب)Pull-up & Pull-down Resistors:( 

أي بالضغط على املفتاح سيتم تطبيق  – ”0“عند  توصيل املفتاح ليكون فعاالً  ماوالذي مت فيه 4-10أو الشكل 4-7الشكلبالعودة إىل 
) علـى مـدخل القطـب 5V+( ”1“متثـل مقاومـة رفـع وظيفتهـا تـأمني القيمـة املنطقيـة  R1فإن املقاومة  –صفر منطقي على قطب الدخل 

 .عندما يكون املفتاح غري مضغوط، وبدو�ا ستكون احلالة على قطب الدخل غري معرّفة

أي بالضغط على املفتاح سيتم تطبيق  – ”1“عند  توصيل املفتاح ليكون فعاالً والذي مت فيهما  4-11أو الشكل 4-8الشكلبالعودة إىل 
) علــى مــدخل GND( ”0“وظيفتهــا تــأمني القيمــة املنطقيــة  ســحبمتثــل مقاومــة  R3فــإن املقاومــة  –منطقــي علــى قطــب الــدخل  واحــد

 .قطب الدخل غري معرّفة القطب عندما يكون املفتاح غري مضغوط، وبدو�ا ستكون احلالة على

 .10KΩ ~ 50KΩقيمة مقاومات الرفع أو السبح ترتاوح عادة بني القيمة 

 ؟؟AVRعند وصل المفتاح إلى قطب متحكم  4-10الشكلو  4-7الشكلة في ستغناء عن مقاومة الرفع الخارجيهل يمكن اال

امـا هـو مبـني علـى    RPU = 50KΩعنـد اسـتخدامها اأقطـاب دخـل مقاومـات رفـع داخليـة قيمتهـا  AVRمتتلـك أقطـاب متحكمـات 

ميكن تفعيل أو إلغاء تفعيـل هـذه املقاومـة لكـل قطـب دخـل  .AVRخرج ملتحكم /خمطط البنية الداخلية لقطب دخل وهو 4-12الشكل
مقاومـات سـحب داخليـة وبالتـايل  AVR. مالحظـة: ال متلـك متحكمـات على حدى وبشكل افرتاضي تكون هذه املقاومات غـري مفعلـة

 .4-11والشكل 4-8الشكلجيب وضع مقاومات سحب خارجية من أجل التوصيالت يف 
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 AVRخرج ملتحكم /خمطط البنية الداخلية لقطب دخل 4-12الشكل

4-5 5B يف  كمداخلتعليمات تعريف األقطابBascom-AVR )Input Configuration Instructions in Bascom:( 

 شكل التعليمة وظيفة التعليمة

 Config PORTC  = Input ابوابة دخل  Cتعريف البوابة 

  Config PINC.5 = Input اقطب دخل  Cمن البوابة  5تعريف القطب رقم 

 PORTC = 255 ااملةً   Cتفعيل مقاومات الرفع الداخلية للبوابة 

 PORTC = 0 ااملةً   Cتفعيل مقاومات الرفع الداخلية للبوابة إلغاء 

 C PINC.5 = 1من البوابة فقط  5تفعيل مقاومة الرفع الداخلية للقطب رقم 

  C PINC.5 = 0من البوابة فقط  5إلغاء تفعيل مقاومة الرفع الداخلية للقطب رقم 

  C )PIN.4,5,6,7( PORTC = &B11110000تفعيل بعض مقاومات الرفع الداخلية للبوابة 

خرج حيث /ميكن استخدام  هذا الشكل لتعريف األقطاب من البوابة ادخل
 ) تعين قطب خرج.1) تعين قطب دخل، والـ (0أن (

Config PORTC = &B11110000 

 SWs( SWs Alias PINCسوف يشار إليها أثناء الربنامج باالسم ( PINCيصرح إىل أن 

 SW( SW Alias PINC.0سوف يشار إليه باالسم ( PINC.5يصرح إىل أن القطب 

 
 

 

 

RPU = 50KΩ 

 تفعيل مقاومة الرفع الداخلية
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 ،PINB.0 القطــب إىل موصــول حلظــي مفتــاح باســتخدام اخلامســة التجربــة يف الريليــه وفصــل بتشــغيل الــتحكم املطلــوب :السادســةالتجربــة 
 .باستخدام مقاومة رفع خارجية - الريليه تفصل املفتاح حترير وعند الريليه تعمل املفتاح ضغط عند أنه حبيث

 
 حلظيالريليه عن طريق مفتاح التحكم ب 4-13الشكل

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.06.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.06.bas                                                 * 
' * Target MCU    : ATMega128A                                                 * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : Relay - Switch                                             * 
' * Description   : GPIOs as Output/Input                                      * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Pind.7 = Output : Relay Alias Portd.7 
Config Pinb.0 = Input : Switch Alias Pinb.0 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   If Switch = 0 Then Set Relay Else Reset Relay 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: من أجل االستغناء عن مقاومة الرفع اخلارجية وتفعيل مقاومة الرفع الداخلية فإن ال ما حنتاجه هو إضـافة تعليمـة تفعيـل مقاومـة مالحظة

 وهي: بعد تعليمة تفعيل القطب PINB.0الرفع الداخلية للقطب 

PORTB.0 = 1 
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 Switch-DIP مفتاح باستخدام PORTCثنائيات ضوئية موصولة إىل البوابة  مثانية وفصل بتشغيل التحكم املطلوب :السابعةالتجربة 
سـوف  )offإلغـاء تفعيـل املفتـاح ( وعنـد) يعمـل الثنـائي املوافـق لـرقم املفتـاح on( املفتـاح تفعيل عند أنه حبيث ،PINB البوابة إىل موصول

 .PORTCالداخلية لبوابة الدخل رفع ال يتوقف عمل الثنائي مع مراعات استخدام مقاومات

 
 DIP-Switchتوصيل املفاتيح االنزالقية  4-14الشكل

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.07.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.07.bas                                                 * 
' * Target MCU    : ATMega128A                                                 * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : DIP-Switch                                                 * 
' * Description   : GPIOs as Output/Input                                      * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Portc = Output : Leds Alias Portc 
Config Portb = Input : Switchs Alias Pinb : Portb = &B11111111 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   Leds = Switchs 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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4-6 6B يف  ب دخلقط إىل اح موصولتمفتعليمات قراءة حالةBascom )Reading a Port PIN connected to a switch(: 

إن التجربة السادسة تضمنت قراءة حالة مفتاح حلظي مـن خـالل قـراءة القيمـة املوجـودة علـى القطـب املتصـل معـه املفتـاح، ومبـدأ الـتخلص 
، للمفـاتيح امليكانيكيـة العطالـة مـن للـتخلص طريقتـان 4-3من العطالة امليكانيكية استخدم مكثف خارجي مع القطـب. وتضـمنت الفقـرة 

 Bascomحيــث أن الطريقــة الثانيــة تســتخدم تــأخري زمــين برجمــي. التعليمــات التاليــة ميكــن اســتخدامها اتعليمــات برجميــة جــاهزة يف البيئــة 
 .وإضافة تأخري زمين تسهل إىل حد ابري التعامل مع املفاتيح اللحظية

 شكل التعليمة وظيفة التعليمة
وعنـدما تصـبح  ،ليـهالمـا مـر ع   Px.yيراقب حالة القطب احملدد يف

، ســـوف يقفـــز إىل الربنـــامج stateحالتـــه موافقـــة للحالـــة احملـــددة يف 
 وينفذ الربنامج ويعود. labelالفرعي عند الالفتة 

Debounce Px.y , state , label , Sub 
Ex. Debounce Key1 , 0 , Sw1 , Sub 

 Debounceتيئــة زمــن تــأخري (ميلــي ثانيــة) عــن اســتعمال تعليمــة 
 للتخلص من العطالة امليكانيكية للمفتاح.

Config Debounce = time 

ـــة  ســـوف يقـــف الربنـــامج عنـــد هـــذه التعليمـــة وينتظـــر أن تصـــبح حال
 كمل الربنامج.ليمنطقي ) set(أو  واحد  )reset( صفر القطب

Bitwait x , Set/reset 
Ex. Bitwait Pinb.7 , reset 

،  Pind2, Pind3, Pinb.2ثالث مفاتيح حلظيـة موصـولة إىل األقطـاب  Mini-Phoenixيوجد على اللوحة التعليمية  :الثامنةالتجربة 
ـــة عمـــل  Ifباســـتخدام التعليمـــة الشـــرطية  :املطلـــوب، و PortC) موصـــولة إىل البوابـــة Ledsامـــا يوجـــد مثانيـــة ثنائيـــات ضـــوئية ( تغيـــري حال

)Toggle ( الثنائيD1  عن الضغط على املفتاحS1 وتغيري حالة ،D2  عند الضغط علىS2 وتغيري حالة ،D3  عند الضغط علىS3. 

 
 Mini-Phoenixعلى اللوحة  ATmega32Aتحكم املمع الثنائيات اللحظية توصيل املفاتيح  4-15الشكل
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 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.08.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.08.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : Pull-Up Resistors                                          * 
' * Description   : GPIOs as Input; Active Low (GND)                           * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Portc = &B00000111 
Led1 Alias Portc.0 : Led2 Alias Portc.1 : Led3 Alias Portc.2 
Set Led1 : Set Led2 : Set Led3 
 
Config Pind.2 = Input : Sw_1 Alias Pind.2 : Portd.2 = 1  'PU Internal Resistor 
Config Pind.3 = Input : Sw_2 Alias Pind.3 : Portd.3 = 1 
Config Pinb.2 = Input : Sw_3 Alias Pinb.2 : Portb.2 = 1 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Count1 As Byte , Count2 As Byte , Count3 As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Print "Hello!" 
Do 
   If Sw_1 = 0 Then Gosub Sw_r1 
   If Sw_2 = 0 Then Gosub Sw_r2 
   If Sw_3 = 0 Then Gosub Sw_r3 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Print] 
Sw_r1: 
   Toggle Led1 : Count1 = Count1 + 1 
   Print "Sw1 has Pressed! > " ; Count1 
Return 
'---< 
Sw_r2: 
   Toggle Led2 : Count2 = Count2 + 1 
   Print "Sw2 has Pressed! > " ; Count2 
Return 
'---< 
Sw_r3: 
   Toggle Led3 : Count3 = Count3 + 1 
   Print "Sw3 has Pressed! > " ; Count3 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 .Debounceبالتعليمة  Ifاملطلوب تعديل الربنامج يف التجربة الثامنة باستبدال التعليمة الشرطية  :التاسعةالتجربة 

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.09.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.09.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : Pull-Up Resistors                                          * 
' * Description   : GPIOs as Input; Active Low (GND)                           * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Portc = &B00000111 
Led1 Alias Portc.0 : Led2 Alias Portc.1 : Led3 Alias Portc.2 
Set Led1 : Set Led2 : Set Led3 
 
Config Pind.2 = Input : Sw_1 Alias Pind.2 : Portd.2 = 1    'PU Internal Resistor 
Config Pind.3 = Input : Sw_2 Alias Pind.3 : Portd.3 = 1 
Config Pinb.2 = Input : Sw_3 Alias Pinb.2 : Portb.2 = 1 
 
Config Debounce = 50 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Count1 As Byte , Count2 As Byte , Count3 As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Print "Hello!" 
Do 
   Debounce Sw_1 , 0 , Sw_r1 , Sub 
   Debounce Sw_2 , 0 , Sw_r2 , Sub 
   Debounce Sw_3 , 0 , Sw_r3 , Sub 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Print] 
Sw_r1: 
   Toggle Led1 : Count1 = Count1 + 1 
   Print "Sw1 has Pressed! > " ; Count1 
Return 
'---< 
Sw_r2: 
   Toggle Led2 : Count2 = Count2 + 1 
   Print "Sw2 has Pressed! > " ; Count2 
Return 
'---< 
Sw_r3: 
   Toggle Led3 : Count3 = Count3 + 1 
   Print "Sw3 has Pressed! > " ; Count3 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 .Bitwaitبالتعليمة  Ifاملطلوب تعديل الربنامج يف التجربة الثامنة باستبدال التعليمة الشرطية  :العاشرةالتجربة 

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.10.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.10.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Description   : GPIOs as Input; Active Low (GND)                           * 
' ****************************************************************************** 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Portc = &B00000111 
Led1 Alias Portc.0 : Led2 Alias Portc.1 : Led3 Alias Portc.2 
Set Led1 : Set Led2 : Set Led3 
 
Config Pind.2 = Input : Sw_1 Alias Pind.2 : Portd.2 = 1    'PU Internal Resistor 
Config Pind.3 = Input : Sw_2 Alias Pind.3 : Portd.3 = 1 
Config Pinb.2 = Input : Sw_3 Alias Pinb.2 : Portb.2 = 1 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Count1 As Byte , Count2 As Byte , Count3 As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   Print "PC is waiting for Sw1" 
   Bitwait Sw_1 , Reset : Gosub Sw_r1 
 
   Print "PC is waiting for Sw2" 
   Bitwait Sw_2 , Reset : Gosub Sw_r2 
 
   Print "PC is waiting for Sw3" 
   Bitwait Sw_3 , Reset : Gosub Sw_r3 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Print] 
Sw_r1: 
   Toggle Led1 : Count1 = Count1 + 1 
   Print "Sw1 has Pressed! > " ; Count1 
Return 
'---< 
Sw_r2: 
   Toggle Led2 : Count2 = Count2 + 1 
   Print "Sw2 has Pressed! > " ; Count2 
Return 
'---< 
Sw_r3: 
   Toggle Led3 : Count3 = Count3 + 1 
   Print "Sw3 has Pressed! > " ; Count3 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 شرح الربامج موجود يف ملف الفيديو للمحاضرة اخلامسة.مالحظة: 

 }...الرابعة اجللسة العملية...{انتهت 

 وليد بليد         -دمتم خبري ومودة ونور  -
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 }املعاجلات واملتحكمات املصغرةملادة  اجللسات العملية {
Microprocessors & Microcontrollers Lab Sessions 

 اتصاالتقسم  | الثالثةة ـــنــالس

 }اخلامسة اجللسة العملية{
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0B}اخلامسة اجللسة العملية{ 

 ):Overview(نظرة عامة 

وتشـرع وأنواعهـا  AVRمتحكمـات تقدم املقاطعـات يف مث تعليمات اإلزاحة والدوران وتقدم مثاالً تطبيقياً عليها. تشرح  هذه احملاضرة

ملقاطعـات ا. مث تقـدم تطبيقـاً عمليـاً السـتثمار لمقاطعات اخلارجيـةل سجالت الداخليةيف املقاطعات اخلارجية ومبدأ عملها وحملة عن امل

طريقــة توصــيل لوحــة أخــرياً و  .Proteusوااااتــا يف البيئــة  BASCOM-AVRالبيئــة  وبرجمتهــا يف AVRمتحكمــات اخلارجيــة يف 

 مفاتيح مصفوفية ومنهجية املسح.

