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الكتاب األول
البك ميكروكنرتولر ()1

تأليف
م/محدي سلطان عبد اخلالق

إعداد وإخراج
م /أسامه طلعت عبد احلفيظ

رقم اإليداع
4114 / 44122
4114 / 14 / 11

مجيع احلقوق حمفوظة وأي إعادة طبع
أو تقليد أو تزييف بدون إذن كتابي
يعرض املرتكب للمساءلة القانونية
حقوق النسخة اإللكرتونية حمفوظة لشركيت أنور
اجلمال – مصر ،واألساليب الذكية – السعودية
ولكن ميكن مشاركة الكتاب على مجيع املنصات
من منتديات أو مواقع التواصل االجتماعي أو غريها
بشرط احلفاظ على نفس الروابط من مواقع الشركتني وعدم رفع
الكتاب على أي سريفر آخر.

ج

عنوان الكتاب

Microcontroller Encyclopedia
موسوعة امليكروكنرتولر
الكتاب األول:

)PIC Microcontroller (1

تأليف

م /محدي سلطان عبد اخلالق
إعداد وإخراج :أسامه طلعت عبد احلفيظ
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عنوان الكتاب

إهداء ...
أوالً :اىل عائليت كلها واليت ال أستطيع ان أرد إليهم ما بذلوه معي من جهد مادي ومعنوي لالنتهاء من هذا الكتاب ،وأخص
بذلك أبي الذي كان سببا لي يف عدم الرتاجع عن كتابة هذا الكتاب وكان بعد اهلل خري معني لي قبل البدء واثناء
وبعد االنتهاء من الكتاب.
ثانياً :اىل رفيق الدرب م /أسامة طلعت عبداحلفيظ والذي لواله ما خرج الكتاب بهذه الصورة الرائعة والصيغ اجليدة ،فهو
دائـما كان له البصمة واللمسـة االخرية لكل جـزء بل لكل فقرة من فقرات الكتـاب ،وال أنسى طبـعا دور الوالـد
أ /طلعت عبداحلفيظ الذي وقف جبانبنا حتى انتهينا من وصول الكتاب إىل ايديكم.
ثالثاً :اىل م /أمحد مسري فايد والذي لطاملا استفدت مما يقدم من شروحات ودروس يف هذا اجملال سائال اهلل عز وجل ان
يكون ذلك يف ميزان حسناته.
رابعاً :اىل كل من تعلمت على أيديهم وتأثرت بهم وأخص بالذكر منهم الدكتور حممد عبد القوى سليمان (رمحه
اهلل) رئيس قسم هندسة احلاسبات األسبق بالزقازيق ،واملهندس عبد اهلل على صاحب سلسلة الكتب (ببساطة) وهي
(أردوينو ببساطة) و (راسبريي ببساطة) و (االخرتاق املادي) و (دليل حماكاة األردينو) باإلضافة إىل أنه يقوم االن
بالتجهيز لكتاب جديد أمتنى له التوفيق وأن ينفعنا بعلمه.
خامساً :اىل مجيع أصحابي الذين تأخرت عن السؤال عنهم النشغالي بالكتاب وكانوا دائما يسعون لرفع املعنويات
والتشجيع على إمتام هذا الكتاب واخص بالذكر منهم م /عبد املنعم علي و م /أشرف مسري و م/اسالم عاطف و م/خالد
سعيد و م /عمر زكريا و م/حممد عادل و م /عبد الكريم حممد و م /حممد الشحات و م /حممود املعداوي و م /عمار
ياسر (رمحة اهلل عليه)  ...وباقي األصحاب مجيعاً.

باإلضافة إىل ذلك ال يفوتين أن أتقدم بإهدائيني مهمني جدا بالنسبة لي:
فاألول :إىل أمي ،واليت لن يسعي هذا الكتاب بأكمله أن أذكر ما قدمته لي ،وأدعو اهلل أن جيمعين بها يف جنته.
والثاني :حلبيبة قليب وخمطوبيت وشريكة عمري املستقبلة بإذن اهلل اآلنسة  /غفران دياب  ...واليت أسأل اهلل أن يتمم
لنا وجيمعين بها على خري يف الدنيا واآلخرة.

محدي سلطان ،،،
املؤلف
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مقدمة املؤلف
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،بها أبدأ هذا الكتاب فهي خري ما به يبتدى ،ثم هذه األبيات اليت حيضر معناها
يف ذهين كثريا:
جلفَـــــــا مِـــن مُعَـــ ِّل ٍم
اصبِـــــر عَلـــى ُمـــــرِّ ا َ
ومـــن لـــم يـــذق مُـــــر العَــــــلُّمِ ســـــاعةً
ومــــن فـــــــات ُه التعلِــــــيمُ وقــــت شبـــــابهِ
ت الفتــــــــى واهلل بالعِـــــــلمِ والتُّـقـــــى
وذا ُ
ي

َفـــــإِن ُرسُـــــوب العِـــــل ِم فـــــي َنفَــــــــراتِ ِه
ل طُــــــــول حيــــــاتِهِ
جتـــــــرع ذُل اجلهـــــــ ِ
فكَــــبِّـــــر علــــــيه أربعــــــــاً لِـوفــاتــ ـ ِـ ِه
إذا لـــــــم يكـــــــونا ال اعتِبـــــــارَ ِلـذاتــ ـ ِـ ِه
ي

وبعد ذلك أقول أنه الشك أن امليكروكنرتولر أصبح يف السنوات األخرية املاضية من أهم العناصر
اإللكرتونية ،وهذا يرجع إىل أسباب عديدة منها :أنه ميكنك برجمته حبيث ينفذ أي شيء تريده،
وليس هذا فقط بل ميكنك إعادة برجمته مرات عديدة اذا طرأ على ذهنك تعديل تريد أن تضيفه،
باإلضافة طبعا لصغر حجمه وهذا ما مييزه عن الكمبيوتر ما جعله حيل حمل الكمبيوتر يف كثري
من تطبيقات التحكم ،وامليكروكنرتولر يستخدم حاليا يف الكثري جدا من التطبيقات والصناعات
فهو يستخدم يف صناعة السيارات – خاصة السيارات احلديثة اليت حتتوى على خاصية التحكم اآللي
– ويستخدم يف صناعة األجهزة املنزلية ولعب األطفال والتحكم يف اإلنسان اآللي فضال عن
استخداماته يف عمليات التحكم املختلفة كالتحكم يف درجات احلرارة والتحكم يف مستوى املاء
والتحكم يف أنظمة األمان اليت توجد يف املنازل والشركات  ...ومن أجل هذا ومع قلة املادة العلمية
املتاحة باللغة العربية يف هذا اجملال قررت أن اسطر يف هذه الصفحات ما رزقين به اهلل تعاىل من علم سائالً
املوىل عز وجل أن جيعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم وأن جيعله لنا يف ميزان حسناتنا ...
هذا الكتاب مبثابة مقدمة تبدأ بك من الصفر وتصل بك إىل املستوى الذي تستطيع من خالله التعامل
مع امليكروكنرتولر وعمل املشاريع اليت حتتاجها فمن خالله ستستطيع برجمة رجول
امليكروكنرتولر وستتمكن من توصيله بالشاشات والكيباد وستتعلم كيفية التعامل مع
اإلشارات التماثلية وكيفية توصيل اثنني ميكرو وكيفية التحكم يف املواتري  ...وغري ذلك من
املواضيع اهلامة وكل ذلك مزود بالصور اليت متكنك من عمل حماكاة للمشاريع على الكمبيوتر
وأيضا الصور اليت متكنك من عمل اهلاردوير ...
وهذا الكتاب مقدم إىل كل شخص مهتم مبجال امليكروكنرتولر أو الدوائر اإللكرتونية هاويا
كان أو متخصصا ولقد حاولت قدر اإلمكان أن أضع فيه بطريقة سهلة ومبسطة املعلومات اليت قد
تبدو صعبة ،كما أنه ال حيتاج إىل متطلبات مسبقة سواء معرفة بامليكرو أو بلغة برجمة السي ،لكن
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ينغى عليك قراءة الكتاب كامال وبالرتتيب على األقل مرة واحدة لتعرف كل ما فيه إمجاال ،ألني
أضع امللحوظات اهلامة يف مكانها الصحيح وهذه امللحوظات هي مبثابة خالصة اخلربات والتجارب اليت
مررت بها يف هذا اجملال ...
ويف النهاية أحب أن أؤكد ترحييب بأي نقد وأي رأى ميكنا من خالله توصيل املعلومة صحيحة
وبأفضل طريقة ،وأيضا أؤكد أن اآلراء اليت تأتيين أخذها دائما بعني االعتبار وانفذ الكثري منها وهذا
ما حدث يف هذا الكتاب ...