 

5-1 1Bاإلزاحة والتدوير عمليات )Shifting and Rotating:( 
إىل اليمـني أو إىل اليسـار؛ وهنـاك فـرق بـني عمليـة  –مـن بايـت أو أاثـر  -تستددم تعليمات اإلزاحة والدوران بدف إزاحـة بـت أو أاثـر 

 اإلزاحة وعملية الدوران لقيمة ما حيث:

مثــان  B11111111&فر. مثـال ذلــك: إذا مت إزاحـة القيمـة يف اإلزاحـة اـل بـت خيــرج (مـن اليمـني أو اليسـار) يــدخل مكانـه صـ -
 .B00000000&مرات إىل اليمني أو اليسار فستصبح القيمة عندها 

A = &B11مثال:                                     11 11 0 0

Shift A , Right , 1 

 0  1  1  0  1  1  0  1

Shift A , Right , 4 

 0  0  0  0  1  1  0  1

أي يــتم تـدوير القيمـة. مثـال ذلـك: إذا مت تــدوير  –رج (مـن اليمــني أو اليسـار) يـدخل مـن الطـرف اآلخـر يف الـدوران اـل بـت خيـ -

 B00001111&مثــان مـرات إىل اليمــني أو اليسـار فســتبقى القيمـة علــى حاهلـا. وإذا مت تــدوير القيمــة  B11111111&القيمـة 
 .B11110000&أربع مرات إىل اليمني أو اليسار فستصبح 

A = &B11                                 مثال:    11 11 0 0

Rotate A , Right , 1 

 1  1  1  0  1  1  0  1

Rotate A , Right , 4 

 1  1  0  1  1  1  0  1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلـ
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5-2 2B تعليمات اإلزاحة والتدوير يفBascom )Shifting and Rotating Instructions in BASCOM-AVR:( 

 التعليمة البرمجية شرح التعليمة
إىل اليمني أو اليسار وعدد ) var(متحول إزاحة بت من 

=[shift ,]=خانات اإلزاحة اددة بـ
Shift var , Right/Left [, shift] 

إىل اليمني أو اليسار وعدد ) var(تدوير بت من متحول 
=[shift ,]=خانات الدوران اددة بـ

Rotate var , Right/Left [, rotate] 

 

) على اللوحة التعليمية إلزاحة وتدوير قيمة تظهر على S1-S2 )PIND.3, PIND.2فاتيح اللحظية استددم امل :احلادية عشرةالتجربة 
 .PORTC) املوصولة إىل البوابة LEDsالثنائيات الضوئية الثمانية (

 
 11توصيل الثنائيات واملفاتيح مع املتحكم للتجربة  5-1الشكل

 
 

 

 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلـ
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 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.11.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.11.bas                                                 * 
' * Target MCU    : ATMega128A                                                 * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : DIP-Switch                                                 * 
' * Description   : Shift/Rotate                                               * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Portc = Output : Leds Alias Portc 
 
Config Pind.2 = Input : Sw_1 Alias Pind.2 : Portd.2 = 1    'PU Internal Resistor 
Config Pind.3 = Input : Sw_2 Alias Pind.3 : Portd.3 = 1 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Leds = &B11011011 
Do 
   Debounce Sw_1 , 0 , Shift_r , Sub 
   Debounce Sw_2 , 0 , Shift_l , Sub 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Shift LEDs to Right] 
Shift_r: 
  Shift Leds , Right , 1 
   'Rotate Leds , Right , 1 
Return 
'---< 
'--->[Shift LEDs to Left] 
Shift_l: 
   Shift Leds , Left , 1 
   'Rotate Leds , Left , 1 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلـ
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5-3 3B املقاطعات يف متحكماتAVR )Interrupts in AVR MCUs:( 
وحــدة املعاجلــة املرازيــة  بأ�ــا آليــة إعــالم داخليــة (دون تــدخل املــتحكم يف آليــة عمــل املقاطعــة داخليــاً) تعلــم )Interrupt( املقاطعــة تعــرف

برنـامج فرعـي يسـمى برنـامج خدمـة املقاطعـة. لتوضـيح الفكـرة  إلجنـاز الرئيسـي الربنـامج سـري يف بوجود حدث جيب معاجلته مما يسـبب تغـري

 نأخذ على سبيل املثال برنامج قراءة حالة مفتاح موصول إىل قطب املتحكم، وبالتايل يوجد حلالتني لربجمة عمل املفتاح:

وتـتم بـالفحص  )Software Interrupts(الربجميـة  ): ميكـن أن نطلـق علـى هـذه الطريقـة املقاطعـةPolling(طريقـة التقليديـة ال )1

If(الدوري حلالة القطب  Sw = 0  Then من أجل ااتشاف تغري حالة املفتاح ويـتم هـذا بشـكل برجمـي، وبالتـايل سـوف ) …  

لتحقق من حالة املفتاح بشكل دائم، األمر الذي سيؤدي إىل ضياع يف قـدرة يشغل املتحكم يف عملية الفحص الدوري املتكرر ل
 املعاجلة للمتحكم واستهالك يف الطاقة.

وتـتم  )Hardware Interrupts( ): ميكـن أن نطلـق علـى هـذه الطريقـة مقاطعـة الكيـان الصـلبInterrupt(طريقـة املقاطعـة  )2
قاطعة املتحكم عندما تتحقـق احلالـة املطلوبـة فقـط، وبالتـايل لـن ينشـغل املتحكم تقوم على م ضمن مستقلة مبنية من خالل آلية

املتحكم بتفحص املفاتيح من أجل معرفة فيما إذا تغريت حالة املفتاح أم ال، وإمنا عندما تتغري احلالة املنطقية للمفتاح على قطب 

 ة املتعينة من أجل تنفيذها.املقاطعة سوف يتم مقاطعة املتحكم ويقفز إىل برنامج خدمة املقاطعة اخلارجي

  
 متثيل عملية املقاطعة والقفز من الربنامج الرئيسي إىل برنامج املقاطعة والعودة إىل الربنامج الرئيسي 5-2الشكل

5-4 4B مصادر املقاطعات يف متحكماتAVR )AVR MCU Interrupts Sources:( 
 ج،هـذه املقاطعـات عنـوان مسـتقل يف حيـز ذااـرة الربنـاماـل مـن ومتتلـك   ،دتلفةاملقاطعة امل جمموعة ابرية من مصادر AVRالعائلة متتلك 

يف مســجل إحــدى املقاطعــات فإنــه يتوجــب علينــا تفعيــل اخلانــة املدصصــة هلــا  بتفعيــلفعنــدما نرغــب ، ولكــل مقاطعــة خانــة متكــني مســتقلة

 .SREGالة يف مسجل احل Iإىل جانب تفعيل خانة متكني املقاطعة العامة التحكم باملقاطعة املعنية 

 
 SREGمسجل احلالة يف  )Global Interrupt Vector( شعاع املقاطعات العام 7اخلانة  5-3الشكل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلـ
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يكفـي  بقـاطع رئيسـي، وبـاقي املقاطعـات اقواطـع فرعيـة، وبالتـايل ال )Global Interrupt Vector( العـام املقاطعـات شـعاعميكن متثيل 

 فعيل شعاع املقاطعات العام معها اما هو مبني على الشكل التايل.تفعيل املقاطعة الفرعية وإمنا جيب أيضاً ت

 

 واملقاطعات الفرعية األخرى )Global Interrupt Vector( شعاع املقاطعات العاممتثيل حلالة  5-4الشكل

5-5 5B تصنيف املقاطعات يف متحكماتAVR )AVR MCU Interrupts Classification:( 
 إىل جمموعتني رئيسيتني، تضم ال جمموعة من الموعتني جمموعات فرعية أخرى: AVR العائلةميكن تقسيم املقاطعات يف 

 ) مقاطعات خارجيةExternal Interrupts( : هلا ارتباط مباشر مع األقطاب الفيزيائية للمتحكم وتستجيب ألحداث خارجية

 مطبقة على أقطاب املتحكم وهي:
 ) مقاطعة التصفريReset.( 

 ي (مقاطعات الطلب اخلارجINT0 ~ INT7.( 
 ) مقاطعات داخليةInternal Interrupts(: :هلا ارتباط مع الوحدات احمليطية الداخلية فقط للمتحكم وهي 

 ) مقاطعات املؤقتاتOV, COMP.( 
 عدادات (/مقاطعات حادثة املسك للمؤقتاتICP.( 

 .مقاطعات العدادات 
 مقاطعة ااتمال التحويل للـADC. 

 نافذة التسلسلية مقاطعة ااتمال اإلرسال للSPI )STC.( 
 النافذة التسلسلية  اتمقاطعUSART )RX,TX,UDR.( 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلـ
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 ) مقاطعة املقارن التشابيANALOG COMP.( 

 الذاارة إىل املعطيات اتابة مقاطعة ااتمال EEPROM. 
  مقاطعة النافذة التسلسليةTWI. 

 ...وغريها 

5-6 6B مبدأ عمل املقاطعات يف متحكماتAVR )AVR MCU Interrupts Basic:( 
ضـمن مسـجل ) I( ةتفعيـل خاصـ خانةتتمتع وحدة املقاطعات مبسجالت حتكم خاصة يف املساحة املدصصة للدخل/اخلرج باإلضافة إىل 

احلالــة، وتتمتــع اــل مقاطعــة بشــعاع مقاطعــة منفصــل يف جــدول أشــعة املقاطعــات، ويكــون لكــل مقاطعــة أولويــة متناســبة مــع موقــع شــعاعها 
  نوان شعاع املقاطعة أدىن الما اانت ذات أولوية أعلى.ضمن اجلدول، فكلما اان ع

 
 ATmega32Aاملقاطعات يف املتحكم  أشعةعناوين  5-5الشكل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلـ

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة
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امــا حتــدد هــذه القائمــة هلــذه املقاطعــات،   األشــعةوعنــاوين  ATmega32Aللمقاطعــات يف املــتحكم يبــني القائمــة الكاملــة  5-5الشــكل

مقاطعة التصفري مثًال األولوية األعلى لف ،هو الشعاع ذو األولوية األعلى )000$( عنوان األخفضفال ،لمقاطعاتلأيضاً مستويات األولوية 
 وهكذا... INT0ومن مث املقاطعة اخلارجية 

إىل حـني  املقاطعـات األخـرى مجيـعوبالتـايل حتجـب  )،I = 0( خانة متكـني املقاطعـة العامـة ريصفت تلقائياً  ما فإنه يتم عندما حتدث مقاطعة

يف حـال خدمـة املقاطعـة  برنـامجداخـل ) I = 1(سـتطيع أن يُفّعـل خانـة متكـني املقاطعـة العامـة ياملربمج  نتهاء من املقاطعة احلالية، إال أناال
يتم  فإنه ،خدمة املقاطعة برنامجالواقعة يف �اية  RETURN. وعندما ينفذ املتحكم تعليمة العودة األخرىاملقاطعات  أريد اإلبقاء على

 .)I = 1( خانة متكني املقاطعة العامة تفعيل ياً تلقائ

5-7 7B مالحظات هامة حول املقاطعات يف متحكماتAVR: 
 والذي ميكن متثيله اقاطع رئيسي جلميع املقاطعات. Iعند استددام أي مقاطعة فإنه جيب تفعيل شعاع املقاطعات العام  ›

ميـــع جل االســتجابةيف مســجل احلالـــة وبــذلك يــتم إلغــاء  I شــعاع املقاطعــات العــامتصــفري  تلقائيـــاً  عنــدما حتــدث مقاطعــة مــا يــتم ›

 .تلقائياً أيضاً  بعد االنتهاء من تنفيذ أية مقاطعة  Iاملقاطعات األخرى، وتتم عملية إعادة تفعيل اخلانة

الـيت  فـإن أعـالم املقاطعـة )،I = 0( مفعلـةمتكـني املقاطعـة العامـة غـري  ةواانـت خانـ ،إذا حتقـق شـرط إحـدى املقاطعـات أو أاثـر ›

خانـة املقاطعـة فـإذا مـا مت تفعيـل  )،I = 1( وتبقـى اـذلك إىل أن يـتم تأهيـل خانـة املقاطعـة العامـة ) تلقائياً ”1“ستفعل (حدثت 
 .أشعتهاخدمة املقاطعة حبسب أولويات  برامجعندها يبدأ املتحكم بتنفيذ ) I = 1( العامة

ويف نفــس الوقــت حصــلت مقاطعــة أخــرى، فــإن املــتحكم ســوف  يف حــال اــان املــتحكم يقــوم بتنفيــذ برنــامج خدمــة مقاطعــة مــا، ›

ونفـذ تعليمـة يكمل املقاطعة اجلارية ويقوم بتدزين املقاطعة الطارئة حىت إذا انتهى مـن املقاطعـة اجلاريـة عـاد إىل الربنـامج الرئيسـي 
حصـلت عــدة مقاطعــات  يف حــال وأمــا م بتنفيـذها.يقــو ســتدعى املقاطعــة الطارئـة و واحـدة علــى األقـل مــن الربنــامج الرئيسـي مث سي

أثناء عمل املتحكم يف برنامج خدمة مقاطعة ما، فإنه يقوم مبراامتها حسب أولويتها ويقـوم بتنفيـذها وفـق تسلسـل األولويـة بعـد 
 من برنامج خدمة املقاطعة اجلارية. هانتهائ

 علـى األقـلتعليمـة واحـدة املـتحكم سـي وينفـذ إىل الربنـامج الرئيفـإن سـيتم العـودة مقاطعـة مـا،  ينتهي تنفيذ برنـامج خدمـةعندما  ›

 .يف حال وجود مقاطعات مرتاامة أثناء برنامج خدمة املقاطعة األخرية قبل أن ينتقل لتنفيذ مقاطعة أخرى

ينصح بأن يكون برنامج خدمة املقاطعة قصرياً جداً (ميكن تفعيل علم حتقق املقاطعة وتفحص العلم يف الربنامج الرئيسـي وتنفيـذ  ›
ات تـــتم يف الربنــامج الرئيســـي مــن أجـــل االســتجابة املباشـــرة للمقاطعـــات تعليمـــات تبعــاً حلالـــة علــم املقاطعـــة) ومجيــع املعاَجلـــ مجلــة

 األخرى حال حصوهلا.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلـ
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5-8 8Bزمن استجابة املقاطعة )Interrupt Response Time:( 
 خالهلـا يـتم) Cycle-4( قـل أربـع دورات سـاعةهي على األ AVRتحكمات عائلة ملإن االستجابة الزمنية عند تنفيذ املقاطعات بالنسبة 

 الربنـامجومـن مث يقفـز  ،Cycle-2 الـدفعويسـتهلك  SPإىل املكـدس  )Program Counter(  PCعداد الربنامج) اتوى Push(دفع 

من دورة  فيذها أاربزمن تنإذا حدثت املقاطعة أثناء تنفيذ إحدى التعليمات اليت و . Cycle-2ويستهلك القفز  خدمة املقاطعة برنامجإىل 
خدمــة املقاطعــة تســتهلك أربــع  برنــامجإن العــودة مــن  خدمــة املقاطعــة. برنــامجفإنــه يــتم اســتكمال تنفيــذ التعليمــة قبــل االنتقــال إىل  واحــدة،

 ،Cycle-2 السـحبويسـتهلك  SPمـن املكـدس   PCعـداد الربنـامج) قيمـة Pull(سحب  خالهلا يتم) أيضاً Cycle-4( دورات ساعة
 .وينفذ ابتداًء من التعليمة التالية للتعليمة اليت حدثت عندها املقاطعة ،Cycle-2ويستهلك القفز الرئيسي  إىل الربنامجيقفز  ومن مث

5-9 9B املقاطعات اخلارجية  يف متحكماتAVR )AVR MCU External Interrupts:( 
اهلدف من هذه  .INT0, INT1, ….., INT7 أقطاب خمصصة للمقاطعات اخلارجية واليت يرمز هلا AVRالعائلة متتلك متحكمات 

اخلارجيــة أمنــاط اســتجابة املقاطعــات اخلارجيــة هــو االســتجابة ألحــداث معينــة تطبــق علــى أقطــاب هــذه املقاطعــات. متلــك هــذه املقاطعــات 

 بذه املقاطعات. اخلاصة جمموعة من مسجالت التحكممتعدة للجبهات املطبقة عليها واذلك ميكن تفعيلها أو إلغاء تفعيلها من خالل 

 ):AVR )AVR MCUs External Interrupt Registersمسجالت التحكم باملقاطعات اخلارجية يف متحكمات    9-5-1

 متلك املقاطعات اخلارجية ثالث مسجالت حتكم وهي:
 .)MCUCR )MCU Control Registerمسجل التحكم بنمط عمل املقاطعة اخلارجية  ›

 .)GICR )Global Interrupt Mask Registerارجية املقاطعات اخلب التحكممسجل  ›
 .)GIFR )Global Interrupt Flag Registerمسجل أعالم املقاطعات اخلارجية  ›

ــنمط عمــل المقاطعــة الخارجيــة  )1 : يــتم مــن خاللــه الــتحكم حبساســية أو منــط اســتجابة املقاطعــة MCURمســجل الــتحكم ب

 ربع حاالت وهي:للحدث اخلارجي املطبق على قطب املقاطعة ويوجد أ
 ).Rising Edgeتقدح عن اجلبهة الصاعدة ( )1

 ).Falling Edgeتقدح عن اجلبهة اهلابطة ( )2
 ).Low Level( تقدح عن مستوى اجلبهة )3

 ).Level Change( تقدح عن تغري املستوى )4

 
  [INT0/INT1] للمقاطعات MCUR اخلارجية املقاطعة عمل بنمط مسجل التحكم 5-6الشكل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلـ
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 أربعة حاالت لنمط عمل ال مقاطعة من املقاطعات اخلارجيـة فـإن هـذا سـيحتاج إىل خـانتني يف مسـجل الـتحكم بـنمط على اعتبار وجود

متثـل ، و INT0اخلارجيـة  املقاطعـة عمل خانيت التحكم بنمط ISC00|ISC01اخلارجية لكل مقاطعة حيث متثل اخلانتني  املقاطعة عمل
 وهكذا باقي املقاطعات األخرى. INT1اخلارجية  املقاطعة لعم خانيت التحكم بنمط ISC11|ISC10اخلانتني 

 
 INT1استجابة املقاطعة للحدث للمقاطعة اختيار حاالت منط  5-7الشكل

 طلب لتفعيل خانة يف املسجل (5,6,7)خانة من اخلانات الثالث ال   متثل: GICRالمقاطعات الخارجية ب التحكممسجل  )2

، حيــث أنــه عنــد ATmega32A) للمــتحكم INT0, INT1, INT2( الثالثــةخارجيــة مــن املقاطعــات اخلارجيــة  مقاطعــة

يف مسـجل   Iبشرط أن تكون اخلانة  املقاطعة املوافقة هلذه اخلانةفإنه يتم متكني GICR.nيف خانة املسجل  ”1“وضع القيمة 
 ).nفإنه يتم إلغاء متكني املقاطعة املوافقة ( GICR.nيف خانة املسجل  ”0“)، أما عند وضع ”1“مفعلة ( SREGاحلالة 

 
 GICRاملقاطعات اخلارجية  التحكممسجل  5-8الشكل

علــم يشــري حلــدوث  يف املســجل (5,6,7)خانــة مــن اخلانــات الــثالث اــل   متثــل: GIFRمســجل أعــالم المقاطعــات الخارجيــة  )3

وبالتايل ، ATmega32) للمتحكم INT0, INT1, INT2( الثالث) من املقاطعات ”GIFR.n = “1خارجية ( مقاطعة

لينفذ برنامج خدمة املقاطعة، وعنـد العـودة  يف ذاارة الربنامج احملددسوف يقفز املتحكم إىل شعاع املقاطعة املتوضع عند العنوان 
 .بشكل تلقائي من قبل الكيان الصلب تصفري هذا العلم من برنامج خدمة املقاطعة سيتم

 

 GIFR اخلارجية املقاطعات مسجل أعالم 5-9الشكل
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5-10 10B برجمة املقاطعات اخلارجية يفBASCOM-AVR )Programming External Interrupts in BASCOM:( 
 برجمة املقاطعات اخلارجية فإنه جيب:من أجل بشكل عام فإنه 

 حتديد منط عمل )Rising | Falling | Low | LevelState: ( املقاطعة اخلارجية )NTxI(. 
Config INTx = State 

  الفرعي (ربنامج الحتديد اسمLabel(لمقاطعة ) لNTxI(. 
On INTx Label 

  تفعيل)Enable (.شعاع املقاطعة املطلوبة تشغيلها 
Enable INTx 

 .تفعيل شعاع املقاطعات العام 
Enable Interrupts 

 NTxI Disableالتعليمة:  إلغاء تفعيل أي من املقاطعات اخلارجية من خاللأثناء عمل الربنامج ميكن : 1مالحظة
 Disable Interruptsإلغاء تفعيل شعاع املقاطعات العام من خالل التعليمة: أثناء عمل الربنامج ميكن : 2مالحظة

 .يف حال الوصل مع احلاسب) UART(تستددم لطباعة البيانات على النافذة التسلسلية  Printالتعليمة : 3مالحظة

أقطــاب املقاطعــات وصــولة إىل امل) S1, S2, S3ثالث (الــلحظيــة تعــديل التجربــة الثامنــة لتعمــل املفــاتيح ال طلــوبامل :الثانيــة عشــرةالتجربــة 
عند  D2، وتغيري حالة S1عن الضغط على املفتاح  D1) الثنائي Toggleتغيري حالة عمل (على ، INT2, INT1, INT0اخلارجية 

 بدًال من الفحص الدوري حلالة املفاتيح. تددام املقاطعات اخلارجيةباس – S3عند الضغط على  D3، وتغيري حالة S2الضغط على 

 
 12للتجربة  Mini-Phoenixعلى اللوحة  ATmega32Aتوصيل املفاتيح اللحظية الثنائيات مع املتحكم  5-10الشكل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلـ
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 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.12.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.12.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : Pull-Up Resistors                                          * 
' * Description   : External Interrupts                                        * 
' ****************************************************************************** 
' Set the SW Jumbers to GND (Active Low) 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Portc = &B00000111 
Led1 Alias Portc.0 : Led2 Alias Portc.1 : Led3 Alias Portc.2 
Set Led1 : Set Led2 : Set Led3 
'----------------------- 
'-----------------------[External Interrupts Configurations] 
Config Int0 = Falling : On Int0 Sw_r1 : Enable Int0 : Portd.2 = 1 'PU Resistor 
Config Int1 = Falling : On Int1 Sw_r2 : Enable Int1 : Portd.3 = 1 
Config Int2 = Falling : On Int2 Sw_r3 : Enable Int2 : Portb.2 = 1 
 
Enable Interrupts 
'-----------------------[Variables] 
Dim Count1 As Byte , Count2 As Byte , Count3 As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Print "Hello!" 
Do 
 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Print] 
Sw_r1: 
   Toggle Led1 : Count1 = Count1 + 1 
   Print "Sw1 has Pressed! > " ; Count1 
Return 
'---< 
Sw_r2: 
   Toggle Led2 : Count2 = Count2 + 1 
   Print "Sw2 has Pressed! > " ; Count2 
Return 
'---< 
Sw_r3: 
   Toggle Led3 : Count3 = Count3 + 1 
   Print "Sw3 has Pressed! > " ; Count3 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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5-11 11B متحكم توصيل وبرجمة لوحة مفاتيح مصفوفية معAVR )Interfacing AVR MCU with Matrix-Keypad:( 
من أجل ربط عدد ابري من املفاتيح اللحظية مع متحكم مصغر فإنه ليس من الدي ربط ال مفتاح إىل قطب اما مـر معنـا يف التجـارب 

ألقطـاب. لـذلك يـتم ربـط املفـاتيح مـع السابقة ألن عدد األقطاب املستهلكة من املـتحكم ستسـاوي عـدد املفـاتيح الـيت مت ربطهـا مـع تلـك ا

أي يتم توصيل النقطة األوىل للمفاتيح املتوضعة على سطر واحد مع بعضها لتشكل قطب واحد ميثل السطر،   –بعضها بطريقة مصفوفية 
اما هو مبني   اذلك يتم توصيل النقطة الثانية للمفاتيح املتوضعة على عمود واحد مع بعضها لتشكل قطب واحد ميثل العمود... وهكذا

 .5-11على الشكل

 
 

 key-16لوحة املفاتيح املصفوفية املؤلفة من  5-11الشكل

) أو 4×4مفتــاح ( 16) أو 3×3مفــاتيح ( 9تســتددم لوحــة املفــاتيح املصــفوفية بشــكل أساســي يف اهلواتــف، وميكــن أن تكــون مؤلفــة مــن 

 ).Lines-8 < 4×4موع األسطر واألعمدة (عدد أقطاب توصيل اللوحة مساوياً إىل جمدائماً ويكون .. أاثر.

 يتم توصيل لوحة املفاتيح مع أقطاب املتحكم املصغر مباشرة، ومنهجية مسح اللوحة ملعرفة املفتاح املضغوط تتم على الشكل التايل:

... مث يــتم ذا) والعمــود الثــاين إىل القطــب الثــاين وهكــ PINB.0جيــب وصــل العمــود األول إىل القطــب األول مــن البوابــة (مــثًال: )1
فـإن التوصـيل سـيكون امـا هـو مبـني   4×4توصيل السطر األول إىل القطب التايل مـن نفـس البوابـة... ففـي حـال لوحـة مفـاتيح

 .5-13على الشكل
 يتم تعريف أقطاب املتحكم املوصولة مع األعمدة اأقطاب خرج، ويتم تعريف األقطاب املوصولة مع األسطر اأقطاب دخل. )2

علــى العمــود األول (علــى اعتبــار أن األقطــاب املوصــلة مــع األعمــدة هــي أقطــاب خــرج) وقــراءة  ”1“بــة القيمــة يبــدأ املســح بكتا )3
القيمة الظاهرة على األسطر (على اعتبار أن األقطاب املوصلة مع األسطر هي أقطاب دخل). يف حال مل يكن هناك أي مفتاح 

ن هناك مفتاح مضـغوط فـإن السـطر الـذي ضـغط فيـه املفتـاح . ويف حال اا”0000“مضغوط فإن القيمة على األسطر ستكون 
وبالتــايل ميكــن معرفــة املفتــاح املضــغوط. مث ينتقــل املســح إىل العمــود الثــاين ويكــرر  ”1“ســتظهر عليــه القيمــة املطبقــة علــى العمــود 

 .5-12 الشكلالعملية السابقة مث الثالث فالرابع وهكذا حىت يعود للعمود األول ضمن دورة مسح ال�ائية اما يف
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 توصيل جمموعة املفاتيح مع املتحكم املصغر وحالة املسح 5-12الشكل

 فإننا حنتاج إىل تعليميتني أساسيتني: BASCOM-AVRيف البيئة من أجل قراءة لوحة مفاتيح ست عشرية 

 .للمفاتيح نيكيةامليكا العطالة أثر لتفادي) Debounce( التأخري زمن وتعريف املفاتيح لوحة معها املوصول البوابة تعريف )1

Config Kbd = Portb , Debounce = 100 , Delay = 100 

 .املفاتيح حالة قراءة )2
Var = Getkbd() 

 مل إذا Var = 16 بالقيمـة ابعالتـ اهـذمتثـل املفتـاح املضـغوط. حيـث يعـود  16 – 0سيعود بقيمة عددية ترتاوح بني  ”Getkbd“التابع 

 اما يلي: املضغوط املفتاح بقيمة عودط فسيوأما إذا اان هناك مفتاح مضغو  .مضغوط مفتاح أي هناك يكن

Var(S1) = 0 
Var(S2) = 1 
Var(S3) = 2 
Var(A ) = 3 
Var(S4) = 4 
Var(S5) = 5 
Var(S6) = 6 
Var(B ) = 7 
Var(S7) = 8 
Var(S8) = 9 
Var(S9) = 10 
Var(C ) = 11 
Var(S*) = 12 
Var(S0) = 13 
Var(S#) = 14 
Var(D ) = 15  

 ”Getkbd“التابع القيم اليت يعود با و توصيل جمموعة املفاتيح مع املتحكم املصغر  5-13الشكل
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 املفتـــاح عرفـــةمل PORTBموصـــلة بشـــكل مصـــفويف إىل البوابـــة لوحـــة مفـــاتيح  حالـــة لقـــراءة برنـــامج بكتابـــة ملطلـــوبا :الثالثـــة عشـــرةالتجربـــة 

يطلــب تطبيقهــا علــى مث  – 5-14امــا هــو مبــني علــى الشــكل  UART التسلســلية النافــذة علــى املضــغوط املفتــاح ماســ وطباعــة املضــغوط
 اللوحة التعليمية مباشرة.

 
 13للتجربة  key/Keypad-16لتشكيل لوحة مفاتيح  ATmega32Aاملفاتيح مع املتحكم جمموعة من توصيل  5-14الشكل

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.13.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.13.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : Keypad                                                     * 
' * Description   : GPIOs as Input/Keypad                                      * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
'----------------------- 
'-----------------------[Keypad Configurations] 
Config Kbd = Portb , Debounce = 100 , Delay = 100 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Var As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلـ
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'--->[Main Program] 
Do 
   Var = Getkbd() 
   If Var < 16 Then Gosub Check_number 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Print the Key Number] 
Check_number: 
   Select Case Var 
      Case 00 : Print "Key Pressed is (1)" 
      Case 01 : Print "Key Pressed is (2)" 
      Case 02 : Print "Key Pressed is (3)" 
      Case 03 : Print "Key Pressed is (A)" 
      Case 04 : Print "Key Pressed is (4)" 
      Case 05 : Print "Key Pressed is (5)" 
      Case 06 : Print "Key Pressed is (6)" 
      Case 07 : Print "Key Pressed is (B)" 
      Case 08 : Print "Key Pressed is (7)" 
      Case 09 : Print "Key Pressed is (8)" 
      Case 10 : Print "Key Pressed is (9)" 
      Case 11 : Print "Key Pressed is (C)" 
      Case 12 : Print "Key Pressed is (*)" 
      Case 13 : Print "Key Pressed is (0)" 
      Case 14 : Print "Key Pressed is (#)" 
      Case 15 : Print "Key Pressed is (D)" 
   End Select 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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0B}السادسة اجللسة العملية{ 

 ):Overview(نظرة عامة 

ربجمــة ل. مث تقــدم تطبيقــاً عمليــاً AVRمتحكمــات مــع  ت اإلظهــار الكريســتالية احملرفيــةشــاشاريقــة ربــط وبرجمــة طتشــرح  هــذه احملاضــرة

 .4bit, 8bitمنطي العمل يف  Proteusوااااتا يف البيئة  BASCOM-AVRالبيئة  يف احملرفيةشاشة اإلظهار 

 

6-1 1Bرفيةاحمل ةيستاليالكر ظهاراإل شاشة )Character Liquid Crystal Display:( 

إظهـار مجيـع  مـن خالهلـا ، وميكـنهي عبارة عن مصـفوفة نقطيـة تسـتخدم لعـرض املعلومـات والنتـائج LCDإن شاشة اإلظهار الكريستالية 
 رمزاً خمتلفاً. 189تقريباً واليت يبلغ عددها  سكياآلرموز 

 1888 عـام يف مـرة أول السـائلة البلـورات ااتشـاف متحيـث  ،)Liquid Crystal( السـائلة البلـوراتعلى  LCDشاشة اإلظهار تعتمد 

 يأخــذ مث ومــن ،صــافٍ  غـري يصــبح النبــايت الكوليسـرتول صــهر يــتم عنـدما أنــه حــظال الــذي رينتيزيـر فريريــك النمســاوي النبـات عــامل قبــل مـن
.  لـه األخـري التبلـور قبـل األزرق اللـون إىل بـالتحول) الكوليسـرتول( السـائل يبـدأ التربيـد علـى وباالعتمـاد .حرارتـه درجـة ترتفع عندما بالصفو

 .األوىل LCDالـ شاشة RCA شراة صنعت، سنة مثانني مرور بعدو  1968عام يف 

وحيمــل يف أغلــب شــرائح شاشــات اإلظهــار الــرقم  CMOSمصــنع بتقنيــة إظهــار خــاص معــاجل شــرحية علــى  LCDشاشــة اإلظهــار حتتــوي 
HD44780  املصنع مـن قبـل شـراةHitachi امـا  ،عقـدةاملعديـد مـن العمليـات الشـاقة و القيـام بال خدمفتـوفر بـذلك علـى املسـت ،اليابانيـة

ذااـرة مولـد الرمـوز ) DD-RAM، 2ذااـرة املعطيـات ) 1 :لية خاصـة تقسـم بـدورها إىل قسـمنيبذاارة داخ LCD اإلظهار تزود شاشة
CG-RAM . ون احلاجة إىل إرساهلا مرة أخرىبدتقوم هذه الذواار باالحتفاظ  بالرموز املراد إظهارها ومتكن املربمج من إعادة إظهارها.  

  انات شاشة اإلظهار.خل )Drivers( قيادةعلى دارات  LCD الشاشة إضافة إىل ذلك حتتوي

 ،أســطر ةىت أربعــحــمؤلفــة مــن ســطر  حيــث ميكــن أن تكــون ،ارف)مبقاســات خمتلفــة مــن عــدد األســطر واألعمــدة (احملــ LCDشاشــة تــأيت 
إظهار ارف فيه واخلانة هي عبارة عن مربع صغري يتم ؛ اخلانة 40وحىت  16يرتاوح من ) احملارف( وحيتوي ال سطر على عدد من اخلانات

 :هي الشاشات ذات القياسات التالية وأاثر الشاشات شيوعاً  ؛واحد فقط

Chars × Lines:   16 x 1  |  16 x 2  |  16 x 4 |  20 x 2  |  20 x 4  |  40 x 2  |  40 x 4 

أقطــاب الــتحكم  التــايل يبــني الشــكل فــس أقطــاب الــتحكم مــع وجــود بعــض االختالفــات البســيطة.بشــكل عــام ن LCDمتلــك شاشــات 

 هذه األقطاب ووظيفتها. أمساء فيما يليو عمود  16ذات سطرين و   LCDلشاشة
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 x 2 16ارفية ذات قياس اريستالية شاشة إظهار   6-1الشكل

 

  
 x 4 20ارفية ذات قياس اريستالية شاشة إظهار   6-2الشكل
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 ظهارها على شاشة اإلظهار احملرفيةإاليت ميكن الرموز  6-3الشكل
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 اخلارجي لشاشة اإلظهار احملرفية وتوزع األقطاب ووظائفهااحمليط  6-4الشكل

  القطبVss : لشاشة لالسالب قطب التغذيةGND. 
 لقطب ا Vdd: 5+لشاشة ل باملوج قطب التغذيةV. 