الفصل األول :مقدمة عامة عن امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com

و

بعد نزول الكتاب يف األسواق بفرتة بسيطة (وذلك قبل نزوله جمانا على اإلنرتنت) تواصل البعض
مشكورين مع املؤلف رغبة منهم يف تقديم الدعم لكتاب ميكروبيديا وذلك حفاظاً على مسريته
واستمراره ،ومؤخراً حاول البعض اآلخر شراء الكتاب كنسخة إلكرتونية وعندما أخربناهم باقرتاب
نزوله جمان ًا على اإلنرتنت أصروا على املساهمة جبزء من ثـمنه كدعم للكتب القادمة على األقل.
وعليه واحرتماً لرغبة السادة السابقني ومن حياول أن يقدم الدعم مثلهم ،فقد قام املؤلف مبحاولة بانتقاء
أسهل طريقة ميكن التواصل من خالهلا وهي (من مصر) خدمة فودافون كاش واليت من خالهلا
ميكنك حتويل أي مبلغ من رصيدك إىل رقم املؤلف ثم يقوم املؤلف باستالمه كنقود من أي فرع من
فروع فودافون.
على من يرغب بالدعم ميكنه اختاذ اخلطوات البسيطة التالية:
 من أي مكان ويف أي وقت اطلب الكود  *7000#أو اخلدمة الصوتية  7000من تليفونك
لتحويل املبلغ ألي رقم فودافون واتبع اخلطوات االتية:
 اختار اللغة :رقم  1للعربية أو  4لإلجنليزية.








اختار "حتويل االموال" بإدخال الرقم .1
اضغط الرقم  1إلدخال رقم موبايل املرسل إليه.
أدخل رقم موبايل املرسل اليه املكون من  11رقم وهو11144679996 :
اضغط الرقم  1لتأكيد الرقم.
أدخل املبلغ الذي ترغب بدعمنا به.
أكد على العملية بإدخال الرقم السري اخلاص بك ( 2ارقام).
ستصلك رسالة قصرية لتأكيد العملية ،كما ستصل املؤلف رسالة أخرى لتخربه بوجود مبلغ
حمول إليه.

أما بالنسبة ملن يريد الدعم من خارج مصر (كمن تواصلوا مشكورين مع املؤلف من األردن أو من غريها)
فيمكنهم التوصل مع املؤلف على الربيد اإللكرتوني  hamdy.engineer@yahoo.comأو من
خالل أي وسيلة أخرى موجودة يف بيانات املؤلف بالغالف اخللفي للكتاب.

وملن يكره التعامل مع الكتب اإللكرتونية ويفضل الكتب املطبوعة فما زالت النسخة املطبوعة
متوافرة يف األسواق ،جتدونها يف حمل رام (باب اللوق التحرير القاهرة) وحمل إلكرتا (هندسة
إسكندرية) ومكتبة نور (هندسة الزقازيق) ومكتبة جرير (هندسة املنصورة).
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الفصل األول

مقدمة عامة عن
امليكروكنرتولر

ميكنك هذا الفصل من التعرف على امليكروكنرتولر ومكوناته واستخداماته وأنواعه
ومميزاته وذلك بعيدا عن السرد التارخيي له

الفصل األول :مقدمة عامة عن امليكروكنرتولر
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الفرق بني الكمبيوتر وامليكروكنرتولر
عندما أسألك مما يتكون الكمبيوتر؟ فسوف جتيبين بأسهل ما يكون ذلك ألن أغلبنا قد تعامل مع
الكمبيوتر من قبل ويعرفه عن قرب ،أما إذا سألتك مما يتكون امليكروكنرتولر؟ عندها ستكون
اإلجابة صعبة إن مل تكن مستحيلة خاصة من مل يتعرض منا للميكروكنتولر من قبل ،لكن
املفاجأة أن إجابة السؤال األول هي نفسها إجابة السؤال الثاني!!  ...كيف ذلك؟

مكونات الكومبيوتر
بداية دعنا نتعرف مما يتكون الكمبيوتر كقطع هاردوير من الداخل:
 -1املعاج ) :(Processorوفائدته – كما هو معروف – هي
القيام بعمليات املعاجلة كالعمليات احلسابية
واملنطقية.

 -4الرامات ) :(RAMوتستخدم لتخزين الربنامج
اجلاري تنفيذه حاليا وسيتم توضيح ذلك الحقا
بإذن اهلل.

 -2اهلارد ديسك ) (Hard Discويستخدم لتخزين
البيانات بأنواعها املختلفة.

 -2جمموعة كروت:
أ -كارت الصوت :sound card
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ب -كارت الشاشة:

ج -كارت النت :LAN card

وتستخدم الكروت لربط املعاج باألجهزة اخلارجية اليت ال ميكنه التعامل معها مباشرة مثل
السماعات – الشاشات – األنرتنت  ...اخل.
وترجع عدم قدرة املعاج
على التعامل مباشرة
مع هذه األجهزة
اخلارجية إىل طبيعة
البيانات حيث أن
شكل البيانات اليت
يتعامل معها املعاج
خيتلف عن شكل
البيانات اليت تتعامل
معها تلك األجهزة،
فاملعاج يتعامل مع هذه البيانات يف صورة رقمية ( digitalصفر وواحد) أما األجهزة اخلارجية
– كالسماعات مثال – فهي تتعامل مع إشارات (تسمى إشارات متاثلية أو Analogue
 )signalsوبالتالي يستخدم كارت الصوت للتحويل بني هذين الشكلني من البيانات
 -9وأخريا الكيسة ) :(Caseواليت تستخدم الحتواء مجيع مكونات الكمبيوتر السابقة.
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مكونات امليكروكنرتولر
وبعد أن انتهينا من السؤال األول جاء دور السؤال الثاني وهو :ما هي مكونات امليكروكنرتولر وكما
ذكر من قبل فإنها نفس مكونات الكمبيوتر لكن مع بعض االختالف يف املسميات واألحجام
واإلمكانيات  ...لنرى كيف ذلك دعنا نتعرف عليهم:
 -1معاج أيضا ولكنه يسمى هنا )(microprocessorوالكلمة البادئة ) (microتطلق غالبا
يف اإلجنليزية على الصورة املصغرة من الشيء فمثال عندما نقارن بني الثانية وامليكرو ثانية جند
أن الثانية تتكون من مليون ميكرو ثانية ،وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن إمكانيات
املعاج يف امليكروكنرتولر أقل منها يف معاج الكمبيوتر (غالبا إن مل يكن دائما) ويرجع هذا
إىل أن معاج الكمبيوتر يصنع ليستخدم يف مجيع األغراض فمثال يستخدم لتشغيل الربامج
وكذلك األلعاب وكذلك التعامل مع اإلنرتنت وغري ذلك من هذه االستخدامات.
 -4رامات أيضا ) (RAMوغالبا ما تؤدى نفس الوظيفة اليت تؤديها يف حالة الكمبيوتر واليت سيتم
شرحها الحقا.
 :Flash memory -2وهي اليت تقوم بنفس وظيفة اهلارد ديسك حيث تقوم بتخزين الربنامج الذى
يراد للميكرو أن يقوم بتنفيذه.
 -2جمموعة كروت أو ما يسمى هنا  interfacesوهي تشبه يف عملها الكروت املوجودة يف
الكمبيوتر فمثال يوجد:
أ Ethernet interface -والذى يستخدم يف توصيل امليكرو باألنرتنت.
ب LCD interface -والذى يستخدم لتوصيل امليكرو بشاشات العرض  LCDالصغرية.
ج :Serial and USB interfaces -واللذان يستخدمان لتوصيل امليكرو بالكمبيوتر أو
توصيله مبيكرو آخر.
د :ADC interface -والذى يستخدم
لقراءة اإلشارات األنالوج التناظرية
فكما أوضحنا من قبل فإن املعاج
يتعامل فقط مع اإلشارات الرقمية
الدجييتال ولكى جنعله يتعامل مع
اإلشارات األنالوج يستخدم هذا الـ
 interfaceوالذى يقوم بتحويل
اإلشارة األنالوج إىل نظريتها
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بالشكل الدجييتال لكى يستطيع يفهمها املعاج وبالتالي يتعامل معها كما هو مبني
بالشكل.
ه -التامير  :Timerويستخدم لتنفيذ جمموعة أوامر بعد فرتة زمنية حمددة.
و :Power Supply module -من املعروف أن أي  ICمثل امليكروكنرتولر أو غريه حتتاج
جهد مناسب لكى يعمل وفى حالة امليكروكنرتولر اجلهد الالزم لتشغيله هو مخسة فولت
 ...ولكن إذا ما حدث أي عطل أو فقد يف جهد البطارية ألي سبب من األسباب وأصبحت تعطى
 2.9فولت مثال بدال من  9هل سيعمل امليكروكنرتولر أم ال ؟؟ اجلواب هنا أنه سيعمل وهنا
تظهر أهمية الـ  Power supply moduleالذي يستخدم لكي جيعل امليكرو يعمل
عند على مدي حمدود من القيم ) (rangeوليس عند قيمة حمددة فمثال عندما يكون اجلهد
من  2إىل  9فولت فان امليكرو يعمل.
ز :Input and output ports -وهى عبارة عن جمموعة من املخارج ) (portsكل منها
(غالبا) ما يكون عبارة عن 8
مـــن الــــــ  buffersالـــيت
يســتخدمها املعاج إلخراج قيم
جـــهـــد عـــلـــى رجـــول
املــيــكــروكــنــرتولــر أو
ال ستقبال القيم منها كما هو
موضح بالشكل املقابل.

Reference 4

ح -يوجد أيضا  interfacesأخرى سنتعرض هلا يف حينها إن شاء اهلل.
 -9أيضا  Caseولكنها هنا عبارة عن طبقة مسيكة تغطى املكونات الداخلية
للميكروكنتولر ،وتظهر الصورة التالية امليكروكنرتولر قبل وبعد إذالة هذه الطبقة
اخلارجية:
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وبالنظر إىل مكونات امليكروكنرتولر والكومبيوتر سابقة الذكر جند أنها تقريبا نفس
املكونات ولذلك ميكن اعتبار أن امليكروكنرتولر هو عبارة عن كمبيوتر صغري لذلك مسى
املقطع األول منه  Microونظرا ألن غالب استخدامه يف عمليات التحكم مسى اجلزء الثاني منه
.controller

Reference 4

هذه معناه أنه يف النهاية فإن امليكرو عبارة عن جتميع بني ميكروبروسيوسور وذاكرة
بأنواعها املختلفة وجمموعة كروت أو  interfacesكما بالشكل السابق.

مميزات امليكروكنرتولر
وللميكرو على الكمبيوتر مميزات عدة أهمها:
 )1صغر احلجم وهي امليزة اليت متكننا من استخدامه يف أي مكان.
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 )4صغر القدرة املستهلكة  less power consumptionإذ أنه لكي يعمل حيتاج جلهد 9
فولت وتيار صغري جدا مقارنة مبا حيتاجه الكمبيوتر.
 )2تكلفة امليكرو أصغر بكثري من الكمبيوتر.
لكن هذا ليس معناه أننا ميكننا االستغناء عن الكمبيوتر إذ أن امليكرو إمكانياته حمدودة
مقارنة بالكومبيوتر فمثال امليكرو ال يستطيع تشغيل برنامج الوورد لكن لكل منهم التطبيقات
اليت يستخدم فيها.

استخدامات امليكروكنرتولر







التحكم يف عمل اإلنسان األىل :فمثال التحكم يف سرعته  ...التحكم يف مساره  ...التحكم يف
حركة األذرع  ...قراءة املعلومات (صوت أو فيديو  ... )...إخل.
التحكم يف درجة احلرارة.
التحكم يف الزمن الالزم لتشغيل األجهزة.
التحكم يف مستوى املاء يف خزان ما.
التحكم يف رطوبة الرتبة.
التحكم يف اإلضاءة.

 األنظمة السرية أو أنظمة األمان مثل .Home security system
 يستخدم أيضا يف السيارات للتحكم يف حركة الفرامل.
 ويوجد يف الكثري من األجهزة املنزلية وغري ذلك من االستخدامات الكثرية املتعددة ...

الفصل األول :مقدمة عامة عن امليكروكنرتولر
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أنواع الذاكرة يف امليكروكنرتولر
 :Flash memory وتسمى أيضا  program memoryوتستخدم لتخزين الربنامج  ...مبعنى
أننا بعد أن نكتب الربنامج على الكمبيوتر ونريد أن (حنرقه) أو ننزله على امليكرو عن طريق
الربوجرامر فإنه يتم ختزينه على الفالش.
 :RAM وتسمى أيضا  data memoryوتستخدم لتخزين املتغريات اليت يتم تعريفها يف الربنامج
وتستخدم أيضا يف ختزين األوامر اليت يتم تنفيذها حاليا.
 :EEPROM وتستخدم أيضا لتخزين البيانات واملتغريات لكن الفرق بينها وبني الـ  RAMأنها
حتتفظ مبحتوياتها من بيانات عند فصل اجلهد أو الكهرباء عن امليكرو وهذا على عكس
الـ  RAMاليت تفقد حمتوياتها مبجرد فصل اجلهد عن امليكرو.

معنى Interface
أوضحنا أن امليكروكنرتولر يستطيع إخراج من القيم فقط إما صفر وإما مخسة فولت ،ولكن أغلب
األجهزة األخرى حتتاج إىل قيم خمتلفة للجهد فمثال املروحة الكهربائية حتتاج  441فولت متغري لكي
تعمل  ...فكيف إذن نستخدم اخلمسة فولت اخلاصة بامليكروكنرتولر يف تشغيل والتحكم يف
املروحة اليت تعمل على  441فولت.
يتم هذا عن طريق دائرة هاردوير نقوم حنن بتصميمها حبيث عندما يدخل هلا مخسة فولت توصل جهد
خارجي قيمته  441فولت متغري إىل املروحة لكى تعمل ،مثل هذه الدوائر اهلاردوير تسمى interface
وبالتالي فإن اإلنرتفيس بصفة عامة هو عبارة عن دائرة نستخدمها بغرض التوصيل بني األجهزة الغري
متالئمة مع بعضها  incompatibleوألن امليكرو غري متالئم مع املروحة فإنه ال ميكن التوصيل
بينهم مباشرة وإمنا من خالل إنرتفيس ،وكذلك أيضا فإن املعاج يف الكومبيوتر ال ميكننا توصيله
بالسماعات مباشرة وإمنا يتم ذلك من خالل إنرتفيس وهو كارت الصوت املذكور سابقا ...

الشكل التالي يوضح بنوع من التفصيل مكونات امليكروكنرتولر من الداخل مبا يف ذلك األنواع
املختلفة للذاكرة وبعض الـ  interfacesالشائعة ...
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Reference 4

أنواع امليكروكنرتولر
ختتلف أنواع امليكروكنرتولر نتيجة اختالف الشركات املصنعة له حيث يوجد العديد من
الشركات اليت تقوم بتصنيعه فعلى سبيل املثال:
عائالت امليكرو

اسم امليكرو

PIC
PIC10, PIC12, PIC16,
Microcontroller
PIC18, PIC24

لوجو (شعار) الشركة

اسم الشركة
Microchip

8051

MCS-51

Intel

ATmega , AT90
,AVR32

AVR

ATMEL

TX19A

Toshiba

Z180 , Z80

Zilog
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ولكل شركة طريقتها اخلاصة يف تصميم امليكروكنرتولر اخلاص بها ) (organizationلكن
هذا ال يهمنا كثريا – كغري متخصصني – ألننا يف النهاية سننظر لكل ميكروكنرتولر على أنه
عبارة عن معاج وذاكرة بأنواعها املختلفة وجمموعة .interfaces
النوع الذي سنركز عليه يف هذا الكتاب هو الـ  PIC Microcontrollerوهو من صناعة شركة
 ،Microchipوهذا النوع عبارة عن جمموعة من العائالت ) (Familiesوختتلف كل عائلة عن
األخرى – غالبا – فيما حتتويه من  interfacesمثل ،PWM ،UART ،USB ،Ethernet ،ADC
 ...إخل.

PIC Microcontroller families:
هذه الصورة توضح االختالف يف عائالت الـ .PIC Microcontroller

وكل عائلة عبارة عن أكثر من ميكروكنرتولر خيتلف كل واحد عن اآلخر اختالفات بسيطة
فلو فرضنا مثال العائلة  16Fواليت حتتوي على الـ  ADC interfaceفسنجد أن امليكرو 16F877A
حيتوي على  8رجول لقراءة اإلشارات األنالوج بينما امليكرو  16F876Aوالذي هو من نفس العائلة
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حيتوي على  9رجول فقط لقراءة نفس اإلشارات ،وعلى غرار هذا املثال تتضح بقية االختالفات
البسيطة ،وميكنك التعرف أكثر على االختالفات عن طريق قراءة الداتا شيت واليت سنوضح الحقا
مصادر احلصول عليها وكيفية قراءتها.
وهذا اجلدول يوضح االختالف بني جمموعة من امليكروكنرتولر تنتمي لنفس العائلة:

Reference 5

اختيار امليكروكنرتولر املناسب
يتم اختيار امليكروكنرتولر على أساس جمموعة من العوامل:
 فمثال جيب حتديد عدد رجول امليكروكنرتولر اليت حيتاجها املشروع وما هي نوعيتها ما إذا
كانت دجييتال أو أنالوج وبناء على التفاوت يف إمكانيات عائالت امليكرو وأفرادها يتم اختيار
امليكرو الذي يتناسب مع تلك االحتياجات ،فعلى سبيل املثال إذا كان املشروع حيتاج إىل 41
سويتش فال ميكن استخدام ميكرو حيتوي  8رجول فقط وهكذا.