  القطب Vo: ظهر الرموز تميكن أن  التباين قيمة قل أعند  .باين حدة ظهور الرمز على الشاشة، ويقصد بالتجهد التباين قطب
) علــى هــذا GNDأعلــى تبــاين للشاشــة يكــون عنــد تطبيــق ( .) علــى هــذا القطــب5v+عنــد تطبيــق (ذا هــيكــون علــى الشاشــة و 

 .10K ) إىل مقاومة متغريةV0وميكن التحكم بتباين الشاشة عن طريق وصل قطب التباين ( القطب
  القطبRS : التحكم على أقطاب  مرأ، يتم وضع حتكم مرأإرسال أجل من  ؛لشاشةلمسجل اختيار الدخل قطبD0-D7 

 D0-D7على أقطاب عطيات ملاوضع  فيتم ل معطيات إىل الشاشةإرسامن أجل و ؛ على هذا القطبمنطقي  ”0“ق يطبت تميو 
 .على هذا القطبمنطقي  ”1“ق يطبت تميو 
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  القطـبR/W : للقــراءة علــى هــذا القطــبمنطقــي  ”1“ق يــطبت تميــو )R(  ،علــى منطقــي  ”0“ق يــطبت تميــو مــن ذااــرة الشاشــة

 .إىل الشاشة) W(لكتابة ل هذا القطب
  القطــبE : علــى  عنــد اجلبهــة اهلابطــةنبضــة متكــني  ن خــاللمــيــتم معطيــات إىل الشاشــة رســال أمــر حتكــم أو إعمليــة تأايــد إن

 .E القطب
 ألقطاب اDB0 ~ DB7 :أقطـاب املعطيـات ( يهDATA(، المـات الـتحكم اتابـة  أو  أو قراءتـا  حيـث يـتم اتابـة املعطيـات

 .عرب هذه اخلطوط LCDإىل شاشة 
  القطبـــنيK & A: إضـــاءة خلفيـــة (بعـــض الشاشـــات  لـــكمتBacklight(  ليـــتمكن لشاشـــة لتـــأمني اإلضـــاءة الكافيـــة وظيفتهـــا

 .Kعلى  ”GND“و Aعلى  ”5V+“يتم تشغيل اإلضاءة بتطبيق ؛ الليل املستخدم من رؤية العبارات املكتوبة عليها يف

6-2 2B إلظهار احملرفيةعمل شاشات اأمناط 

 :شة اإلظهار الكريستالية منطي عملشامتلك 

  4منـط العمـل-bitوفيـه يــتم اسـتخدام أربعـة خطـوط مــن خطـوط املعطيـات : )DB0 ~ DB7(  وهـيDB4 ~ DB7  ويــتم

 –هذه احلالة يتم البيانات عرب هذه اخلطوط على دفعتني ويف . )DB0 ~ DB3(املعطيات خطوط جتاهل (عدم توصيل) باقي 
 يف عــدد أقطــاب هــذا الــنمط بــدف تــوفري ســتخدموييــتم إرســال النصــف األدىن مــن البايــت مث النصــف األعلــى مــن البايــت. أي 

 .DB4, DB5, DB6, DB7, E, RS: لتوصيللوبالتايل سنحتاج إىل ستة أقطاب فقط من املتحكم  املتحكم املطلوبة

  8منــط العمــل-bit : مــن املـــتحكم أقطــاب  شــرةعوبالتــايل ســنحتاج إىل وفيــه يــتم توصــيل مجيــع خطــوط املعطيــات مــع املــتحكم

 .DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7, E, RS: الشاشة لتوصيل

6-3 3B يف إلظهار احملرفية ابرجمة شاشةBascom-AVR )Programming LCD in BASCOM-AVR:( 

 على قسمني: Bascom-AVRيف البيئة  LCD ةالكريستاليتعليمات التعامل مع شاشة اإلظهار 

 ).Configurationتعليمات التهيئة ( )1

 ).Displayتعليمات اإلظهار ( )2

 :تتضمن )Configurationتعليمات التهيئة (

 حتديد أبعاد الشاشة؟ 
Config Lcd = 16 * 2 

 حتديد منط العمل واألقطاب املوصولة مع الشاشة 

 خطوط التحكم. ,Rs E، عطيات للشاشةثل األقطاب املوصولة مع خطوط املمت bit: Db4 ~ Db7-4العمل مط ن )1
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Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 ,  
Db7 = Portc.5 , E = Portd.3 , Rs = Portd.4 

 خطوط التحكم. ,Rs E، عطيات للشاشةاملوصولة مع خطوط املالبوابة أقطاب ثل مت bit: Port-8العمل مط ن )2

Config Lcdpin = Pin , Port = Portc , E = Portd.3 , Rs = Portd.4 

 :تتضمن جمموعة من التعليمات )Displayتعليمات اإلظهار (

 عرض متحول Lcd var 

 عرض عبارة نصية Lcd “Hello World” 

  الشاشةإطفاء Display Off 

 تشغيل الشاشة Display On 

 إزاحة احملتوى إىل اليمني خانة Shiftlcd Right 

 إزاحة احملتوى إىل اليسار خانة Shiftlcd Left 

  خفقان –تفعيل مؤشر الكتابة Cursor On [Blink] 

 إخفاء مؤشر الكتابة Cursor Off 

 إزاحة مؤشر الكتابة خانة إىل اليمني Shiftcursor Right 

 إزاحة مؤشر الكتابة خانة إىل اليسار Shiftcursor Left 

  عمود)/(سطر اددةوضع مؤشر الكتابة عند نقطة Locate X , Y 

 العمود األول (نقطة البداية)/االنتقال إىل السطر Home Upper 

 حتريك مؤشر الكتابة إىل السطر التايل Lowerline 

 االنتقال إىل السطر الثالث Thirdline 

 االنتقال إىل السطر الرابع Fourthline 

 وضع مؤشر الكتابة يف بداية السطر الثالث Home Third 

  السطر الرابعوضع مؤشر الكتابة يف بداية Home Fourth 

  تعريف ارف إضايف باستخدام األداةLCD Designer Deflcdchar 0 , 14 , 17 ,... 

 على الشاشة احملرف اإلضايف ظهارإ Lcd Chr(x) 
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موصــــولة إىل مــــتحكم مصــــغر  bit-4لتشــــغيل شاشـــة إظهــــار ارفيــــة اريســــتالية يف الـــنمط برنــــامج  اتابــــة املطلـــوب :عشــــرة الرابعــــةالتجربـــة 

ATmega32A  ًهذا الربنامج ميكن تشغيله مباشرة على اللوحة التعليمية. :مالحظة –ملخطط التوصيل للوحة التعليمية  وفقا 

 
 14للتجربة  ATmega32 مع املتحكم LCDشاشة توصيل  6-5الشكل

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.14.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.14.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : 16 x 2 LCD                                                 * 
' * Description   : 4 bit LCD Mode                                             * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
'----------------------- 
'-----------------------[LCD Configurations] 
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = 
Portc.5 , E = Portd.3 , Rs = Portd.4 
Config Lcd = 16 * 2 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim I As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   Cls 
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   Upperline : Lcd "~~Hello World!~~" : Wait 1 
   Lowerline : Lcd "(LCD 4-bit Mode)" : Wait 1 
 
   Gosub Shift2right : Gosub Shift2left 
 
   Locate 1 , 8 : Lcd ":" : Wait 1 
   Locate 2 , 1 : Lcd ">" : Wait 1 
 
   Shiftcursor Right : Wait 1 : Shiftcursor Left 
 
   Cursor Off Noblink : Wait 1 : Cursor On Blink 
 
   Display Off : Wait 1 : Display On 
 
   Home Upper : Wait 1 : Cls 
 
   Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 10 , 21 , 17 , 10 , 4 , 32 
   Deflcdchar 1 , 4 , 10 , 17 , 10 , 10 , 17 , 10 , 4 
   Locate 1 , 9 : Lcd Chr(0) : Wait 1 
   Locate 2 , 9 : Lcd Chr(1) : Wait 1 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Shift LCD Char to Right] 
Shift2right: 
   For I = 1 To 8 
      Shiftlcd Right : Waitms 500 
   Next I 
Return 
'----------------------- 
'--->[Shift LCD Char to Left] 
Shift2left: 
   For I = 1 To 8 
      Shiftlcd Left : Waitms 500 
   Next I 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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موصـــولة إىل مـــتحكم مصـــغر  bit-4لتشـــغيل شاشـــة إظهـــار ارفيـــة اريســـتالية يف الـــنمط برنـــامج  اتابـــة املطلـــوب :عشـــرة مســـةاخلاالتجربـــة 

ATmega32A  ًعلى اللوحة التعليميةميكن تشغيله ال هذا الربنامج  :مالحظة –ملخطط التوصيل للوحة التعليمية  وفقا. 

 
 15للتجربة  ATmega32 مع املتحكم LCDشاشة توصيل  6-6الشكل

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.15.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.15.bas                                                 * 
' * Target Board  : Phoenix - REV 1.00                                         * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : 16 x 2 LCD                                                 * 
' * Description   : 8 bit LCD Mode                                             * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
'----------------------- 
'-----------------------[LCD Configurations] 
Config Lcdpin = Pin , Port = Portc , E = Portd.3 , Rs = Portd.4 
Config Lcd = 16 * 2 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim I As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   Cls 
   Upperline : Lcd "~~Hello World!~~" : Wait 1 
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   Lowerline : Lcd "(LCD 8-bit Mode)" : Wait 1 
 
   Gosub Shift2right : Gosub Shift2left 
 
   Locate 1 , 8 : Lcd ":" : Wait 1 
   Locate 2 , 1 : Lcd ">" : Wait 1 
 
   Shiftcursor Right : Wait 1 : Shiftcursor Left 
 
   Cursor Off Noblink : Wait 1 : Cursor On Blink 
 
   Display Off : Wait 1 : Display On 
 
   Home Upper : Wait 1 : Cls 
 
   Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 10 , 21 , 17 , 10 , 4 , 32 
   Deflcdchar 1 , 4 , 10 , 17 , 10 , 10 , 17 , 10 , 4 
   Locate 1 , 9 : Lcd Chr(0) : Wait 1 
   Locate 2 , 9 : Lcd Chr(1) : Wait 1 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Shift LCD Char to Right] 
Shift2right: 
   For I = 1 To 8 
      Shiftlcd Right : Waitms 500 
   Next I 
Return 
'----------------------- 
'--->[Shift LCD Char to Left] 
Shift2left: 
   For I = 1 To 8 
      Shiftlcd Left : Waitms 500 
   Next I 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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0B}السابعة اجللسة العملية{ 

 ):Overview(نظرة عامة 

املسـتخدم يف أجهـزة الـتحكم باألشـعة حتـت احلمـراء. مث تقـدم تطبيقـاً عمليـاً لـربط مسـتقبل  RC5 الربوتوكـولتشـرح بنيـة  هذه احملاضـرة

أوامــر أشـعة حتـت احلمـراء يـدعم الربوتوكـول املـذكور وطرقـة قـراءة البيانــات مـن املسـتقبل. مث طريقـة تصـميم وبرجمـة جهـاز حتكـم إلرسـال 

 .RC5حتكم باستخدام األشعة حتت احلمراء والربوتوكول 

 

7-1 1B الربوتوكولRC5  وأجهزة التحكم باألشعة حتت احلمراء)RC5 Code & The IR Remote Controls:( 

ي غـري مرئـي عبارة عن طاقة إشـعاع ضـوئفيأيت التعريف بأ�ا  األشعة حتت احلمراء؟ ةهيامالتساؤل األول الذي يتبادر للذهن هو تساؤل عن 

وهـي  950nmيقع حتت حزمة الرتددات املرئية ألعيينا. يف احلقيقة إن األشعة حتت احلمراء هي ضوء طبيعي يبلغ طول املوجـه هلـذه األشـعة 

 موجة قصرية جداً هلذا ال ميكن للعني أن ترى الضوء املنبعث من مرسل األشعة حتت احلمراء.

=

رق وأسـهلها للـتحكم عـن بعـد بـاألجهزة وذلـك ضـمن جمـال مرئـي، وتسـتخدم بكثـرة يف األجهـزة تعترب األشـعة حتـت احلمـراء مـن أرخـص الطـ

سـي، الكهربائية املنزلية وأجهزة التسجيل الرقمـي والعـرض املرئـي. باإلضـافة إىل سـهولة توليـدها، كمـا أ�ـا ال تعـاين مـن التـدخل الكهرومغناطي

ت محـــراء أخـــرى كأشـــعة الشـــمس مـــثًال حتـــوي علـــى جمـــال طيـــف عـــريض مـــن ولكنهـــا يف نفـــس الوقـــت ميكـــن أن تتصـــادم مـــع إشـــعاعات حتـــ

 اإلشعاعات اليت منها األشعة حتت احلمراء، وهذا سيؤثر بدوره على فعالية اإلرسال.

ء املصــابيح، األفــران، املــا :إن كثــري مــن األشــياء ميكــن أن تولــد األشــعة حتــت احلمــراء، وخوصــاً األجســام الــيت تصــدر حــرارة كأجســادنا مــثالً 

لــذلك جيــب اســتخدام مفتــاح أو عنــوان للجهــاز املرســل لتفــادي األشــعة املزيفــة الصــادرة عــن األجســام الــيت هلــا إصــدار حــراري وليخــرب  ،احلــار

 ).Addressاملستقبل عن البيانات احلقيقية اليت جيب أن يستجيب هلا نظام التحكم، وهذا ما سوف نوضحه الحقاً ويعرب عنه بـ العنوان (

واحلـزم الـيت حولـه  36KHZوجمـال األشـعة األفضـل هـو ضـمن  30KHZ – 60KHZرددات األشعة حتت احلمراء ترتاوح بني إن حزمة ت

)38KHZ 36). لــذلك تســتخدم أجهــزة الــتحكم باألشــعة حتــت احلمــراء احلــزمتنيKHZ, 38KHZ  إلرســال املعلومــات وهــذا يعــين أن

ألـــف مـــرة خـــالل دور قـــدره واحـــد ثانيـــة مـــن أجـــل القيمـــة واحـــد منطقـــي،  38~36الثنـــائي املرســـل لألشـــعة حتـــت احلمـــراء ســـوف يتذبـــذب 

 وسيكون ساكن من أجل قيمة صفر منطقي.
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هــي مســألة ســهلة، لكــن الصــعوبة تكمــن يف اســتقبال هــذه الــرتددات وخصوصــاً أن هــذه  36KHZ, 38KHZإن مســألة إرســال تــردد 

يط، هلــذا الســبب تقــوم بعــض الشــركات بإنتــاج مســتقبالت األشــعة حتــت الــرتددات انتقلــت عــرب اهلــواء وتراكبــت معهــا تــرددات الضــجيج احملــ

احلمـــراء الـــيت حتـــوي يف بنيتهـــا علـــى مرشـــحات احلزمـــة ودارات فـــك التشـــفري ودارات القـــص للحـــزم الغـــري مرغوبـــة، وهـــذا بـــدوره يســـاعد علـــى 

 27uS، وذلـك بتطبيـق إشـارة مربعـة 36KHZ استخالص اإلشارة احلقيقية.  الشكل التايل يبني دارة إرسـال بسـيطة مـن أجـل إرسـال تـردد

 .2. إن املستقبل سيقوم باستالم اإلشارة املرسلة وتعديلها كما يف الشكل1على قاعدة الرتانزستور الشكل

 
 2الشكل

 
 1الشكل

 نالحظ أن دارة التعديل املوجودة داخل املستقبل قد عكست املستوى املنطقي لإلشارة.

7-2 2B تخدام األشعة حتت احلمراءباس التحكمماهي معايري: 

، NEC ،SIRCS ،RC5 ،JAPAN(بروتوكــــــوالت) الــــــيت تعمــــــل عليهــــــا املســــــتقبالت، منهــــــا:  الــــــتحكمهنــــــاك الكثــــــري مــــــن معــــــايري 

SAMSUNG ،Sony) وختتلف هذه الربوتوكوالت عن بعضها يف شكل موجة اإلرسال وبنيتها .Waveforms .( 

7-3 3Bعيار املRC5: 

نبضـة يف كـل مـرة يـتم فيهـا  14الـذي طورتـه شـركة فيلـبس ويـتلخص بإرسـال قطـار مـن  RC5لـى معيـار إن اهتمامنا ينصب بشكل كلي ع

لكل نبضة، وهـذا  38KHzدد عند الرت  1.4mSأو بزمن  36KHzند الرتدد ع 1.728mSالضغط على أحد أزرار جهاز التحكم وبزمن 

مرتات ولفهــم مبــدأ عمــل هــذا الربوتوكــول جيــب التعــرف إىل البــارا إذا أبقيــت املفتــاح مضــغوطاً. 130mSالقطــار مــن النبضــات يتكــرر كــل 

 التالية:

 ) طول العنوانAddress Length.( 

 ) طول أمر التحكمCommand Length.( 

 ) تردد الناقلCarrier Frequency .( 

 ) زمن نبضة بداية اإلرسالStart Bit.( 

  1"زمن نبضة اإلرسال للمستوى املنطقي" )High-Bit-Time.( 

  0"زمن نبضة اإلرسال للمستوى املنطقي" )Low-Bit-Time.( 
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إن كــل نبضــة مــن قطــار النبضــات هــي بــت واحــد منقســم إىل قســمني: لــه نصــف مييــين  ن هــذه البــارامرتات ختتلــف حســب نــوع املســتقبل.إ

ونصــف يســاري، ولكــل منهمــا مســتوى منطقــي معــاكس لآلخــر دائمــاً. فــإذا كــان البــت املرســل مــن طــرف اإلرســال هــو واحــد منطقــي، فــإن 

قــي، بينمــا القســم اليســاري ســيكون صــفر منطقــي، وإذا كــان البــت املرســل هــو صــفر منطقــي، القســم اليميــين مــن البــت ســيكون واحــد منط

مبعــىن آخــر، ميكنــك أن تســتنتج أن القســم اليميــين مــن البــت املســتقبل، ســيكون لــه نفــس املســتوى  فســتكون عكــس احلالــة الســابقة متامــاً.

ل، من الشكل السابق جتد النبضة الزرقاء هلا مستوى واحد منطقي، وهذا يعين أن البت املرسل هو واحـد منطقـي أيضـا، املنطقي للبت املرس

 ولكن القسم اليساري سيكون عكسه.