الفصل األول :مقدمة عامة عن امليكروكنرتولر
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 أيضاً جيب حتديد الـ  interfacesاليت حيتاجها املشروع وختتار نوع امليكرو الذي حيتوي هذه
الـ  interfacesمجيعا ،فمثال إذا كنت تريد توصيل امليكروكنرتولر باإلنرتنت لنقل
معلومات ما ،فعندئذ ستلجأ إىل العائلة  18Fوليس العائلة  16Fألن العائلة  18Fهي اليت حتتوي
على  Ethernet interfaceوهكذا.
 من املمكن أن يؤثر أيضا حجم الذاكرة يف اختيار نوع امليكرو ،فاذا كان الربنامج الذي تريد
تنفيذه برنامج كبري يف حجمه عند التخزين فسوف حيتاج بالتأكيد ذاكرة كبرية ولذا
سنحتاج ميكرو له ذاكرة تتناسب مع الربنامج وسنعرف الحقا كيف ميكن معرفة حجم
الذاكرة اليت يشغلها الربنامج.
هذه الصورة توضح جمموعة من امليكروكنرتولر من عائالت خمتلفة موضحاً عليها مميزات كل
واحد
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املكونات املطلوبة ملشاريع الكتاب
وفيما يلي إمجال لكل املكونات اإللكرتونية املطلوبة لتنفيذ أي مشروع هاردوير عملي موجود يف
أي فصل يف هذا الكتاب:
Push-button and Switch

عدد  4كريستالة  8ميجاهرتز

عدد  2روزت ة

عدد  4ريالى مع األخذ يف االعتبار القيم املكتوبة عليهم

الروزتة :تستخدم عادة لتوصيل األسالك اليت يصعب توصيلها يف الـ  test boardإذ أن توصيل سلك
يستلزم كونه رفيع وعلى درجة كافية من الصالبة ،فمثال إذا أردنا توصيل سلوك الكهرباء العادية
واليت سنستخدمها عند التحكم يف األمحال الـ  441فولت واليت تكون مسيكة يف القلب املعدني هلا
فلن ميكننا توصيلها إال من خالل الروزتة ...
الكريستالة :تستخدم للحصول على الـ  Clockاليت حيتاجها
امليكرو لكي يعمل ...
الريالي :يستخدم لتوصيل اجلهود العالية بامليكروكنرتولر.
مرت سلك نت :والذي سنستخدمه للتوصيل بني العناصر
اإللكرتونية
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عدد  4ترانزستور

Pin header

2N2222

أربعة مكثفات بقيمة
 11ميكرو فاراد

جمموعة متنوعة من الليدات

املكثفات :هلا استخدامات عدة ولكن أهمها هو أننا سنحتاجها عند توصيل امليكرو بالكمبيوتر
 :PIN headerحنتاجها لتوصيل الشاشة بالـ  test boardكما سيتبني فيما بعد.
الرتانزستورات :وهلا استخدامات كثرية لكننا هنا سنركز على كيفية استخدام الرتانزستور
كسويتش ...

DC Motor
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LCD
16×2

L293B IC

عدد  4سيفني
سيجمنت

عدد  4ميكرو 16F877A

MAX232 IC

الشاشة :تستخدم لعرض القيم والنصوص ،فعلى سبيل املثال ميكن استخدامها لعرض قيمة درجة
احلرارة املقاسة ...
السيفني سيجمنت :تستخدم أيضا يف عرض القيم وسنتعرف على تفاصيلها الحقا ...
 :L293bيستخدم للتحكم يف املوتور...
 :Max232يستخدم لتوصيل امليكرو بالكمبيوتر...

 :7805من املعروف أن امليكرو يعمل على جهد مخسة فولت ومعظم
مصادر اجلهد املوجودة قد ال خترج مخسة فولت ،فمنها مثال  9أو  14فولت
وبالتالي نستخدم هذا اآلي سي للتحويل من هذه اجلهود إىل اخلمسة فولت.

الفصل األول :مقدمة عامة عن امليكروكنرتولر
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الربوجرامر :وتستخدم لنقل الكود من الكمبيوتر إىل امليكروكنرتولر ،وهذه العملية تسمى حرق
امليكروكنرتولر.

 :Serial Cableيستخدم هذا الكابل لتوصيل امليكرو بالكمبيوتر ويستخدم أيضا مع بعض
أنواع الربوجرامر لتوصيلها بالكمبيوتر.

17
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:Test Board

وتستخدم لتوصيل العناصر اإللكرتونية ببعضها حيث يتم جتربة الدائرة عليها أوال للتأكد من انه ال
يوجد بها مشكلة ومن ثم بعد ذلك نقوم بعمل الدائرة على .PCB

الفصل األول :مقدمة عامة عن امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com
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وأخرياً :اآلفوميرت:
والذي يستخدم لقياس اجلهود والتيارات واختبار الدائرة والبحث
عن بعض األخطاء الصغرية بها.

ميكنك شراء هذه املكونات من مصر من شركة أنور اجلمال
(شارع باب اللوق – التحرير) وموقعها اإللكرتوني:
www.elgammalelectronics.com

أو من اململكة العربية السعودية من شركة األساليب الذكية (مكة املكرمة – بطحاء قريش)
وموقعها اإللكرتوني:
www.s-m.com.sa

كما ميكنك التوجه إىل أي من الشركتني وطلب جمموعة (ميكروبيديا) وسوف حتصل على
اجملموعة الكاملة من املكونات املذكورة سابقاً.
أو ميكنك احلصول على هذه املكونات منفردة يف أي شركة مكونات إلكرتونية أخرى ...
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الفصل الثاني

قراءة داتاشيت
امليكروكنرتولر

للميكروكنتولر جمموعة من اخلصائص واليت يلزم معرفتها قبل التعامل معه ،هذا الفصل
سيمكنك من التعرف على خصائص ومكونات أي نوع من أنواع امليكروكنرتولر عن طريق
تعلم كيفية قراءة الداتا شيت اخلاص به

الفصل الثاني :قراءة داتاشيت امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com
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احلصول على الداتا شيت
ميكنك تنزيل ملفات الداتا شيت للمكونات اإللكرتونية املختلفة من مواقع الداتا شيت املختلفة
ومنها على سبيل املثال:
www.alldatasheet.com
www.datasheetcatalog.com

حيث ميكنك البحث عن أي آي سي تريده عن طريق البحث عن رقمه يف أحد هذه املواقع ،وطبعا
ميكنك البحث يف جوجل.

ترقيم رجول امليكروكنرتولر
طريقة الرتقيم الرجول ألي IC
ثابتة ومعروفة وهي أننا نقوم
بتحديد مكان النقطة
احملفورة املوجودة على الـ IC
فتكون الرجل اليت جبوارها هي
الرجل رقم واحد ثم زيادة العد مع
الدوران يف اجتاه األسهم املوضحة
يف الشكل.

الـ Clock
من املعلوم لدينا انه ال ميكن للسيارة أن تسري بدون وقود وكذلك ال ميكن للميكرو أن يعمل
بدون الـ  clockواجلهد اخلمسة فولت.
حيث أنه من وظائف الـ  clockأنها حتدد سرعة تنفيذ امليكروكنرتولر لألوامر ،كما حيتاجها
امليكروكنرتولر يف تنفيذ بعض الوظائف اخلاصة اليت تطلب منها مثال تنفيذ أمر معني بعد مدة
زمنية حمددة.
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والـ  clockعبارة عن إشارة كما بالشكل التالي:

ومن أهم خواصها هو الرتدد الذي تصدر به هذا اإلشارة أو الذبذبات اليت يف الشكل ،كما أن لكل
ميكروكنرتولر قيمة قصوى للرتدد ميكن له أن يتعامل معها وهي مثال  41ميجا هرتز يف حالة
امليكرو  16F877Aوهذه القيمة حنصل عليها من الداتا شيت اخلاصة به.

بعض اخلواص الكهربائية اهلامة للميكرو PIC16F877A
سوف نتناول الداتا شيت اخلاص بهذا امليكرو الشهري كمثال لكيفية استخراج املعلومات اهلامة من
الداتا شيت.

الفصل الثاني :قراءة داتاشيت امليكروكنرتولر
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أقصى تيار ميكن هلذا امليكرو أن يقوم بإخراجه (يف حالة تشغيل رجوله كخرج) أو استقباله (يف
حالة تشغيل رجوله كدخل) هي  49ميللي أمبري لكل رجل من رجوله ،وبالتالي فان األمحال اليت تعمل
على تيار أكرب من هذه القيمة ال ميكن توصيلها مباشرة على امليكروكنرتولر ...
مثال :هل ميكننا توصيل الليد مباشرة على رجل من رجول امليكروكنرتولر لكي يتحكم يف
أضاءته ؟؟؟
اإلجابة :نعم ،ألن الليد يعمل على جهد من  1.9إىل  4فولت وتيار قد ال يزيد عن  19ميللي أمبري وهي قيم
أقل من القيم اليت يقوم امليكرو بإخراجها للفولت وللتيار.
مثال :هل ميكننا توصيل موتور يعمل على  9فولت و 111ميللي أمبري على رجل من رجول
امليكروكنرتولر ؟؟؟
اإلجابة ال ،فعلى الرغم من أن جهد املوتور مخسة فولت مساوي جلهد امليكرو إال أن التيار الذي حيتاجه
املوتور أكرب من الذي يقوم امليكرو بإخراجه.

التعرف على بعض وظائف رجول امليكروكنرتولر
هذا اجلزء يوضح كيفية معرفة وظيفة كل رجل من رجول امليكروكنرتولر وحيث أنه قد يكون
لرجل واحدة أكثر من وظيفة فسوف نتعرض اآلن لبعضها وسنذكر الباقي كل يف حينه بإذن اهلل.
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امليكرو  16F877Aالذي اختذناه كمثال يف شرح هذا الباب يتكون عن  21رجل كما بالشكل
السابق.

الرجل رقم ()1
من الشكل السابق املأخوذ من الداتا شيت فإن هذه الرجل مكتوب عليها  MCLRوهو لفظ يرمز إىل
 master clearوهذا يعين أنها تستخدم لعمل إعادة تشغيل للميكروكنرتولر أي إعادة بدأ تنفيذ
الربنامج من بدايته وهذا يتضح جليا يف مسابقات الروبوكون ) (Robocon competitionوفيها
مثال اذا فقد الروبوت مساره أو حدثت له مشكلة ما فان املشرف عليه يقوم بوضعه يف مكانه األصلي
ثم يقوم بإعادة التشغيل من جديد عن طريق مفتاح يتم تركيبه على هذه الرجل ،ومن املالحظ وجود
شرطة أعلى كلمة  MCLRوهذه الشرطة دائما ما تعين أن هذه الرجل تعمل  Active lowأو
مبعنى آخر فإن هذه الرجل ستقوم بوظيفتها أي ستقوم بعمل إعادة للتشغيل اذا وضع عليها جهد
 Lowأي اذا وضع عليها صفر فولت وبالتالي فان امليكرو لكى يعمل بشكل طبيعي وال يعيد
التشغيل باستمرار فالبد أن توصل هذه الرجل خبمسة فولت دائما وعندما حتدث مشكلة ما ونريد
عمل إعادة تشغيل نوصل عليها صفر فولت  ...كيف ذلك؟؟؟ يتم ذلك من خالل الدائرة املوضحة
بالشكل التالي:

الفصل الثاني :قراءة داتاشيت امليكروكنرتولر
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كما نرى فإن دائرة هذه الرجل حتتوي على مفتاح يعرف بالـ  push buttonومقاومة  11كيلو أوم
ومصدر جهد  9فولت موصل كما هو بالشكل ،نالحظ انه يف حالة التشغيل العادية أي عندما
يكون السويتش غري مضغوط عليه يكون اخلرج  9فولت وبالتالي يعمل امليكروكنرتولر.
وعندما يتم الضغط على السويتش فان اجلهد على الرجل  MCLRيصبح صفر وبالتالي حيدث إعادة
تشغيل:

وأيضا تستخدم هذه الرجل عند برجمة امليكرو (أي عند تنزيل الربنامج عليه) لكن هذا ال يهمنا األن.

الرجول ( )11و ()14
ذكرنا من قبل أن امليكرو لن يعمل بدون جهد موصل عليه وقيمته تساوى مخسة فولت وهذا اجلهد
يوصل على هذين الطرفني حبيث يوصل الطرف املوجب للخمسة فولت على الرجل  11والطرف السالب
على الرجل  ،14وبالنظر يف الداتا شيت نستطيع استنتاج التالي :الرجل  11مكتوب عليها VDD
وبالتالي نستطيع استنتاج أن الرجل اليت يكتب عليها  VDDيف أي نوع آخر من أنواع امليكرو هي
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اليت يوصل عليها الطرف املوجب للجهد بصرف النظر عن رقمها ،والرجل  14مكتوب عليها  VSSوهى
الرجل اليت دائما توصل بسالب البطارية اخلمسة فولت أو توصل باألرضي .Ground

الرجول ( )21و ()24
نفس االستخدام للرجلني  11و( 14الرجل  21توصل على املوجب و 24توصل على السالب) وميكن
االكتفاء بتوصيل  11و 14فقط.

الرجول ( )12و ()12
يوصل عليهما الكريستــــــــــــــــــــــ ـالة
) (Oscillatorواليت تستخدم لتوليد إشارة
الـــــ  clockاليت بدونها لن يعمل امليكرو،
وا لكريســـتـاالت أنواع خت ت لف يف قيم
ترددات اإلشـــارة اليت خترجها منها  1أو  2أو 8
أو  41م يجـا هر تز و غري ذلـك ،و فى هـذا
الكتاب ســنعمل على الكريســتالة 8
ميجا هرتز.

دائرة الكريستالة
يظهر يف األشكال السابقة التوصيل الصحيح للكريستالة ،حيث يتم توصيل مكثفني مع
الكريستالة كما هو موضح ،وتتوقف قيم هذه املكثفات هذه على قيمة الكريستالة وميكن
احلصول على هذه من الداتا شيت اخلاصة بامليكرو كما بالشكل اآلتي:

الفصل الثاني :قراءة داتاشيت امليكروكنرتولر
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ويتضح من هذا اجلدول أن هذا امليكرو يعمل على  3 modesوهم  HS ، XT ،LPوكل منهم له
قيمة خمتلفة للكريستالة ،ولو الحظت املود املستخدم عند الرتدد  8ميجاهرتز لوجدته  HSوهذا ما
سيجعلنا خنتاره عندما نقوم بعمل مشروع جديد يف الفصول التالية  ...وبالتالي عندما تتعامل مع أي
نوع آخر من أنواع امليكروكنرتولر جيب معرفة الـ  Modesاليت يعمل عليها وقيم الكريستاالت
اخلاصة بكل  Modeثم نقوم باالختيار الصحيح عند عمل مشروع جديد ،إذ أن اختيار مود خاطئ
سيؤدي إىل عدم أن املشروع لن يعمل على مستوى اهلاردوير وان عمل يف السوفتوير ...
ملحوظة :يف شغلنا العملي يف الفصول التالية مل نقم بتوصيل املكثفات وميكنك أيضا فعل
ذلك وسيعمل املشروع بدون مشاكل ...
ملحوظة :بعض أنواع امليكروكنرتولر قد حتتوي على كريستالة داخلية ويف هذه احلالة
ميكننا االستغناء عن دائرة الكريستالة اخلارجية ولكن يلزم حتديد اإلعدادات يف الربنامج
كما سنرى الحقا

باقي ال  22رجل
أما باقي الرجول فهم الذين يستخدموا لربط امليكروكنرتولر باي جهاز خارجي مثل :مفتاح – ليد –
موتور  -توصيل امليكرو بالكمبيوتر – سنسور – قراءة اإلشارات األنالوج –  )...ويتم تقسيمهم إىل
مخسة خمارج  ،portsيتضمن اجلدول التالي أمساءهم وتقسيماتهم:
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عدد رجول املخرج

اسم املخرج

رجول املخرج
RA0,RA1,RA2,RA3,RA4,RA5

6 PINS

PORTA

RB0,RB1,RB2,RB3,RB4,RB5,RB6,RB7

8 PINS

PORTB

RC0,RC1,RC2,RC3,RC4,RC5,RC6,RC7

8 PINS

PORTC

RD0,RD1,RD2,RD3,RD4,RD5,RD6,RD7

8 PINS

PORTD

RE0,RE1,RE2

3 PINS

PORTE

اإلشارات الدجييتال
يستخدم الـ  22رجل لقراءة اإلشارات الدجييتال كتلك اليت ميكن أن حنصل عليها من السويتش
فمثال عند الضغط على السويتش يكون على رجل امليكرو مخسة فولت وعند تركه يكون على
رجل امليكرو صفر فولت أو العكس كما يف دائرة الـ  MCLRاملذكورة من قبل ،وتستخدم أيضا
هذه الرجول إلخراج قيم دجييتال أي إلخراج مخسة فولت أو صفر.
اإلشارات األنالوج
وباإلضافة الستخدامهما مع الدجييتال فإن كال من املخرج  Eومخسة رجول من املخرج  Aيستخدموا
لقراءة اإلشارات األنالوج ،وبالتالي البد من حتديد هل يتم استخدامهم كأنالوج أم كدجييتال وهو ما
يتم بالربجمة ،وعلى مستوى الداتا شيت نالحظ أن الرجل رقم  4مكتوب جبوارها  RA0أي انه الرجل
رقم صفر يف املخرج  ،Aومكتوب أيضا  AN0أي انه عند الرجل رقم صفر اليت تستخدم لقراءة اإلشارات
األنالوج حيث أن  ANهي اختصار .Analogue

الفصل الثاني :قراءة داتاشيت امليكروكنرتولر
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ملحوظة:
يوجد وظائف أخرى لرجول امليكروكنرتولر سيتم توضيحها يف حينها بإذن اهلل ...

معلومات أخرى
الصور التالية توضح بعض املعلومات اإلضافية األخرى اليت ميكن احلصول عليها من الداتا شيت اخلاص
بهذا امليكرو:
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الفصل الثالث

الربامـج املستخـدمة
مع امليكروكنرتولر

من بني كل الربامج اليت تتعامل مع امليكروكنرتولر سنحدد يف هذا الفصل الربامج اليت
سنستخدمها يف هذا الكتاب مع النوع  PICوكيفية احلصول عليها واستخدامها وتنصيب ما
يصعب تنصيبه منها الكومبيوتر
الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
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يف هذا الباب سنتعرف سويا على الربامج اليت سنحتاج إليها وكيفية تنزيلها وتسطيبها على اجلهاز،
ختتلف هذه الطريقة باختالف أرقام اإلصدارات من الربامج وكذلك وصالت التنزيل من اإلنرتنت
وأشكال املواقع ولذا فإن الطريقة املذكورة يف هذا الكتاب هي تبعا آخر
إصدارات الربامج وأشكال املواقع يف وقت إصداره وغالبا ما تكون
االختالفات طفيفة باالختالف يف رقم اإلصدار ...
أهم هذه الربامج هو الـ  MikroCوالذي يستخدم يف كتابة كود
املشروع املراد من امليكرو أن يقوم بتنفيذه وتصحيح األخطاء فيه وتوليد
امللف الـ  Hexadecimalأيضا والذي يتم حرقه على امليكروكنرتولر
(أي امللف الذي ميثل الربنامج والوظيفة اليت نريد للميكرو تنفيذها
لكن بصيغة الـ .)Hexadecimal
باإلضافة إىل برنامج احملاكاة الشهري  Proteusوهو برنامج يستخدم
حملاكاة الدوائر اإللكرتونية ،وهذا طبعا مفيد يف اكتشاف األخطاء
(كما سيتبني الحقا إن شاء اهلل) ويوفر علينا الكثري من الوقت حيث
حناكي الدائرة على الكومبيوتر ونتوقع اخلرج منها ونغري أخطاءها على
التصميم بدل من التجربة عن طريق تنفيذ الدائرة اهلاردوير اليت قد ينتج
عنها خسائر.