 
 يبني املنطق احلقيقي الذي سوف تستقبله 3الشكل

 )38KHzدد عنـد الـرت ( 18.75µS أو )36KHzنـد الـرتدد ع( 27µsيف هذا الربوتوكول هناك عدد حمدد من النبضات اليت دور كـل منهـا 

) ليفهم أن الرتدد املستقبل هو الرتدد الصحيح ومن مث نقلـه demodulator(جيب أن تصل إىل دارة فاك التشفري املوجودة داخل املستقبل 

نبضـة  64نبضة لكـل قسـم مـن كـل بـت مـن بتـات اإلرسـال، وبالتـايل  32إىل اخلرج، هذا العدد من النبضات ملستقبالت شركة فيلبس هو 

دور نبضـة مربعـة دور كـل منهـا  32رحلة فك التعـديل فإنه سيكون لدينا يف طرف املستقبل يف م "0"لكل بت. وعليه فإنه من أجل إرسال 

 "1"بينمـا مـن أجـل إرسـال  .silence pulse 32مث يليها  )38KHzدد عند الرت ( 18.75µS أو )36KHzند الرتدد ع( 27µsكل منها 

 )36KHzنـد الـرتدد ع( 27µsكـل منهـا نبضـة مربعـة دور كـل منهـا   32مث يليهـا  silence pulse 32سيكون لدينا احلالة املعاكسة متامـاً، 

 .)38KHzدد عند الرت ( 18.75µS أو

 =
  36KHzند الرتدد ع يف اإلرسال ”0“واملنطق  ”1“ملنطق ا 4الشكل

 .5الشكلعلى كما هو مبني  )أي له نصفني( ثنائي 14Bitsمن  RC5يتكون بروتوكول 

=
 RC5 بروتوكول اإلرسال 5الشكل
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Bit14 Bit13 Bit12 Bit11 Bit10 Bit9 Bit8 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 

Command Address control start bits 

 Bits1-2") هـي بتـات بدايـة اإلرسـال :Start Bits or AGC "Automatic Gain Control وهـي دائمـاً متلـك القيمـة (

 .ببدء عملية اإلرسال املستقبل إلعالم وكذلك يف معايرة التحكم اآليل بربح مستقبل األشعةالبتات هذه . وهي تساعد "1"

 
 RC5 بروتوكول اإلرسالبتات التحكم يف  6الشكل

 Bit3 هـو بـت الـتحكم :CHECK bit )Control Bit or Toggle Bitيمتـه بـني الصـفر والواحـد )، هـذا البـت تتغـري ق

منطقــي يف كــل مــرة يــتم فيهــا ضــغط أحــد أزرار الــتحكم. هــذا يفيــد جهــاز الــتحكم لــيفهم إذا مازلــت تضــغط علــى أحــد األزرار 

تصــور انــك تضــغط الــرقم واحــد وتســتمر بالضــغط، فلــوال هــذا البــت فــإن اجلهــاز ســيفهم انــك تريــد اختيــار القنــاة  –ويتكــرر األمــر 

 واحد ألنه سريسل قطارين من النبضات هلما القيمة نفسها. بدًال من القناة 11

 Bits4-8 هي بتات العنوان، هذه البتات اخلمسة تسمح يل باختيار نوع اجلهاز الـذي جيـب أن يسـتجيب لألوامـر، وهـي حتقـق :

 ) وهي على الشكل التايل:32=5^2جهاز ( 32 يل عنونة لـ

SYSTEM ADDRESS EQUIPMENT 
0 TV SET 1 
1 TV SET 2 
2 VIDEOTEXT 
3 EXPANSION FOR TV 1 AND 2 
4 LASER VIDEO PLAYER 
5 VIDEO RECORDER 1 (VCR 1) 
6 VIDEO RECORDER 2 (VCR 2) 
7 RESERVED 
8 SAT 1 
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9 EXPANSION FOR VCR 1 OR 2 
10 SAT 2 
11 RESERVED 
12 CD VIDEO 
13 RESERVED 
14 CD PHOTO 
15 RESERVED 
16 AUDIO PREAMPLIFIER 1 
17 RECEIVER / TUNER 
18 TAPE / CASSETE RECORDER 
19 AUDIO PREAMPLIFIER 2 
20 CD 
21 AUDIO RACK 
22 AUDIO SAT RECEIVER 
23 DCC RECORDER 
24 RESERVED 
25 RESERVED 
26 WRITABLE CD 

26-31 RESERVED 

 Bits9-14 : هـــي بتـــات األوامـــر الوظيفيـــة، هـــذه البتـــات الســـتة حتتـــوي عـــن عنـــوان األمـــر املرســـل تبعـــاً للـــزر املوجـــود علـــى جهـــاز

 ) وهي بالنسبة لألجهزة القياسية على الشكل التايل:64=6^2مفتاح وظيفي ( 64التحكم، وهي حتقق يل استخدام 

COMMAND DESCRIPTION of FUNCTION 
0-9 NUMERIC KEYS 0 - 9 
12 STANDBY 
13 MUTE 
14 PRESETS 
16 VOLUME UP 
17 VOLUME DOWN 
18 BRIGHTNESS  +  
19 BRIGHTNESS - 
20 COLOR SATURATION + 
21 COLOR SATURATION - 
22 BASS UP  
23 BASS DOWN 
24 TREBLE  +  
25 TREBLE - 
26 BALANCE RIGHT 
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27 BALANCE LEFT 
48 PAUSE  
50 FAST REVERSE 
52 FAST FORWARD- 
53 PLAY 
54 STOP 
55 RECORD  
63 SYSTEM SELECT 
71 DIM LOCAL DISPLAY 
77 LINEAR FUNCTION (+) 
78 LINEAR FUNCTION (-) 
80 STEP UP 
81 STEP DOWN 
82 MENU ON 
83 MENU OFF 
84 DISPLAY A/V SYS STATUS 
85 STEP LEFT 
86 STEP RIGHT 
87 ACKNOWLEDGE 
88 PIP ON/OFF 
89 PIP SHIFT  
90 PIP MAIN SWAP 
91 STROBE ON/OFF 
92 MULTI STROBE 
93 MAIN FROZEN 
94 3/9 MULTI SCAN 
95 PIP SELECT 
96 MOSAIC MULTI PIP 
97 PICTURE DNR 
98 MAIN STORED 
99 PIP STROBE 

100 RECALL MAIN PICTURE 
101 PIP FREEZE 
102 PIP STEP UP 
103 PIP STEP DOWN 
118 SUB MODE 
119 OPTIONS BUS MODE 
123 CONNECT 
124 DISCONNECT 
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7-4 4B ربط مستقبلIR إىل معاجل مصغر: 

 .تحكم مصغرمتوضح هذه الفقرة بعض األمور اليت جيب مراعاتا عند وصل مستقبل أشعت حتت احلمراء مع 

 .On | "1" = off="0" –مستقبل األشعة حتت احلمراء سوف يعكس املستوى املنطقي للنبضات  )1

 ."1"على املستوى فإن خرج املستقبل سيكون يف حال عدم اإلرسال  )2

ميكن ربط خرج املستقبل إىل أي قطب من أقطاب املايكرو أو إىل قطب مقاطعة خارجية ومراقبة حالـة القطـب حـىت تتغـري حالتـه  )3

 بت. 14إىل املستوى املنخفض داللًة على وجود حالة إرسال، حينها تبدأ باستقبال الشيفرة املؤلفة من 

7-5 5B مستقبل األشعة حتت احلمراءCLRM-2038S: 

 وله املواصفات األساسية التالية: CLRM-2038Sإن مستقبل األشعة املستخدم يف مشروعنا هو من النموذج 

 أشعة حتت احلمراء ومضخم إشارة يف نفس الوقت. مستقبل )1

 .PCMمرشح مترير داخل غالف املستقبل من أجل ترددات  )2

 مناعة عالية ضد التأثر باألضواء احمليطة. )3

 درع مطور للمناعة ضد اضطرابات احلقل الكهربائي. )4

 .2.7V~5.5Vاستهالك طاقة منخفض ضمن جمال العمل  )5

 .TTL, CMOSاملنطقي متوافق مع متطلبات املستوى  )6

 .NEC code,RC5 codeمتوافق مع معايري  )7

 .38KHZتردد احلامل  )8

 .12mمسافة االستقبال حىت  )9

 ميكن استخدامه من أجل التطبيقات التالية:  )10

 ) مفتاح ضوئيOptical switch.( 

  :تطبيقات التحكم باألجهزة مثلAudio, TV, VCR, CD, MD, DVD, etc. 

 مثل:  التحكم باألجهزة املنزليةAir-conditioner, Fan, CATV, etc 
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 .CLRM-2038Sالبنية الداخلية للمستقبل  7الشكل

===
 .CLRM-2038Sزع األقطاب للمستقبل تو  8الشكل

7-6 6Bدارة املالئمة ملستقبل األشعة حتت احلمراء: 

علــى التــوازي مــع أقطــاب التغذيــة للمســتقبل وأقــرب مــا  4.7uF، فإنــه جيــب وضــع مكثــف عنــد ربــط مســتقبل أشــعة حتــت احلمــراء مــع معــاجل

 ميكن إىل تلك األقطاب، وإال لن يعمل يف الغالب. الشكل التايل يوضح دارة املالئمة هلذا املستقبل.

=
=CLRM-2038S احلمراء حتت األشعة ملستقبل املالئمة دارة 9الشكل



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة

 

 
 

Lab Session 07 | 2011-2012 Page | 10 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

7-7 7B جهاز التحكم عناوينAL-AWAIL: 

صــاً لشــركة األوائــل للهندســة اإللكرتونيــة وفــق خصي تصــنيعه وتصــميمهفقــد مت  10املوضــح علــى الشــكلاملســتخدم و بالنســبة جلهــاز الــتحكم 

، وأمـا بالنسـبة ألوامـر املفـاتيح علـى اجلهـاز فهـي RC5 Address = 27فإن هلذا اجلهاز عنـوان خـاص وهـو: ذلك ل .دالئل وظيفية خاصة

 .Hexعلماً أن القيم هي بصيغة  باللون األزرق لى الشكل يف الطرف األمينعموضحة 

8B 

=احلمراء حتت األشعةب هاز التحكمج 10الشكل
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7-8 9B برجمة مستقبل أشعة حتت احلمراء (توصيل وجتربةCLRM-2038S (ع متحكم مAVR. 

، ويف هـذه احلالـة RC5الربوتوكـول  الـيت تعمـل وفـقو امر مرسلة من أجهزة التحكم باألشعة حتت احلمـراء ستقبال أو الكتابة برنامج املطلوب  

سـوف  .Bascom-AVR البيئة يف RC5مستقبالت األشعة حتت احلمراء اليت تعتمد  سوف نستخدم التعليمات املخصصة للتعامل مع

يــتم فحــص حالــة  .RC5 املوجــودة يف البيئــة الربجميــة والــيت حتــوي علــى بروتوكــول االســتقبال RC5 التــابع باســتدعاء مكتبــةيقــوم الربنــامج 

 لعد النبضات بشكل آيل. Timer0واليت تقوم بتشغيل املؤقت  Getrc5املستقبل باستخدام التعليمة 

 التعليمة البرمجية شرح التعليمة
 IR. Config Rc5 = Pinb.7 , Wait = 2000تعريف القطب املوصول مع خرج مستقبل 

 Getrc5(address , Command) ملستقبل.العنوان واألمر من ااستحصال 

 .Mini-Phoenixعلى اللوحة التعليمية مع املتحكم ) CLRM-2038Sمستقبل أشعة حتت احلمراء (توصيل يقة يبني طر  11الشكل

 
 16مع املتحكم للتجربة ) CLRM-2038Sمستقبل أشعة حتت احلمراء (توصيل  11الشكل

 

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.16.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.16.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : RC5 Receiver;                                              * 
' * Description   : Receiving RC5 Code from Remote Control                     * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
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'----------------------- 
'-----------------------[RC5 Receiver Configurations] 
Config Rc5 = Pinb.7 , Wait = 2000 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Rc5_address As Byte , Rc5_command As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Enable Interrupts 
Do 
   Gosub Read_rc5 : Waitms 100 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Read RC5 Code] 
Read_rc5: 
   Getrc5(rc5_address , Rc5_command) 
   If Rc5_address <> 255 Then 
      Rc5_command = Rc5_command And &B01111111 
 
      Print "Address is: " ; Rc5_address 
      Print "Command is: " ; Rc5_command 
   End If 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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7-9 10B أشعة حتت احلمراء ( رسلمبرجمة توصيل وجتربةIR LED (ع متحكم مAVR. 
سـوف نسـتخدم التعليمـات ، ويف هـذه احلالـة RC5الربوتوكـول  تعمل وفـقحتكم باألشعة حتت احلمراء امر أو  رسالإلكتابة برنامج املطلوب  

باســتدعاء ســوف يقــوم الربنــامج  .Bascom-AVR البيئــة يف RC5مســتقبالت األشــعة حتــت احلمــراء الــيت تعتمــد  املخصصــة للتعامــل مــع

يـتم إرسـال الربوتوكـول باسـتخدام  .املطلوب واليت حتوي على بروتوكول اإلرسال Bascom-AVRاملوجودة يف البيئة الربجمية  RC5مكتبة 

 حلساب زمن النبضات بشكل آيل. Timer1واليت تقوم بتشغيل املؤقت  RC5SENDالتعليمة 

 التعليمة البرمجية شرح التعليمة
 RC5 Rc5send Togbit , Address , Commandوفق  OC1Aتعليمة إرسال بت احلالة والعنوان واألمر على القطب 

 .Mini-Phoenixعلى اللوحة التعليمية مع املتحكم  OC1(A)مرسل أشعة حتت احلمراء إىل القطب توصيل يقة يبني طر  12الشكل

 
 17مع املتحكم للتجربة  أشعة حتت احلمراء رسلمتوصيل  12الشكل

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.17.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.17.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : RC5 Sender                                                 * 
' * Description   : Sending RC5 Code using IR LED                              * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
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$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Pinb.2 = Input : Portb.2 = 1 : Send_ir Alias Pinb.2 
Config Debounce = 500 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte 
'--------------------- 
Command = 18 : Togbit = 0 : Address = 0 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   Debounce Send_ir , 0 , Power_command , Sub               'OC1A pin 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Send RC5 Code] 
Power_command: 
   If Togbit = 0 Then Togbit = 32 Else Togbit = 0 
   Rc5send Togbit , Address , Command 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 }...لسابعةا اجللسة العملية...{انتهت 

 وليد بليد         -تم خبري ومودة ونور دم -
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0B}الثامنة اجللسة العملية{ 

 ):Overview(نظرة عامة 

يف تطبيقـات عـدة  UARTمث برجمـة النافـذة .UART التسلسلية الالمتزانة والنافذة مبادئ االتصاالت التسلسلية تشرح هذه احملاضرة

ـــات الســـلكياً  ـــات الســـلكياً باســـتخدام األشـــعة حتـــت احلمـــراء، إرســـال البيان منهـــا: ربـــط متحكمـــات يف شـــبكة ســـلكية، إرســـال البيان

 UARTمـــــع النافـــــذة  GPSباســـــتخدام الليـــــزر، إرســـــال البيانـــــات الســـــلكياً باســـــتخدام الـــــرتددات الراديويـــــة، وأخـــــرياً ربـــــط موديـــــول 

 يخ واإلحداثيات اجلغرافية.واستحصال الوقت والتار 

 

8-1 1Bبرتوكوالت االتصال )Communication Protocols(: 
 تتفرع بروتوكوالت االتصال بشكل عام إىل فرعني رئيسيني:

 اتصاالت تسلسلية.) 2) اتصاالت تفرعية.. 1

والسبب يف حمدودية املسافة هو خيتصر استخدم االتصاالت التفرعية من أجل نقل البيانات بسرعات عالية جدًا وملسافات قصرية جداً، 

تشكل السعات الطفيلية والضجيج العايل على مسارات خطوط النقل التفرعية عند ازدياد طول الناقل، كما أن حجم الناقل سيكون كبري 

ت التفرعية تستخدم االتصاالت التسلسلية على نطاق أوسع بكثري من االتصااليف حني  وبالتايل فإن كلفة الناقل ستكون كبرية أيضاً.

 ومتتاز مبناعة عالية ضد الضجيج ونقل ملسافات بعيدة، كما أن حجم الناقل سيكون صغري وكلفته ضئيلة نسبياً مقارنة مع الناقل التفرعية.

Parallel Communications 
Serial Communications 

Synchronous Asynchronous 
 LPT 
 ISA 
 EISA 
 VESA 
 ATA 
 SCSI 
 PCI 
 PCMCIA 
 IEEE-1284 
 IEEE-488 

o I2C  
o SPI 
o PS2 

• Morse code telegraphy 
• RS-232 (COM Port) 
• RS-423 
• RS-485 
• Universal Serial Bus (USB)  
• FireWire 
• Ethernet 
• Fiber Channel 
• InfiniBand 
• MIDI 
• DMX512 
• Serial ATA 
• SpaceWire 
• PCI Express 
• SONET and SDH 
• T-1, E-1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Standard_Architecture
http://en.wikipedia.org/wiki/AT_Attachment
http://en.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE-1284
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE-488
http://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code
http://en.wikipedia.org/wiki/Telegraphy
http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://en.wikipedia.org/wiki/RS-423
http://en.wikipedia.org/wiki/RS-485
http://c2.com/cgi/wiki?UniversalSerialBus
http://en.wikipedia.org/wiki/FireWire
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://en.wikipedia.org/wiki/Fibre_Channel
http://en.wikipedia.org/wiki/InfiniBand
http://en.wikipedia.org/wiki/MIDI
http://en.wikipedia.org/wiki/DMX512
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
http://en.wikipedia.org/wiki/SpaceWire
http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_Optical_Networking
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_Optical_Networking
http://en.wikipedia.org/wiki/T-carrier
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8-2 2Bاالتصاالت التسلسلية غري املتزامنة ( مفاهيم أساسية يفAsynchronous:( 

)، وبالتايل clockيكون فيها بروتوكول اإلرسال مؤلف من خطني على األقل أحدمها خط التزامن ( أوالً: االتصاالت املتواقتة (املتزامنة):

سرعة إرسال البيانات تتحدد من خالل تردد إشارة التزامن حبيث يتم إرسال كل بت من البتات تسلسليًا عند جبهة التزامن (صاعدة  فإن

 أو هابطة).