برنامج امليكرو سي MikroC
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برنامج  MikroC PRO for PICمن تصميم وإنتاج شركة (ميكرو إلكرتونيكا)
 MikroElecktronikaوموقعها على
اإلنرتنت:
www.mikroe.com

ميكن الدخول على هذا املوقع والوصول إىل ملف حتميل أحدث نسخة من الربنامج أو مباشرة من هذا
اللينك:
www.mikroe.com/mikroc/pic/

رقم اإلصدار املستخدم يف هذا الربنامج هو  5.61كما هوا مكتوب حتت رابط التحميل.
ومن نفس الصفحة ميكن الضغط على  Specificationأو الدخول إىل اللينك التالي وحتميل بعض
الكتب والـ  Manualsواألمثلة املفيدة اليت تصدرها الشركة:
http://www.mikroe.com/mikroc/pic/specification/

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
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واجهة الربنامج

شأنه كشأن أي برنامج آخر فهو حيتوي على جمموعة من القوائم
 File, Edit, View, Project, Build, Tools, Helpولكل
قائمة أوامرها اخلاصة اليت تندرج أسفلها.
القائمة  :Fileتستخدم لفتح ملف أو إغالقه أو إنشاء ملف جديد أو
حفظ التغيريات يف امللف احلالي أو طباعة امللف أو فتح ملف من
امللفات اليت استخدمت مؤخرا أو إنهاء الربنامج كلية.

22
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القائمة  :Viewوتستخدم يف إظهار وإخفاء املربعات يف الواجهة ومن أهم هذه املربعات:
مربع الرسائل :تظهر فيه األخطاء والتنبيهات اخلاصة بالكود املكتوب ومكانها فيه ولذلك هو مهم
جدا.

مربع التحويالت بني األنظمة العددية :وهو مربع نستخدمه لتحويل رقم بني األنظمة العددية املختلفة،
فمثال ميكنك حتويل أي رقم عشري إىل ثنائي أو العكس أو إىل  hexadecimalأو العكس ،ما
عليك سوى كتابة الرقم يف خانة الرقم العشري وستجد انه مت حتويله إىل ما يناظره بالثنائي وظهرت
نتيجة التحويل يف خانة الثنائي كما بالشكل التالي:

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
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وإلخفائه أيضا:

قائمة  :Projectوتستخدم لعمل مشروع جديد أو إغالق مشروع أو حفظ مشروع أو تغيري إعدادات
مشروع وغري ذلك فيما خيص املشروع ...

29
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قائمة  :Buildوتستخدم لعمل  Buildأو  Compileلكود
الربنامج ،واليت تعنى إجياد األخطاء يف الكود وإظهارها يف مربع
الرسائل ،وإذا مل يكن هناك أخطاء يتم توليد ملف
الـ  hexadecimalيف اجمللد احملفوظ فيه املشروع والذي يستخدم
حلرق الربنامج على امليكرو كما ذكرنا سابقا.

إنشاء مشروع جديد
من قائمة  Projectخنتار  ،New Projectفيظهر مساعد
املشروع اجلديد  ،New Project Wizardنتبع اخلطوات معه
كما يف الصور التالية:

1

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com

26

27

ميكروبيديا  -موسوعة امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com
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وبعد االنتهاء من كتابة الكود يتم عمل  buildللربنامج والتأكد من خلوه من األخطاء:

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
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برنامج الربوتس

بر نامج Proteus Professional
مــن تصــــمــيــم وانــتــاج شــــركــة
 Labcenterوموقعها على االنرتنت:
www.labcenter.com

حيتوي هذا الربنامج على برناجمني أحدهما يسمى ISIS
واملستخدم حملاكاة الدوائر اإللكرتونية وهوا املطلوب واآلخر
يسمي  ARESويستخدم لتصميم الدوائر املطبوعة .PCB
ولتحميل أحدث نسخة من الربنامج ميكن زيارة موقع الشركة والوصول إىل لينك التحميل أو مباشرة
من موقع  Softpediaعلى هذا اللينك:
http://www.softpedia.com/get/Science-CAD/Proteus-PCB-Design.shtml

رقم اإلصدار املستخدم يف هذا الكتاب هو 7.7 SP2

تسطيب الربنامج
قم بفتح ملف الربنامج الذي مت تنزيله وكأي برنامج آخر اضغط :Next
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نوافق على اتفاقية ترخيص الربنامج بالضغط على  ،Yesفتظهر صفحة اختيار الرخصة license

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com

24

22

ميكروبيديا  -موسوعة امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com

نضغط إلجياد ملف الرخصة املخزنة على الكومبيوتر

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
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يظهر على اليسار ما حتتويه الرخصة من دعم للمنتجات داخل الربنامج فنضغط install
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نغلق هذه النافذة بعد تنزيل الرخصة الستكمال إجراءات التنصيب

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com

26

ثم نكمل باقي اخلطوات بالضغط على  Nextحتى االنتهاء من التنصيب
استكمال تنزيل الرخصة:

البـد أن تكون مسـ ـ ت خدم
 Administratorعــلــى
اجلــهــاز حــتــى ميــكــن
اســتكمال التنصــيب حيث
تظهر نافذة قامتة يتم الضغط
في ها على  yesفتظهر نا فذة
جديدة كما بالشكل:
اضغط على  Browseيف
النافذة اجملاورة لتظهر نافذة
جديدة حتدد منها مسار
تنزيل الربنامج
يف الصورتني التاليتني إن مل جتد اجمللد ) Program Files (x86فقم بالضغط على  Cancelثم
ختطى هاتني الصورتني وأكمل اخلطوات التالية
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ثم اضغط  Updateثم  OKيف
النافذة اليت ستظهر ثم Close
وهنا تنتهي عملية تنصيب
الربنامج وتنصيب الرخصة.

تشغيل برنامج احملاكاة:
من قائمة  Startاختار All
programs

ومنها

اختار

 Proteus 7 Professionalثم
 ISIS 7 Professionalكما
بالشكل

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
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واجهة الربنامج
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احلصول على املكونات اإللكرتونية للدائرة
بداية يتم إضافة املكونات اإللكرتونية
املكونة للدائرة اللي نريد حماكاتها إىل
املشروع ثم جتميعها معا لتكوين التصميم
النهائي للدائرة.
إلضافة هذه املكونات اتبع خطوات الصورة
اجملاورة ،بعد الضغط على حرف  Pتظهر
نافذة جديدة حتتوي على قائمة بكل
املكونات اإللكرتونية املتاحة يف الربنامج
وللحصول إىل املكون املطلوب من هذه
القائمة الكبرية نتبع ما يف الشكل
التالي:

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
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إضافة مقاومة

إضافة مفتاح من النوع :Pushbutton
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إضافة السويتش Switch

ملحوظة :الـ  pushbuttonعندما يتم الضغط عليه فانه يغلق طاملا استمريت يف الضغط
عليه ويرجع ملكانه األصلي بعد الضغط مباشرة أما السويتش عندما يتم الضغط عليه فانه
يظل مضغوط وال يرجع ملكانه األصلي إال بعد أن تضغط عليه مرة أخرى.
إضافة البطارية

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
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إضافة الليد

مثال
هنا سنقوم بعمل مشروع نشرح فيه كيفية عمل دائرة الـ  Voltage dividerوتشغيلها على
بروتس وهذا هو تصميم الدائرة

Reference 6

أوال قم بإنشاء مشروع جديد وذلك
بالضغط على  New designمن
قائمة  Fileكما يف الشكل:
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ثانيا :إضافة املكونات اإللكرتونية املطلوبة :ننظر للتصميم املعطى وفيه تظهر املكونات املطلوبة
لعمل هذا سواء كهاردوير أو للمحاكاة ،فنقوم بإضافاتها باتباع اخلطوات السابقة:

بعض املكونات تظهر افرتاضيا بشكل رأسي وبعضها بشكل أفقي كما يف الشكل التالي وقد
حنتاج تعديل هذه االجتاه تبعا لشكل املكون يف التصميم وذلك لتوصيلها بأفضل طريقة يف
الدائرة ،فيتم أخيار العنصر ثم استخدام أزرار التدوير لليمني أو لليسار املوجودة كما يف الصورة التالية:

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
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وضع العناصر اإللكرتونية يف املكان املخصص هلا يف التصميم:

وتتكرر نفس اخلطوة إلضافة مجيع املكونات األخرى
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إضافة األرضي )(Ground

توصيل املكونات

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
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احلصول على جهد ثابت مخسة فولت:
(مت شرحه سابقا كيفية احلصول على بطارية) لكن هذه طريقة أخرى وهى األفضل:

حتديد قيمة مصدر اجلهد
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إضافة جهاز قياس (كالفولتميرت):

تشغيل وإيقاف تشغيل احملاكاة

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
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برنامج احلرق Winpic
برامج احلرق تستخدم حلرق الربنامج (الكود) على امليكروكنرتولر ،فكما علمنا من قبل أن
امليكرو عبارة عن معاج وذاكرة ويقوم املعاج بتنفيذ األوامر املخزنة على هذه الذاكرة  ...وبناء
عليه فإننا نقوم بكتابة كود الربنامج الذي نريد للميكرو أن يقوم بتنفيذه من خالل برنامج
امليكرو سي ثم تقوم برامج احلرق بنقل كود الربنامج (يف صورة امللف الـ )hexadecimalمن
الكومبيوتر إىل ذاكرة امليكرو عن طريق عملية تسمى احلرق أو الربجمة ).(Programming
برنامج  Winpic800هو أحد هذه الربامج وميكن تنزيله من اللينك التالي أو من خالل البحث على
اإلنرتنت عن امسه:
www.winpic800.com

طريقة تنصيبه سهلة ومثل أي برنامج ،بعد انتهاء التنصيب قم بتشغيله ،عند تشغيله ألول مرة ستظهر
الشاشة بالشكل التالي:
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الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com

61

الربوجرامر
اجلهاز املستخدم لتنفيذ عملية احلرق أو الربجمة يسمي
الربوجرامر ،وللربوجرامر أنواع منها ما ميكن استخدام برنامج
الـ  winpicمعه ومنها ما يستخدم غريه ،ومنها أيضا ما يتم
توصيله بفتحة الـ serial interfaceيف الكومبيوتر كما
يف الصورة العليا ومنها ما يعمل بالـ  USBكما بالصورة
السفلى وميزة هذا األخري هي استخدامه مع الالب توب حيث أن
معظم الالب توب املنتشر حاليا ال حتتوي على وصلة سرييال،
وفيما يلي صورة لربوجرامر منتشر يتم توصيله سرييال:

أشكال توصيل أنواع امليكروكنرتولر املختلفة على هذا الربوجرامر
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توجد أنواع أخرى من الربوجرامر ميكنك أن جتدها يف األسواق واستخدامها ويوجد برامج أخرى ميكن
استخدامها مع هذه األنواع مثل برنامج  IC Progلكنى ال أفضله ألنه يعطى أخطاء كثريا.

طريقة احلرق
قم بتوصيل الربوجرامر بالكمبيوتر عن طريق
كابل السرييال املرفق معه واملشابه للموجود يف
الشكل.
قم بوضع امليكروكنرتولر يف وضعه الصحيح
كما يف الصور السابقة تبعا حلجمه وتأكد
من أن السويتش أيضا يف الوضع الصحيح.
قم بتشغيل الربنامج ثم قم باختيار نوع عائلة امليكرو ونوعه ثم اضغط  detectللتأكد من أن
توصيل امليكرو والربوجرامر:

الفصل الثالث :الربامـج املستخـدمة مع امليكروكنرتولر
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قم بتحميل امللف الـ  Hexadecimalللمشروع املطلوب من امليكرو تنفيذه وذلك بالضغط على
 Openمن قائمة :File
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ثم اضغط زر الربجمة:

يف حالة عدم وجود أي مشكلة يف عملية الربجمة فستظهر رسالة مفادها انه متت الربجمة بنجاح.
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الفصل الرابع

أساسيات برجمة
البـك بلـغة السـي

يوجد العديد من لغات الربجمة املستخدمة يف برجمة امليكروكنرتولر منها األمسبلي والبيزك
والسي  ...وغري ذلك ،لكننا سنركز يف هذا الكتاب على الربجمة بلغة السي وذلك عن طريق
الـ Compilerاملعروف وهو MikroC

الفصل الرابع :أساسيات برجمة البـك بلـغة السـي
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الدالة الرئيسية
أي برنامج من برامج لغة السي البد أن حيتوي على دالة تعرف بالدالة الرئيسية وهي الدالة اليت يبدأ املعاج
تنفيذ الربنامج منها ومنها ميكن تنفيذ أي أمر أو أي دالة أخرى وهي تكتب كاالتي:
)(void main
{

هنا يتم كتابة األوامر املطلوب من امليكروكنرتولر تنفيذها
}

وبناء على هذا نستطيع أن نقول أن أي برنامج سنكتبه سوف حيتوي على هذه الدالة ،ولكن األوامر
اليت بداخلها فستكون على حسب املشروع الذي نريد أن نقوم بتنفيذه.

احللقات التكرارية
لن نقوم بشرحها بالتفصيل يف هذا اجلزء وإمنا سنكتفي فقط بشرح إحداهم وهي  whileواليت
تستخدم لتنفيذ جمموعة من األوامر بعد اختبار شرط معني فطاملا كان الشرط حمقق تستمر يف تنفيذ
هذه األوامر مرة بعد مرة ولكن عندما يتغري الشرط ويصبح غري حمقق تنتهي هذه احللقة من تكرار
هذه األوامر وينتقل التنفيذ للسطر التالي هلا ،وهي تكتب بالشكل االتي:
)

الشرط املراد اختباره

(while
{

جمموعة األوامر املطلوب تنفيذها إذا حتقق الشرط
}

وهذا مثال لتوضيح ذلك:
مثال :نريد من امليكروكنرتولر أن يقوم بتشغيل التكييف إذا زادت درجة احلرارة عن  21درجة:
) while( temperature > 30
{
; Operate the air conditioning code
}
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فإذا كان درجة احلرارة أكرب من  21درجة فان امليكروكنرتولر سوف يستمر يف تنفيذ األوامر اليت
بني القوسني } { واليت هي أوامر تشغيل التكييف.
ملحوظة :عندنا تكون فعال درجة احلرارة أكرب من  21درجة ففي هذه احلالة يكون الشرط
) (Temperature > 30قيمته تساوى واحد فيتم تنفيذ األوامر ولكن إذا كانت درجة
احلرارة أقل من  21درجة فإن قيمته ستكون بصفر ،ولكن  whileتنفذ األوامر اليت بداخل أقواسها
فقط إذا كان الشرط حمقق أي إذا كانت قيمته تساوى واحد ،ومن هنا نسأل سؤال وهو إذا كانت
 whileمكتوبة كما بالشكل اآلتي فكم مرة سيتم تنفيذ األوامر اليت بداخلها:
) while( 1
{
; move the robot forward 3 seconds
}

اإلجابة ...سيتم تنفيذها عدد النهائي من املرات دون توقف  ...ملاذا ؟؟؟
ألنه يف املرة األوىل ستقوم  whileباختبار الشرط فتجد قيمته واحد فتنفذ ما بداخلها ثم تقوم باختبار
الشرط فتجده بواحد فتنفذ ما بداخلها  ...وهكذا ،وحيث أن الشرط دائما حمقق (يساوي واحد) وال
يوجد أي طريقة جتعله يتغري (كتغري احلرارة يف املثال السابق) فإن احللقة تستمر يف التكرار إىل ما
النهاية !!!
يف نهاية هذا اجلزء حنب أن نوضح أنه بطبيعة عمل امليكروكنرتولر الذي ينفذ وظيفة معينة
باستمرار فإن معظم الربامج اليت يقوم امليكروكنرتولر بتنفيذها ينفذها ما النهاية من املرات وليس
فقط مرة واحدة ثم يقف بعد ذلك عن العمل ،ولذا فان الغالبية العظمى من الربامج اليت سنكتبها
ستكون بالشكل التالي:
)(void main
{

هنا تكتب جمموعة من األوامر سنتعرض هلا الحقا تعرف بـ
Initialization & data direction
) while( 1
{

األوامر املراد تنفيذها
}
}
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برجمة رجول امليكروكنرتولر:
حتديد اجتاه الداتا :Data direction
كمثال يوجد  22رجل يف البك  16F877Aتؤدي وظيفة الدجييتال أي تعمل كدخل رقمي (لقراءة
حالة سويتش مثال) أو كخرج رقمي (للتحكم يف إضاءة الليد مثال) ،السؤال هنا :مبا أن الرجل الواحدة
ميكن أن تعمل كدخل أو كخرج فكيف ميكن حتديد أن رجل حمددة من رجول
امليكروكنرتولر تعمل كدخل وأخرى تعمل كخرج ؟؟؟

Reference 4

يتم ذلك من خالل أمر معني وهو األمر  TRISوله صيغة معينة وهي كاآلتي:

;TRISX = 0B10101010

حيث ميثل الـ  Xاسم املخرج الذي نريد التحكم يف اجتاه الداتا على رجولة ويتم استبداله يف األمر بهذا
االسم ) (A–B–C–D–Eوتستخدم الـ  0Bوهي عبارة عن صفر وحرف البى لتدل على أن الرقم الذي
يليها هو رقم ممثل بالنظام الثنائي أي يكون صفر أو واحد كما هو مكتوب وال ينظر له كقيمة
عشرية كما هو املعتاد.
وحيث أن أغلب املخارج يتكون من  8رجول فغالبا ما يكون بعد ال  0Bيوجد  8قيم مقابلة لكل رجل
يف املخرج وكل قيمة منها تأخذ إما واحد وإما صفر حسب عمله كدخل أو كخرج ،فلو افرتضنا مثال
أننا حندد املخرج  Bونريد التحكم يف وظيفة رجوله فسيكون األمر كالتالي:
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Reference 4

فمثال إذا كنت تريد أن جتعل الرجل  RB7تعمل كدخل وباقي رجول املخرج  Bتعمل كخرج فسوف
يكون األمر كالتالي:
;TRISB = 0B10000000

وهذا معناه أنك إذا كنت تريد أن جتعل رجل معينة كدخل فاجعل القيمة املقابلة هلا يف األمر TRIS
تكون بواحد ،واجعل القيمة تساوى صفر إذا كنت تريد هذه الرجل أن تعمل كخرج.
مثال :الرجل رقم  1و 1و 4و 2يف املخرج  Bتعمل كخرج والباقي دخل:
;TRISB = 0B11110000