 

 إشارة البيانات وإشارة التزامن يف بروتوكول إرسال متزامن 1الشكل

 ني  إشارة التواقت وبني إشارة البيانات مما يؤدي إىل فشل عملية النقل.انزياح ب\: بازدياد املسافة بني الطرفيتني فإنه حيصل احنرافمالحظة

) Start Bitال حتوي على خط تزامن وإمنا يتم بدء عملية اإلرسال بإرسال بت بدء اإلرسال ( ثانياً: اتصاالت غري متواقتة (غري متزامنة):

وبعدها يتم إرسال البايت املطلوب وتنتهي عملية إرسال البايت بإرسال بت والذي بدوره يعلم املستقبل أن الذي يليه هو بايت البيانات، 

) والذي بدوره يعلم املستقبل أن عملية إرسال البايت قد انتهت وجيب ختزين البايت يف مسجل نافذة االستقبال Stop Bitالتوقف (

 والتحضر الستقبال البايت التايل إن وجد.

 
 كول إرسال غري متزامنإشارة البيانات يف بروتو  2الشكل

: خبالف االتصاالت املتواقتة فإن ازدياد املسافة بني الطرفيتني ال يؤدي إىل فشل عملية النقل، كما أن هذه الطريقة أقل كلفة مالحظة

 وأبسط بنية وأسهل برجمة.
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تتم فيه عملية االتصال بني الطرفيتني باجتاه واحد فقط يف  ):Half-Duplexاإلرسال أحادي االجتاه (

 نفس اللحظة الزمنية، فإما أن تكون يف حالة إرسال أو استقبال. 

ميكن أن تكون الوحدة الطرفية يف حالة إرسال  ):Full-Duplexاإلرسال ثنائي االجتاه (

 واستقبال يف نفس اللحظة الزمنية.

 بعدد اإلجنابية خانة وتتعلق املعلومات، ضياع عدم لضمان املستقبل ويستخدمها املرسل يضيفها خانة ):Parity Bitخانة اإلجيابية (

 يف البايت املرسل. الواحدات

 
 توضع خانة اإلجيابية يف إشارة البيانات لربوتوكول إرسال غري متزامن  3الشكل

إذا كان عدد الواحدات يف البايت املرسل زوجي وإال فستصبح  ”0“فإن هذه اخلانة متلك القيمة  ”Even“يف حال كون خانة اإلجيابية 

 . األمثلة التالية توضح ذلك.”1“
10110010 > Parity Bit = 0 | 10110110 > Parity Bit = 1 

يف البايت املرسل فردي وإال فستصبح  إذا كان عدد الواحدات ”0“فإن هذه اخلانة متلك القيمة  ”Odd“يف حال كون خانة اإلجيابية 

 األمثلة التالية توضح ذلك.. ”1“
10110010 > Parity Bit = 1 | 10110110 > Parity Bit = 0 

، or 8bit 7 ,6 ,5يتم فيها التصريح عن عدد البتات لبايت البيانات اليت سيتم إرساهلا، فإما أن تكون  ):Nعدد البتات لكل حمرف (

 .ASCII=127فإن قيم العظمى  N=7bitولكن جيب االنتباه مثًال: يف حال إرسال 

 
 يف إشاريت بيانات لربوتوكول إرسال غري متزامن 8|7مثال عن عدد بتات خمتلف  4الشكل



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة

 

 
 

Lab Session 08 | 2011-2012 Page | 5 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

 بت.  or 2 1.5 ,1ل.اإلرسا عملية بانتهاء املستقبل خالهلا من املرسل يعلم ):Stop Bitخانة بت التوقف (

 
 توضع خانة بت التوقف يف �اية إشارة البيانات لربوتوكول إرسال غري متزامن 5الشكل

، وهناك قيم قياسية متعارف تسلسلي اتصال خط علىثانية واحد  خالل املرسلة البتات عدد وهو ):Baud Rateمعدل سرعة النقل (

 …etc ,115200 ,57600 ,38400 ,19200 ,9600 ,4800 ,2400 ,1200 ,600 ,300 عليها ملعدالت النقل وهي:

 إن الزمن الالزم إلرسال بت واحد يعطى بالعالقة التالية:

𝑩𝒊𝒕𝑻𝒊𝒎𝒆 =  
𝟏

𝑩𝒂𝒖𝒅 𝑹𝒂𝒕𝒆
 

 إرساهلا خالل ثانية واحدة ميكن حسابا من العالقة التالية:ميكن إن عدد البايتات اليت 

𝑩𝒚𝒕𝒆𝒔𝑵𝒖𝒎/𝟏𝒔𝒆𝒄 =  
𝑩𝒂𝒖𝒅 𝑹𝒂𝒕𝒆

𝟖
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8-3 3B النافذة التسلسليةUART )Universal Asynchronous Receiver and Transmitter Interface:( 
تعترب هذه النافذة من أكثر نوافذ االتصال التسلسلي استخدامًا يف األنظمة الرقمية ومبدأ عملها وكذلك بروتوكوهلا متوافق متامًا مع 

تتميز بسهولة وبساطة استخدامها باإلضافة إىل الكلفة املنخفضة و ، TTLإال أن املستويات املنطقية فيها وفق املنطق  RS232الربوتوكول 

 ).MCU-PC)، أو الربط بني حاسب ومتحكم (MCU-MCUللربط بني متحكمني (

 

 UARTالربط بني متحكمني من خالل النافذة  6الشكل

 على ميزات عديدة وهي تعمل يف منطني مستقلني: AVRمتلك النافذة التسلسلية يف متحكمات العائلة 

 UART نافذة تسلسلية عامة لإلرسال واالستقبال الالمتزامن عرب القطبان :TXD, RXD. 

 USART نافذة تسلسلية عامة لإلرسال واالستقبال املتزامن عرب القطبان :TXD, RXD قطب باإلضافة إىل ال

XCK .كقطب تزامن 

 ):UART Frame Formatبنية إطار البيانات (

باختالف وحيد وهو املستوى  RS232مشابه متامًا لبنية إطار الربوتوكول  UARTإن تشكيل إطار البيانات املرسلة أو املستقبلة للنافذة 

 املنطقي املعكوس.

 
 UARTإطار البيانات املرسلة أو املستقبلة للنافذة بنية  7الشكل

St: Start bit, always low. 

Data bits: (0 to 8). 

P: Parity bit (Can be odd or even) 

Sp: Stop bit, always high. 

IDLE: No transfers on the communication line (RxD or TxD), IDLE line is high. 
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 ):Baud Rate Registerالنقل (حساب قيمة مسجل معدل 

 .8بقيمة حتسب وفقاً للعالقات يف الشكل UBRRمن أجل حتديد معدل سرعة النقل للنافذة التسلسلية يتم شحن املسجل 

 
 املوافقة ملعدل النقل UBRRاملسجل معادالت حساب قيمة  8الشكل

 .4095 – 0وترتاوح  UBRRH and UBRRهي حمتوى املسجل  UBRRحيث أّن: 

 ومنط عمل عام غري متواقت. 9600bpsومعدل نقل  1Mhzمن أجل تردد هزاز  كريستايل  UBRR: أحسب قيمة املسجل مثال

𝑼𝑩𝑹𝑹𝑯,𝑳 =  
𝒇𝑶𝑺𝑪

𝟏𝟔 × 𝑩𝒂𝒖𝒅
−  𝟏 =  

1000000
16 × 9600

− 1 =  5.510416 ≈ 6 

، وبالتايل إذا كانت دارة 9600كما هو مالحظ فإن القيمة غري دقيقة أي أن هناك خطأ يف قيمة معدل النقل ولن تكون القيمة متامًا 

 املستقبل تعتمد تردد عمل خمتلف وكان اخلطأ خمتلف فإنه رمبا حيصل تشوه يف البيانات بسبب عدم التزامن الدقيق يف معدل النقل.

نقل قياسية وترددات هزازات كريستالية قياسية لتفادي األخطاء الكبرية يف حساب معدالت النقل، حبيث أن اخلطأ يوصى مبعدالت لذلك 

 .%5من أجل احلصول على وثوقية عمل عالية؛ لكن ميكن أن يعمل النظام بدون مشاكل حىت خطأ  %0.5جيب أن ال يتجاوز 

 ميكن حساب اخلطأ من العالقة التالية:

𝑬𝑹𝑹𝑶𝑹[%] =   �
𝑩𝒂𝒖𝒅𝑹𝒂𝒕𝒆𝑪𝒍𝒐𝒔𝒆𝑴𝒂𝒕𝒄𝒉
𝑩𝒂𝒖𝒅𝑹𝒂𝒕𝒆𝑪𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅

− 𝟏�  × 𝟏𝟎𝟎% 

 مثال: من أجل نفس املثال السابق، نعوض يف العالقة السابقة:

𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅[%] =   �
9600

8928.571
− 1�  × 100% =  7.52% 

 حبيث يكون من مضاعفات معدل النقل. الكريستايلمالحظة: من أجل تفادي مشكلة أخطاء معدل النقل قم باختيار تردد اهلزاز 
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8-4 4Bيف برتوكول  طرفيتني بني اتصال حتقيقUART: 
 هناك بارامرتات جيب حتديدها بني املرسل واملستقبل قبل إرسال البيانات يف االتصاالت غري املتواقتة وهي:

 ) حتديد منط اإلرسال: أحادي االجتاهHalf-Duplex) أو ثنائي االجتاه (Full-Duplex.( 

 :حتديد عدد البتات لكل حمرفbit  6, 7 or 8. 

 ) حتديد معدل سرعة اإلرسالBaud Rate.( 

 ) حتديد استخدام أو عدم استخدام خانة فحص اإلجيابيةParity Bit ويف حال االستخدام جيب حتديد منط فحص ،(

 ).Even or Oddخانة اإلجيابية (

 ) 1.5 ,1حتديد عدد بتات التوقف or 2(. 

على  ”RxD“واالستقبال  ”TxD“عموماً، فإنه من أجل حتقيق اتصال بني طرفيتني بدون مصافحة يكفي توصيل قطب اإلرسال 

 التوازي املتعاكس كما يف الشكل التايل:

 

 UARTحتقيق اتصال بني طرفيتني من خالل النافذة  9الشكل

8-5 5B:هناك منطني للبيانات يف االتصاالت التسلسلية ومها 

يتم متثيل كل خانة على أ�ا حمرف مستقل ويتم إرسال قيمة اآلسكي هلذا احملرف.  ):Ascii Mode( اآلسكينمط  )1

على أ�ا حمارف، وبالتايل سرتسل اآلسكي لكل  (1,2,3)ستقوم بإرسال األرقام  ”Print 123“: التعليمة مثال

 بالنتيجة سرتسل ثالث بايتات. – [51][50][49]منها 

يــتم متثيــل البيانــات علــى أ�ــا قيمــة عديــدة ولــيس حمرفيــة ويــتم إرســال القيمــة الثنائيــة هلــذا  ):BIN Mode( الــنمط الثنــائي )2

علـى أ�ـا بايـت واحـد، وبالتـايل سرتسـل  (123)سـتقوم بإرسـال القيمـة  ”Printbin 123“: التعليمـة مثـالالعـدد. 

 بالنتيجة سرتسل بايت واحد فقط. – [1111011]

8-6 6Bالنافذة مع التعامل UART يف Bascom-AVR: 
 ).Configurationتعليمات التهيئة ( )1

 ).Sending over TXDتعليمات اإلرسال ( )2

 ).Receiving over RXDتعليمات االستقبال ( )3



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة

 

 
 

Lab Session 08 | 2011-2012 Page | 9 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

 التعليمة البرمجية شرح التعليمة
 UART0. $baud = Varحتديد معدل النقل العام للنافذة التسلسلية 

 "UART0. Print Var ; "constإرسال البيانات عرب النافذة التسلسلية 

 .UARTxإرسال البيانات بصيغة ثنائية عرب النافذة التسلسلية 

[; Varn].(مصفوفة) خيار من أجل حتديد عدد البايتات املراد إرساهلا : 
Printbin Var [; Varn] 

 .UART0على النافذة التسلسلية البيانات الواردة قراءة 

["prompt"].خيار يقوم بإرسال رسالة نصية قبل قراءة حمتوى النافذة : 

Var.(رقمي، حمريف) املتحول الذي سيتم إدخاله : 

[,Varn] خيار من أجل إدخال أكثر من متحول بنفس التعليمة :

)n=1,2….( 

Input ["prompt"] , Var [,Varn] 

 بصيغة ثنائية. UART0قراءة البيانات الواردة على النافذة 

[,Var2].(مصفوفة) خيار من أجل حتديد عدد البايتات املراد إدخاهلا : 
Inputbin Var1 [,Var2] 

 HEX. Inputhex ["prompt"],Var[,Varn]بالصيغة  UART0قراءة البيانات الواردة على النافذة 

 ()UART0. var = INKEYالنافذة  bufferألول حمرف يف مسجل  Asciiتعود بقيمة الـ 

ويعود  UART0النافذة التسلسلية  bufferينتظر وصول أول حمرف إىل مسجل 

 له. Asciiبقيمة الـ 
var = WAITKEY() 

إذا كان  ”1“ويعود بالقيمة  UART0مسجل النافذة  bufferيفحص حمتوى 

، مع العلم أن هذه التعليمة “0“هناك أي حمرف، وإال فسوف يعود بالقيمة 

 املسجل وال تؤثر على حمتواه!تفحص حمتوى 
Var = Ischarwaiting() 

 .)Print A ; B ; C( للفصل بني املتحوالت (;)من أجل إرسال  أكثر من متحول على نفس السطر ميكن استخدام  مالحظة:

=.;Print Chr (var)=مكافئة متاماً للتعليمة  Printbin=إن التعليمة مالحظة:

من أجل إرسال عدة متحوالت خمزنة يف مصفوفة؛ كما يف املثال التايل سوف يتم إرسال    Printbinميكن استخدام التعليمة مالحظة:

 .Arrعشر بايتات موجودة يف املتحول (مصفوفة) 
Printbin Arr(1) ; 10 

من أجل إدخال عدة متحوالت وإسنادها إىل مصفوفة؛ كما يف املثال التايل سوف يتم  Inputbin=ميكن استخدام التعليمة مالحظة:

 .Arrاستالم  عشر بايتات ووضعها يف املصفوفة 
Inputbin Arr(1) , 10 

=سوف تنتظر حىت تستلم ييع البايتات احملددة يف متحوالتا!=Inputbin=إن التعليمة مالحظة:
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8-7 7Bربط متحكمي تطبيق :AVR  من خالل النافذة التسلسليةUART... 

حبيث يتم إرسال أوامر حتكم بينهما على الشكل التايل: عند  UARTمن خالل النافذة التسلسلية  AVRاملطلوب وصل متحكمي 

، وعندما يستلم MCU-Bإىل  MCU-Aمن  ”A“سيتم إرسال احملرف  MCU-Aالضغط على املفتاح املوصول مع املتحكم 

. وباملثل متاماً: عند الضغط على املفتاح املوصول مع املتحكم D2سيقوم بتغيري حالة الثنائي  ”A“احملرف  MCU-Bاملتحكم 

MCU-B  سيتم إرسال احملرف“B”  منMCU-B  إىلMCU-A وعندما يستلم املتحكم ،MCU-A  احملرف“B”  سيقوم

 .D1بتغيري حالة الثنائي 

 
 UARTاملخطط التمثيلي لربط املتحكمني من خالل النافذة  10الشكل

 
 يبني طريقة الوصل للنافذة التسلسلية بني املتحكمني 11الشكل
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 :BASCOM-AVRيف بيئة  MCU-Aلمتحكم ل ”Exp.18-A.bas“الربنامج 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m8def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
 
'-----------------------[GPIO Configuration] 
Config Pinb.0 = Input : Switch Alias Pinb.0 : Portb.0 = 1 
Config Pinb.1 = Output : Led Alias Portb.1 
' 
'-----------------------[Variables] 
Dim Var As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
'--->[Main Program] 
Do 
   If Ischarwaiting() = 1 Then 
      Var = Inkey() 
      If Var = "B" Then Toggle Led 
   End If 
 
   If Switch = 0 Then 
      Print "A" : Waitms 200 
   End If 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :BASCOM-AVRيف بيئة  MCU-Bلمتحكم ل ”Exp.18-B.bas“الربنامج 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m8def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
 
'-----------------------[GPIO Configuration] 
Config Pinb.0 = Input : Switch Alias Pinb.0 : Portb.0 = 1 
Config Pinb.1 = Output : Led Alias Portb.1 
 
'-----------------------[Variables] 
Dim Var As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
'--->[Main Program] 
Do 
   If Ischarwaiting() = 1 Then 
      Var = Inkey() 
      If Var = "A" Then Toggle Led 
   End If 
 
   If Switch = 0 Then 
      Print "B" : Waitms 200 
   End If 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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8-8 8B حلول التطوير باستخدام منفذ االتصاالت التسلسليUSB: 
 به اخلاص القيادة برنامج وكتابة اإللكرتوينالنظام  يف USB منفذ تضمني أن حيث املعقدة التقنيات من احلايل الوقت يف USB تقنية تعترب

 :أمرين حتقيق املصمم على يتوجب ألنه وذلك ،شديدة التعقيد أمر احلاسب على

 .USBالربوتوكول  معايري حيقق) Hardware( الكرتوين عتاد تصميم .1

 .العتاد هذا بقيادة اخلاص التعريف برنامج كتابة .2

 عناء املصممني على وفرت اليت الشركات من الكثري هنالك فإن العاملية للسوق واقتحامها التقنية هذه على املتزايد الطلب بسببلذلك و 

 USB معايري على طالعاال هو املصمم على كل ما يتوجب لذلك، القيادة برامج كتابة على اهتمامهم لينّصب االلكرتوين العتاد تصميم

 .االلكرتوين العتاد هذا مع التعامل كيفية فهم بغرض

إىل نافذة تسلسلية  USBباستخدام شرائح متكاملة تقوم على حتويل الربوتوكول  USBتقدم بعض الشركات حلوًال للتعامل مع املنفذ 

UART  متكن املستخدم من توصيل املتحكم املصغر بشكل مباشرة مع هذه النافذة، باإلضافة إىل ذلك توفر هذه الشرائح حلوًال برجمية

ومعاجلة بارامرتات النظام أو إرسال  أوامر  USBديناميكية من أجل ربط نظام مع احلاسب عن طريق الربوتوكول من خالل مكتبات ربط 

اليت هي عبارة عن دارة حتويل  FT232من أشهر وأكثر الشرائح انتشارًا واستخدامًا هي الدارة املتكاملة  التحكم إىل النظام.

USB<>UART  اليت تنتجها شركةFTDI. ملية حتويل الربوتوكول ن عحيث أUSB  مت بنائها يف داخل هذه الشرحية ككيان صلب

)Hardware دون احلاجة إىل برجمة الشرحية، حيث تؤمن هذه الشرحية واجهيت ربط ديناميكي للتعامل برجميًا مع املنفذ باستخدام توابع (

بشكل برجمي من البداية أو حىت  USBخاصة وجاهزة موجودة يف مكتبات الربط الديناميكي للشرحية دون احلاجة إىل بناء الربوتوكول 

 فهم مبدأ عمله.

 ) اليت تؤمنها هذه الشرحية هي على الشكل التايل:D2XX driver & VCP driverالربط ( إن واجتهي

 
 UART<>USBاملخصصة للتحويل  FT232Rواجهيت الربط (منطي العمل) للشرحية  12الشكل

واجهة ربط برمجية ديناميكية 

 باستخدام توابع ربط خاصة.
واجهة ربط برمجية مرئية تعامل  

 .COMكمنفذ تسلسلي 
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 :FT232Rللشرحية  )D2XX driver & VCP driverواجتهي الربط ( مقارنة بنيفيما يلي جدول 

 VCP Driver D2XX.DLL Driver 
 برنامج معقد برنامج بسيط  بساطة الربنامج

 3MBسرعة قابلة للتغيري تصل إىل  KB/s 300 سرعة ثابتة ال ميكن تغريها السرعة

 حتكم كامل ومباشر بالشرحية التحكم بالشرحيةال ميكن  التحكم بالشرحية

 VCP )Virtual Com Port:(  يعرف منفذUSB   كمنفذCOM  تسلسلي إضايف، مما يسمح لنا بالتخاطب مع منفذ

USB   كمنفذCom .معياري 

 D2XX.DLL:  يسمح هذا التعريف بالوصول املباشر إىل كامل مميزات هذه الشرحية عن طريق أوامر موجودة ضمن مكتبة

 .DLLربط ديناميكية

8-9 9B الشرحيةFT232R –  للتحويل دارة متكاملة خمصصةUART<>USB: 

  تشغيلالأنظمة معظم توفر الشركة الصانعة برنامج القيادة هلذه الشرحية بشكل جماين متوافق مع.  

  تقدم شركةFTDI برناجمي قيادة لشرائحها )& D2XX.DLL VCP.( 

  متوافقة مع املعيارينUSB1.1, USB2.0. 

 .تدعم هذه الشرحية مالئمة كاملة لنظم االتصاالت التسلسلية  

  300سرعة اتصالkb~3Mb حبسب نوع برنامج القيادة. 

 ذاكرة استقبال وسيطية من نوعFIFO   بايت 256بطول. 

 ذاكرة إرسال وسيطية من نوعFIFO   بايت 128بطول.  

  رقميVID, PID  وصف هلذا اجلهازو ورقم تسلسلي للمنتج. 

 صنعة تقدم معلومات مفصلة عن طرق استخدام هذه الشرحية.توفر العديد من املقاالت التقنية من الشركة امل 

وتستخلص منها البيانات املطلوبة،  USBحيث تقوم باستقبال بيانات منفذ  وبني النظام USBتلعب هذه الشرحية دور املالئم بني منفذ 

 .USBبعد إضافة احلقول الالزمة لتحقيق بروتوكول  USBكما تقوم بإرسال البيانات من املتحكم بشكلها التسلسلي إىل منفذ 
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8-10 10B ربط متحكمAVR  من خالل النافذةUART )TTL مع منفذ (USB )Differential.( 

 
 FT232Rمن خالل الشرحية  USBمع منفذ  AVRاملخطط التمثيلي لربط متحكم  13الشكل

 
 FT232Rمن خالل الشرحية  USBمع منفذ  AVRلربط متحكم  )Schematicالتوصيل (خمطط  14الشكل

وهـــي فقـــط متـــوفرة كعنصـــر  DIPيعتـــرب أمـــراً صـــعباً لعـــدم توفرهـــا يف غـــالف فيزيـــائي مـــن النـــوع  FT232Rإن التعامــل فيزيائيـــاً مـــع الشـــرحية 
SMD لذلك ميكن استخدام موديول التحويل ،UART<>USB  اجلاهز“Nawatt neXus” .أو أي موديول آخر مشابه 

 ”Nawatt neXus“موديول  15الشكل      



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة

 

 
 

Lab Session 08 | 2011-2012 Page | 15 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

 ميتلك املوديول العديد من األقطاب، ولكن يلزمنا فقط األقطاب التالية:

 TXD.قطب اإلرسال من احلاسب : 

 RXD: .قطب االستقبال من احلاسب 

 GND 0: قطب األرضيV .من احلاسب 

 +5V 5+: قطب التغذيةV  عندما يراد احلصول على تغذية من  فقطمن احلاسب (يستخدمUSB .(من أجل تغذية املتحكم 

8-11 11Bإرسال البيانات بني متحكم تطبيق :AVR  باستخدام األشعة حتت احلمراءواحلاسب )IR Data Link(: 

ستتم ) Differential( USB) واحلاسب عرب منفذ UART )TTLمن خالل النافذة  AVRإرسال البيانات بني متحكم إن عملية 

 التصميم دارتني:، وبالتايل سيتضمن باستخدام األشعة حتت احلمراءيف هذا التطبيق 

) IR LEDاحلمراء (وهي عبارة عن مرسل أشعة حتت  :)IR Data Sender( ألشعة تحت الحمراءل دارة اإلرسال )1

وكلما  100mA~25يرتواح بني  LED). إن التيار االمسي للثنائي Q1متحكم به عن طريق مفتاح إلكرتوين ترانزستوري (

مت توصيل مدخل دارة اإلرسال إىل  .)2V )R2 = 30Ωازدادت قيمة التيار ازدادت استطاعة اإلرسال وجهد العمل للثنائي 

 TXDللمتحكم. وبالتايل فإن ييع البيانات الصادرة من النافذة على القطب  UARTقطب اإلرسال للنافذة التسلسلية 

 .IR-LED) على املرسل 0,1سوف ترسل على شكل ثنائي (

 
 للمتحكم TXDووصلها مع القطب  ) لدارة اإلرسال باألشعة حتت احلمراء Schematicخمطط التوصيل ( 16الشكل

حميز عكسياً  )Photodiodeضوئي ( متصل: وهي عبارة عن )IR Data Receiver( ألشعة حتت احلمراءل دارة االستقبال )2

يقوم على مترير كمية أكرب من  P/Nحبيث أنه عندما يتم تسليط ضوء على نافذة الثنائي اليت متثل املنطقة الفاصلة بني املتصل 
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عندما يكون الثنائي يف الظالم فإن مقاومة الثنائي تكون كبرية جدًا (بامليغا  .17هو مبني على مميزة العمل يف الشكل التيار كما

أوم)، وعندما يتم تسليط الضوء على الثنائي تصبح مقاومته بضع كيلو أوم، كما أن تغري شدة الضوء الساقط على الثنائي 

) لتثبيت املطال حبيث 74HC14ث (، وبالتايل سنستخدم قادح مشيR3سيؤدي إىل تغري مطال اخلرج على طريف املقاومة 

(عندما يرسل املرسل القيمة  ”1“) والقيمة ”0“(عندما يرسل املرسل القيمة املنطقية  ”0“تتأرجح إشارة اخلرج بني القيمة 

 .neXusملوديول الوصل مع احلاسب  RXDيبني خمطط دارة االستقبال وتوصيلها مع القطب  18). الشكل”1“املنطقية 

 
 Photodiodeمميزة عمل املتصل الضوئي  17الشكل

 
 neXusللموديول  RXDووصلها مع القطب  باألشعة حتت احلمراء  االستقبال) لدارة Schematicخمطط التوصيل ( 18الشكل
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 :BASCOM-AVRيف بيئة  ”Exp.19.bas“الربنامج  
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 4800 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   Print "Hello World" : Waitms 50 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 .بشكل مستمر )UARTميلي ثانية على النافذة التسلسلية ( 50كل   ”Hello World“) العبارة TXDسيقوم الربنامج بإرسال (

وبالتايل ميكن عرض القيم  neXusمن خالل املوديول  USB) موصل مع منفذ Photodiodeعلى الطرف اآلخر سيكون املستقبل (

 .19الشكل – Terminalاملستقبلة من خالل النافذة 

 
 يف احلاسب Terminalيف نافذة  االستقبال خرج دارة 19الشكل

فيتم ذلك بتوصيل خرج دارة  LCDيف حال طلب استقبال البيانات من خالل متحكم آخر بدل احلاسب وعرضها على شاشة إظهار 

 للمتحكم اآلخر وسيكون الربنامج على الشكل التايل: RXDاالستقبال إىل القطب 

 :BASCOM-AVRيف بيئة  ”Exp.20.bas“الربنامج 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m8def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 4800 
 
'-----------------------[LCD Configuration] 
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = 
Portc.5 , E = Portd.3 , Rs = Portd.4 
Config Lcd = 16 * 2 
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'-----------------------[Variables] 
Dim Var As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   If Ischarwaiting() = 1 Then 
      Var = Inkey() : LCD Var 
   End If 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

) ويف حال ورود بيانات UARTبفحص حمتوى مسجل الدخل للنافذة التسلسلية ( ”()Ischarwaiting“سوف يقوم التابع 

 .LCDعلى شاشة وعرضها  )()Var = Inkey( ) ويتم قراءة البيانات الواردةIscharwaiting() = 1سيتحقق الشرط (
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8-12 12Bإرسال البيانات بني متحكم تطبيق :AVR  الليزر (باستخدام واحلاسبLaser Data Link:( 

ستتم ) Differential( USB) واحلاسب عرب منفذ UART )TTLمن خالل النافذة  AVRإرسال البيانات بني متحكم إن عملية 

 التصميم دارتني:أشعة الليزر، وبالتايل سيتضمن باستخدام يف هذا التطبيق 

) متحكم به عن طريق Laser LED( ليزريوهي عبارة عن مرسل  :)Laser Data Sender( الليزرألشعة  دارة اإلرسال )1

وكلما ازدادت قيمة التيار  100mA~25يرتواح بني  LED). إن التيار االمسي للثنائي Q1مفتاح إلكرتوين ترانزستوري (

). مت توصيل مدخل دارة اإلرسال إىل قطب اإلرسال للنافذة 2V )R2 = 30Ωازدادت استطاعة اإلرسال وجهد العمل للثنائي 

سوف ترسل على شكل  TXDللمتحكم. وبالتايل فإن ييع البيانات الصادرة من النافذة على القطب  UARTالتسلسلية 

 .Laser-LED) على املرسل 0,1ثنائي (

 
 للمتحكم TXDووصلها مع القطب الليزر ) لدارة اإلرسال بأشعة Schematicخمطط التوصيل ( 20الشكل

) حميز Phototransistorضوئي ( ترانزستوروهي عبارة عن  :)Laser Data Receiver( الليزرشعة أل دارة االستقبال )2

تمرير كمية أكرب من الرتانزستور بيقوم  فسوف الرتانزستور اليت متثل القاعدةحبيث أنه عندما يتم تسليط ضوء على نافذة  أمامياً 

تكون كبرية جداً الرتانزستور يف الظالم فإن مقاومة الرتانزستور . عندما يكون 21التيار كما هو مبني على مميزة العمل يف الشكل

، كما أن تغري شدة الضوء الساقط على سوف يفتح الرتانزستور، وعندما يتم تسليط الضوء الة القطعوسيكون يف ح (بامليغا أوم)

) لتثبيت املطال 74HC14، وبالتايل سنستخدم قادح مشيث (الرتانزستورسيؤدي إىل تغري مطال اخلرج على طريف الرتانزستور 

(عندما يرسل املرسل  ”1“) والقيمة ”0“(عندما يرسل املرسل القيمة املنطقية  ”0“حبيث تتأرجح إشارة اخلرج بني القيمة 

ملوديول الوصل مع احلاسب  RXDيبني خمطط دارة االستقبال وتوصيلها مع القطب  22). الشكل”1“القيمة املنطقية 

neXus. 
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 Phototransistorالضوئي  الرتانزستورمميزة عمل  21الشكل

 
 neXusللموديول  RXDووصلها مع القطب  ) لدارة االستقبال باألشعة حتت احلمراء Schematicخمطط التوصيل ( 22الشكل

 :BASCOM-AVRيف بيئة  ”Exp.19.bas“الربنامج  
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 4800 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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'--->[Main Program] 
Do 
   Print "Hello World" : Waitms 50 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

) بشكل مستمر. UARTميلي ثانية على النافذة التسلسلية ( 50كل   ”Hello World“) العبارة TXDالربنامج بإرسال (سيقوم 

وبالتايل ميكن عرض  neXusمن خالل املوديول  USB) موصل مع منفذ Phototransistorعلى الطرف اآلخر سيكون املستقبل (

 .23الشكل – Terminalالقيم املستقبلة من خالل النافذة 

 
 يف احلاسب Terminalخرج دارة االستقبال يف نافذة  23الشكل

فيتم ذلك بتوصيل خرج دارة  LCDيف حال طلب استقبال البيانات من خالل متحكم آخر بدل احلاسب وعرضها على شاشة إظهار 

 .”Exp.20.bas“الربنامج للمتحكم اآلخر وسيكون الربنامج هو نفسه  RXDاالستقبال إىل القطب 

إرسال واستقبال البيانات باستخدام  ملشروعإرسال واستقبال البيانات باستخدام األشعة حتت احلمراء مشابه متامًا  مشروعبالنتيجة فإن 

 الليزر واالختالف الوحيد هو باستبدال مرسل األشعة حتت احلمراء مبرسل ليزري واستبدال الثنائي الضوئي برتانزستور ضوئي.
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8-13 13Bإرسال البيانات بني متحكم تطبيق :AVR  األمواج الراديوية (باستخدام واحلاسبRF Data Link:( 

ستتم ) Differential( USB) واحلاسب عرب منفذ UART )TTLمن خالل النافذة  AVRإرسال البيانات بني متحكم إن عملية 

 دارتني: لتطبيقا، وبالتايل سيتضمن RFاألمواج الراديوية باستخدام يف هذا التطبيق 

على شكل ) RF Transmitter( راديويوهي عبارة عن مرسل  :)RF Data Sender( لألمواج الراديوية دارة اإلرسال )1

البيانات ملوديول مت توصيل مدخل . )5V, GND, ANT, DI+( وميلك أربعة اقطاب 5Vموديول جاهز يعمل جبهد 

للمتحكم. وبالتايل فإن ييع البيانات الصادرة من النافذة على  UARTإىل قطب اإلرسال للنافذة التسلسلية ) DI(اإلرسال 

 .RFقطب إرسال البيانات للموديول ) على 0,1سوف ترسل على شكل ثنائي ( TXDالقطب 

) على RF Receiverوهي عبارة عن مستقبل راديوي ( :)RF Data Receiver( لألمواج الراديوية دارة االستقبال )2

البيانات  خمرجمت توصيل . .)5V, GND, ANT, DO+( وميلك أربعة اقطاب 5Vشكل موديول جاهز يعمل جبهد 

يبني  22الشكل. neXusللموديول  UARTللنافذة التسلسلية  االستقبالإىل قطب االستقبال ملوديول ) DOاملستقبلة (

 .neXusمع احلاسب  ملوديول الوصل RXDخمطط دارة االستقبال وتوصيلها مع القطب 

 
 مرفقة يف جملد املشروع Datasheetالـ – باألمواج الراديويةاالستقبال اإلرسال و ) لدارة Schematicخمطط التوصيل ( 24الشكل

مشابه متاماً األمواج الراديوية بالنتيجة فإن مشروع إرسال واستقبال البيانات باستخدام ، و ”Exp19.bas“الربنامج الربنامج هو نفسه 

واالختالف الوحيد هو باستبدال مرسل األشعة حتت احلمراء مبرسل األشعة حتت احلمراء ملشروع إرسال واستقبال البيانات باستخدام 

 حال طلب استقبال البيانات من خالل متحكم آخر بدل احلاسب وعرضها على ويف .مبستقبل راديويواستبدال الثنائي الضوئي  راديوي

الربنامج للمتحكم اآلخر وسيكون الربنامج هو نفسه  RXDفيتم ذلك بتوصيل خرج دارة االستقبال إىل القطب  LCDشاشة إظهار 

“Exp.20.bas”. 
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8-14 14Bربط موديول : تطبيقGPS  مع متحكمAVR  من خالل النافذةUART: 
 الصناعية األقمار من املستقبلة البيانات على احلسابات من جمموعة من حالل األرض على نقطة أي موقع تحديدل اجلهاز هذا يستخدم

حزم البيانات اليت يتم بثها كذلك و  GPSمبدأ عمل نظام الـ) Session_08_CE_2012.wmv(احملاضرة الثامنة  أثناء عرضتقدم وقد 

 .”GPS Receiver Module“هلا من خالل موديول استقبال لنظام املالحة العاملي وكيف يتم استقبامن األقمار الصناعية املخصصة 

$GPGGA,092750.000,5321.6802,N,00630.3372,W,1,8,1.03,61.7,M,55.2,M,,*76 
$GPGSA,A,3,10,07,05,02,29,04,08,13,,,,,1.72,1.03,1.38*0A 
$GPGSV,3,1,11,10,63,137,17,07,61,098,15,05,59,290,20,08,54,157,30*70 
$GPGSV,3,2,11,02,39,223,19,13,28,070,17,26,23,252,,04,14,186,14*79 
$GPGSV,3,3,11,29,09,301,24,16,09,020,,36,,,*76 
$GPRMC,092750.000,A,5321.6802,N,00630.3372,W,0.02,31.66,280511,,,A*43 
$GPGGA,092751.000,5321.6802,N,00630.3371,W,1,8,1.03,61.7,M,55.3,M,,*75 
$GPGSA,A,3,10,07,05,02,29,04,08,13,,,,,1.72,1.03,1.38*0A 
$GPGSV,3,1,11,10,63,137,17,07,61,098,15,05,59,290,20,08,54,157,30*70 
$GPGSV,3,2,11,02,39,223,16,13,28,070,17,26,23,252,,04,14,186,15*77 
$GPGSV,3,3,11,29,09,301,24,16,09,020,,36,,,*76 
$GPRMC,092751.000,A,5321.6802,N,00630.3371,W,0.06,31.66,280511,,,A*45 

(reference: http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm) 

 .GPS لمثال عن احلزم املستقبلة على خرج موديو  25الشكل

وهي حتوي على الوقت  GPZDA$يف هذا التطبيق سوف نتعامل مع إحدى حزم البيانات املستقبلة من خالل املوديول وهي احلزمة 

 G.P.Sموديول الـــ لهايستقب اليت البيانات وشكل نوعوالتاريخ فقط؛ وبالتايل من أجل استخالص البيانات من احلزمة فإنه جيب معرفة 

 .النظام هذا تبرتوكوال أشهرالذي يعد  )NMEA )National Marine Electronics Association ربوتوكولواليت تعتمد ال

15B احلزمةZDA - Time and Date: 
 <GPZDA,hhmmss.ss,DD,MM,YYYY,ltzh,ltzn*cs<CR><LF$         شكل احلزمة هو:

Name 
ASCII String 

Units Description 
Format Example 

$GPZDA string $GPZDA 
 

Message ID ZDA Protocol header 

hhmmss.ss hhmmss.ss 082710.00 
 

UTC time hours, minutes, seconds, seconds 

day dd 16 day UTC time: day 01 ... 31 

month mm 09 month UTC time: month 01 ... 12 

year yyyy 2002 year UTC time: year 4 digit year 

ltzh xx or -xx 00 
 

Local zone hours Not supported (fixed to 00) 

ltzn zz 00 
 

Local zone minutes Not supported (fixed to 00) 

cs hexadecimal *64 
 

Checksum 
 

<CR> <LF>  
End of message 

http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm
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 GPZDA,071802.00,29,10,2008,00,00*6A$                  مثال:
 بتوقيت غرينتش. 07:18:02والوقت هو:  29/10/2008احلزمة يف املثال تشري إىل أن التاريخ هو: 

16B ربط موديولGPS :مع املتحكم املصغر 
. بشكل عام ميتلك UARTمتلك نافذة تسلسلية  GPSيع موديوالت الــوي) GPS )$20 ~ $50يتوفر جتاريًا العديد من موديوالت 

 أقطاب هلا الوظائف التالية: 6~4املوديول من 

 ).3V ~ +5V+قطب التغذية الرقمية للموديول ( :VCCالقطب  •

 قطب النقطة األرضية للتغذية. :GNDالقطب  •

 للمتحكم املصغر). RXDقطب خرج البيانات املستقبلة من قبل املوديول ( جيب أن يوصل مع القطب  :TXDالقطب  •

 مرتات املوديول.راان أجل ضبط بقطب دخل م: RXDالقطب  •

 .1secقطب توليد نبضة تزامن بدور  :PPSالقطب  •

 
 التجارية GPSبعض موديوالت الـ 26الشكل

للنافذة  RXDمن املوديول مع القطب  TXD) ووصل القطب VCC; GNDمن أجل هذا التطبيق فإنه يكفي تغذية املوديول (

 .27للمتحكم املصغر كما يف الشكل UARTالتسلسلية 

 

 

 :BASCOM-AVRيف بيئة  ”GPS_ZDA.bas“لربنامج ا

VCC 

GND 
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' ****************************************************************************** 
' * Title         : GPS_ZDA.bas                                                * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : LCD - GPS - LED - Buzzer                                   * 
' * Description   : Acquiring Time/Date/Coordinates from GPS Module            * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 4800 
'----------------------- 
'-----------------------[LCD Configurations] 
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = 
Portc.5 , E = Portd.3 , Rs = Portd.4 
Config Lcd = 16 * 2 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Uart_var As Byte , Pps_f As Bit 
Dim Temp_str As String * 2, Identifier As String * 6, Data_stream As String * 27 
Dim Hour_val As String * 2 , Min_val As String * 2 , Sec_val As String * 2 
Dim Day_val As String * 2 , Month_val As String * 2 , Year_val As String * 2 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   If Ischarwaiting() = 1 Then Gosub Gps_isr 
 
   If Pps_f = 1 Then 
      Reset Pps_f : Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd "Time: " ; Hour_val ; ":" ; Min_val ; ":" ; Sec_val 
      Locate 2 , 1 : Lcd "Date: " ; Day_val ; "/" ; Month_val ; "/20" ; Year_val 
   End If 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[UART] 
Gps_isr: 
   Uart_var = Inkey() 
   If Uart_var = "$" Then 
      $timeout = 100000 : Input Data_stream 
      Identifier = Mid(data_stream , 1 , 6) 
      If Identifier = "GPZDA," Then 
         '->[Time] 
         Hour_val = Mid(data_stream , 07 , 2) 
         Min_val = Mid(data_stream , 09 , 2) 
         Sec_val = Mid(data_stream , 11 , 2) 
         '->[Date] 
         Day_val = Mid(data_stream , 17 , 2) 
         Month_val = Mid(data_stream , 20 , 2) 
         Year_val = Mid(data_stream , 25 , 2) 
         Set Pps_f 
      End If 
   End If 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 مبايلي: سيقوم ”GPS_ZDA.bas“إن الربنامج وبالتايل ف ”$“تبدأ باحملرف  GPSإن ييع حزم البيانات الرواردة على خرج موديول 

 .)If Ischarwaiting()=1يتحقق الشرط ( حىت UARTأوًال بانتظار ورود بيانات على النافذة التسلسلية  )1

 ”$“والتأكد فيما إذا كان احملرف هو ) ()Uart_var = Inkey(سوف يقوم بقراءة احملرف الوارد على النافذة  )2

)If Uart_var = "$" Then ة إىل بداية حزمة بيانات.) إشار 

) إىل سلسلة حمرفية Input Data_stream) فسيتم قراءة كامل احلزمة ("$"يف حال كانت بداية حزمة بيانات ( )3

 .”Data_stream As String * 27“والذي مت تعريفه  ”Data_stream“ممثلة باملتحول حمرف  27بـ

 ”GPZDA“هي حزمة البيانات  ”Data_stream“سنحتاج اآلن إىل التأكد من أن احلزمة اليت مت وضعها يف املتحول  )4

من أجل اقتطاع احملارف الستة األوىل وفحصها ) Mid(املطلوبة. لذلك سيتم استخدام تعليمة االقتطاع من سلسلة حمرفية 

 .”GPZDA“ للحزمة للتأكد فيما إذا كانت هي

 String_var = Mid(String , Start , Num_of_char) شكل التعليمة هو:       

هــو الــذي ســيتم فيــه وضــع احملــارف املقتطعــة مــن السلســلة وجيــب أن يكــون حجمــه  ”String_var“حيــث أن املتحــول 

هـو السلسـة احملرفيـة األصـلية املطلـوب أن يـتم االقتطـاع  ”String“معرفاً حبيث يتسع للمحارف املطلوب اقتطاعها. املتحـول 

 ارف املطلوب اقتطاعها.هو عدد احمل ”Num_of_char“هو نقطة بداية االقتطاع. املتحول  ”Start“منها. املتحول 

)، فعندها يتم إكمال عملية ,GPZDAيف حال كانت احملارف الستة األوىل املقتطعة من السلسلة احملرفية هي للحزمة املطلوبة ( )5

جتزيئ السلسة احملرفية من أجل احلصول على البيانات املطلوبة وهي الوقت والتاريخ حيث أن لكل قيمة موضع حمدد يف السلسة 

 بني األقواس... احملرفية كما هو مبني أدناه
'$GPZDA,hhmmss.ss,DD,MM,YYYY,00,00*cs<CR><LF> 
'hh(7,8) : mm(9,10) : ss(11,12) : DD(17,18) : MM(20,21) : YYYY(xx,xx,25,26) 

 .LCDيستخدم كعلم من أجل عرض القيم اجلديدة كلما توفرت على شاشة اإلظهار  ”Pps_f“املتحول  )6

 
مواضع ثابتة للمحارف ضمن السلسلة، أي: قيمة الثواين تتوضع دائمًا يف السلسلة عند احملرفني  GPZDAاحلزمة متتلك : مالحظة هامة

11,12 )SS ( 20,21) وقيمة الشهر تتوضع عند احملرفنيMM وهكذا... إال أن بعض احلزم األخرى وأمهها احلزمة (GPRMC  ال

ا ميكن أن تتغري تبعًا لعدد القيم بعد الفاصلة العشرية لبعض متحوالت خطوط الطول والعرض. من أجل متتلك مواضع ثابتة للمحارف إذ

 فيما يلي.  GPRMSذلك سنضع هنا فكرة برجمية من أجل استخالص قيم اإلحداثيات والوقت والتاريخ واالرتفاع والسرعة من احلزمة 

17B احلزمةRMC )RMC - Recommended Minimum Data(: 
 احلزمة هو: شكل

$GPRMC,hhmmss.000,status,latitude,N,longitude,E,spd,cog,ddmmyy,mv,mve,
mode*cs<CR><LF> 
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Name 
ASCII String 

Description 
Format Example 

$GPRMC  string  $GPRMC Message ID  RMC protocol header  

hhmmss hhmmss.sss  083559.00 UTC Time  Time of position fix  

status character  A Status  V = Navigation receiver warning 
A = Data valid.  

latitude  ddmm.mmmm  4717.11437 Latitude  User datum latitude degrees, minutes, minutes 

N   N N/S Indicator  N=north or S=south  

longitude  ddmm.mmmm  00833.91522 Longitude  User datum latitude degrees, minutes, minutes 

E  character  E E/W indicator  E=east or W=west  

Spd  numeric  0.004 Speed (knots) Speed Over Ground  

cog  numeric  77.52 COG (degrees) Course Over Ground  

ddmmyy  ddmmyy  091202 Date  Current Date in Day, Month Year  

mv  numeric   Magnetic variation Not being output by receiver  

mvE  character   Magnetic variation 
E/W indicator  Not being output by receiver  

mode    Mode Indicator  See Position Fix Flags in NMEA Mode  

cs  hexadecimal  *53 Checksum   

<CR> <LF>   End of message  

 احلزمة: مثال عن

$GPRMC,071802.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,14072011,,,A*57 

 :BASCOM-AVRيف بيئة  ”GPS_RMC.bas“لربنامج ا
' ****************************************************************************** 
' * Title         : GPS_RMC.bas                                                * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : LCD - GPS - LED - Buzzer                                   * 
' * Description   : Acquiring Time/Date/Coordinates from GPS Module            * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 4800 
'----------------------- 
'-----------------------[LCD Configurations] 
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = 
Portc.5 , E = Portd.3 , Rs = Portd.4 
Config Lcd = 16 * 2 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Pps_f As Bit , Uart_byte As Byte , Pos(9) As Byte , J As Byte , I As Byte 
Dim Hour_val As String * 2 , Min_val As String * 2 , Sec_val As String * 2 

mk:@MSITStore:C:\Users\wedo\Desktop\Training\GPS\ANTARIS_Protocol_Specification(GPS.G3-X-03002).chm::/group__STD__NMEA.html
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Dim Day_val As String * 2 , Month_val As String * 2 , Year_val As String * 2 
Dim Identifier As String * 6 , Data_stream As String * 66 , Pos_i As Byte 
Dim Latitude As String * 10 , Longitude As String * 11 
Dim N_s As String * 1 , E_w As String * 1 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   If Ischarwaiting() = 1 Then Gosub Gps_isr 
 
   If Pps_f = 1 Then 
      Reset Pps_f : Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd "Time: " ; Hour_val ; ":" ; Min_val ; ":" ; Sec_val 
      Locate 2 , 1 : Lcd "Date: " ; Day_val ; "/" ; Month_val ; "/20" ; Year_val 
      Locate 3 , 1 : Lcd Latitude ; "  - " ; N_s 
      Locate 4 , 1 : Lcd Longitude ; " - " ; E_w 
   End If 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[UART] 
Gps_isr: 
   Uart_byte = Inkey() 
   If Uart_byte = "$" Then 
      $timeout = 100000 : Input Data_stream 
      Identifier = Mid(data_stream , 1 , 6) 
      If Identifier = "GPRMC," Then 
         '->[Looking for ',' Positions] 
         J = 1 
         For I = 1 To 9 
            Pos(i) = Charpos(data_stream , "," , J) 
            J = Pos(i) 
         Next I 
         '->[Time] 
         Pos_i = Pos(1) + 1 : Hour_val = Mid(data_stream , Pos_i , 2) 
         Pos_i = Pos(1) + 3 : Min_val = Mid(data_stream , Pos_i , 2) 
         Pos_i = Pos(1) + 5 : Sec_val = Mid(data_stream , Pos_i , 2) 
         '->[Date] 
         Pos_i = Pos(9) + 1 : Day_val = Mid(data_stream , Pos_i , 2) 
         Pos_i = Pos(9) + 3 : Month_val = Mid(data_stream , Pos_i , 2) 
         Pos_i = Pos(9) + 5 : Year_val = Mid(data_stream , Pos_i , 2) 
         '->[Location] 
         Pos_i = Pos(3) + 1 : Latitude = Mid(data_stream , Pos_i , 9) 
         Pos_i = Pos(4) + 1 : N_s = Mid(data_stream , Pos_i , 1) 
         Pos_i = Pos(5) + 1 : Longitude = Mid(data_stream , Pos_i , 10) 
         Pos_i = Pos(6) + 1 : E_w = Mid(data_stream , Pos_i , 1) 
         Set Pps_f 
      End If 
   End If 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

رب موقع احملارف ثابت وإمنا ، إال أننا هنا ال نعت”GPS_ZDA.bas“يعتمد نفس املبدأ يف الربنامج  ”GPS_RMC.bas“الربنامج 

 اليت تفصل بني البيانات ونوضح هذا فيما يلي: ”,“نوجد مواقع الفاصلة 

$GPRMC,071802.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,14072011,,,A*57 
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. ومن الواضح [… ,67 ,58 ,52 ,46 ,44 ,32 ,30 ,19 ,17 ,7]هي:  ”“بالنظر إىل احلزمة السابقة فإننا سنجد أن مواقع الفواصل 

الفاصلة ) وبعد 4717.11437يأيت قيمة خط الطول (الفاصلة الثالثة ) وبعد 071802يأيت قيمة الوقت (الفاصلة األوىل متامًا أنه بعد 

تأيت قيمة  السادسةالفاصلة ) وبعد 00833.91522يأيت قيمة خط العرض ( اخلامسةالفاصلة ) وبعد Nتأيت قيمة حمدد االجتاه ( الرابعة

 )...14072011تأيت قيمة التاريخ ( التاسعةالفاصلة ) وبعد 0.004تأيت قيمة السرعة ( السابعةالفاصلة ) وبعد Eحمدد االجتاه (

لتالية. وبالتايل متكنا من معرفة بدايات توضع كل صنف من البيانات واآلن ميكننا اقتطاعها ابتداًء من هذا العنوان وانتهاًء بعنوان الفاصلة ا

. ميكن ”Charpos“سلسلة حمرفية املتمثلة بالتعليمة ويتم حتديد مواقع الفواصل من خالل تعليمة البحث عن موضع حمرف ضمن 

 .BASCOM-AVR/Helpبارامرتات التعليمة يف برنامج االطالع على 
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