مثال :املخرج  Bكله يعمل كدخل:
;TRISB = 0B11111111

مثال :املخرج  Bكله خرج:
;TRISB = 0B00000000

مثال :الرجول  1و 4و 2و 6يف املخرج  Cتعمل كخرج والباقي كدخل:
;TRISC = 0B10101010

هكذا تعلمنا كيفية التعامل مع خمرج كامل  ...لكن هل ميكن التعامل مع رجل واحدة فقط؟؟؟
 ...اإلجابة :نعم وذلك من خالل األمر اآلتي:
;TRISX.BN = 0

حيث ميثل الـ  Xاسم املخرج وميثل الـ  Nرقم الرجل يف املخرج
مثال :جلعل الرجل  RD3تعمل كخرج:
;TRISD.B3 = 0
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مثال :جلعل الرجل  RC7تعمل كدخل:
;TRISB.B7 = 1

ملحوظة هامة فيما خيص خمارج األنالوج:
ذكرنا من قبل أن كال من املخرج  Aواملخرج  Eمن املمكن يستخدموا مع األنالوج وكذلك مع
الدجييتال خبالف املخارج  B, C, Dالذين يعملون كدجييتال فقط ،وبالتالي فإنه للتعامل أي
من املخرجني  Aواملخرج  Eالبد أوال أن حندد هل سنوصل عليهم أنالوج أم دجييتال وإذا حددناهم
كدجييتال نقوم بعد ذلك بتحديد ما إذا كانوا سيستخدموا كدخل أم كخرج.
يتم حتديد املخرج  Aواملخرج  Eكدجييتال عن طريق األمر التالي:
;ADCON1 = 0x06

وبالتالي فإنه عند استخدام املخرج  Aواملخرج  Eكدجييتال جيب كتابة األمر السابق أوال ثم
كتابة األمر  TRISلنحدد اجتاه الداتا.
جيب معرفة أن هذا األمر بهذا الشكل وهذه القيمة يستعمل مع البك  16F877Aوإذا كان
هناك ميكرو آخر فان التعامل قد يكون خمتلف وسنعرف الحقا كيف نتعامل مع أي
ميكروكنرتولر.
مثال :جلعل الرجل  RA2تعمل كخرج (دجييتال):

;ADCON1 = 0x06
;TRISA.B2 = 1

إدخال وإخراج داتا على أرجل امليكروكنرتولر
باألوامر السابقة حنن فقط قمنا بتحديد اجتاه الداتا هل ستكون كخرج أم دخل ،مبعنى هل امليكرو
سيخرج قيم على رجوله (خرج) أم سنضع حنن القيم على رجوله (باستخدام أي مكون آخر
كالسويتش) ويقوم امليكرو بقراءتها (دخل).
ولكن إذا أردنا إخراج قيمة على رجول خرج أو قراءة قيمة من رجول دخل فماذا نفعل؟؟ فمثال لو قلنا
أننا سنجعل املخرج  Bكخرج وسنوصله مبجموعة من الليدات لكي يقوم بإضاءتها فكيف سنخرب
امليكرو أن خيرج على رجول املخرج  Bمخسة فولت ليضيء الليدات ...
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يتم هذا من خالل أمر مشابه يف كتابته امر  TRISوهو األمر
 PORTحيث يكتب بنفس الطريقة:
;PORTB = 0B11111111

فمثال فإن هذا األمر يستخدم إلخراج مخسة فولت على كل
رجول املخرج ( Bفمن املعروف أن القيمة  1يف النظام الثنائي تناظر
مخسة فولت كجهد والصفر يناظر الصفر فولت).
نذكر بأن هذا األمر البد أن يسبقه أمر حتديد االجتاه املذكور يف القسم السابق.
مثال :إلطفاء كل الليدات املوجودة على املخرج :B

;TRISB = 0B00000000
;PORTB = 0B00000000
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مثال :إلنارة الليدات املوجودة على املخرج  Bكله:
;TRISB = 0B00000000
;PORTB = 0B11111111

مثال :إلضاءة الليدات املوصلة على :RB0, RB1, RB2
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وبنفس طريقة األمر  TRISميكن التعامل باألمر  PORTمع رجل واحدة فقط.
مثال :إلضاءة الليد املوصلة على الرجل  RB0وإطفاء الليد املوصلة على  :RB7أوال البد من وصف
الرجول  RB0, RB1كخرج عن طريق األمر  TRISثم بعد ذلك خنرج عليهم القيم املطلوبة عن طريق
األمر :PORT
;TRISB.B0 = 0
;TRISB.B7 = 0
;PORTB.B0 = 1
;PORTB.B7 = 0
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الدوال الفرعية
عرفنا أن أي برنامج مكتوب بلغة السي البد أن حيتوي على الدالة الرئيسية وهي الدالة اليت يبدأ املعاج
التنفيذ بها ،إال إن الربنامج من املمكن أن حيتوي على دوال أخرى تقوم بوظائف معينة – نقوم حنن
بتحديدها – ويتم تنفيذ وظيفة أي دالة فرعية عن طريق ندائها يف الدالة الرئيسية ...

من فوائد الدوال الفرعية
 تساعد يف اختصار كود الدالة الرئيسة حيث يكتفى بذكر امسها فقط ليتم تنفيذها
 تسهيل مراجعة وتصحيح األكواد واكتشاف األخطاء فيها.
 تستخدم لتالشى عمليات تكرار الكود يف الدالة الرئيسية.

كيفية تعريف دالة فرعية
) معامالت اإلزاحة ( type NAME
{

األوامر املراد من الدالة تنفيذها
;return result
}
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حيث متثل الكلمة  typeنوع البيانات اليت ستقوم الدالة بإرجاعها ولتفسري ذلك نأخذ هذا املثال:
بفرض أننا نريد عمل دالة نعطيها قيمتني تقوم جبمعهم وتعطينا الناتج ،ما يهمنا هنا هو هل الناتج
الذي ستعطينا إياه من النوع  intأم  floatأم  charأم غري ذلك ؟؟ فإذا كان نوعه  intنستبدل كملة
 typeبكلمة النوع  intوهكذا باقي األنواع على حسب نوع البيانات الراجعة.
ومتثل كلمة  NAMEاسم الدالة الذي سنستخدمه لندائها من الدالة الرئيسية ،وميكنك كتابة أي
اسم تريده حيقق بعض الشروط ومنها:
 أن يعرب االسم عن الوظيفة اليت تؤديها الدالة فلو كانت تستخدم يف عمليات اجلمع نسميها على
سبيل املثال  Addأو نسميها مثال  Add_Salaryلو كنا نستخدمها جلمع الرواتب  ...وهكذا.
 أيضا ال ميكن لالسم أن يبدا برقم.
 ال ميكن أن حيتوي االسم على مسافة أو بعض العالمات األخرى مثل (*) أو ( ).أو ( )/أو (&)
أو( ... )%أما العالمة (_) فهي مقبولة يف االسم كما يف النقطة السابقة.
أما معامالت اإلزاحة فهي عبارة عن القيم اليت سنعطيها للدالة إلجراء العمليات عليها ،وفى مثال مجع
العددين تكون معامالت اإلزاحة هي الرقمني الذين نريد مجعهما.
ثم يأتي القوسني املوضحني واللذان يسميان بأقواس اجملموعة } { وبينهما يتم كتابة األوامر اليت نريد
للدالة أن تقوم بتنفيذها ،هذه األوامر تنتهي باألمر:
;return result

الذي يرجع النتيجة من الدالة ،فلو أخذنا مثال مجع العددين السابق ذكره وفرضنا أننا مجعنا العددين
ووضعنا الناتج يف املتغري  resultفان هذا األمر يقوم بإرجاع هذه القيمة اليت متثل ناتج اجلمع واليت
ميكن استقباهلا يف الدالة الرئيسية يف متغري آخر لنكمل عليه إجراء العمليات.
ملحوظة :ميكن للدالة أن تقوم بالوظيفة املنوطة هلا دون احلاجة إلرجاع نتائج ويف هذه احلالة
لن نستخدم األمر  returnيف نهاية األوامر وسيكون نوع الدالة هو ... void

كيفية تنفيذ دالة فرعية
علمنا أن املعاج يقوم ببدء التنفيذ من الدالة الرئيسية فكيف سيقوم املعاج اذاً بتنفيذ الدوال الفرعية
؟؟؟ يتم ذلك بنداء الدالة الفرعية داخل الدالة الرئيسية بذكر امسها وختصيصه ملتغري من نفس نوع
الداتا الراجعة (يف حال إرجاع داتا) ...
وفيما يلي مثال لنوضح به كيفية استخدام الدوال الفرعية ،وهو املثال الذي املذكور سابقا واخلاص
جبمع عددين ،ميكن النظر لشكل الربنامج إمجاال أوال:
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ثم نأتي لتفسري أوامر هذا الربنامج على الشكل اآلتي:

ملحوظة :قد يتم كتابة الدالة الفرعية داخل الربنامج قبل الدالة الرئيسية أو بعدها ولكن إذا
مت كتابتها بعدها البد من كتابة أمر قبل الدالة الرئيسية لكن هذا اجلزء لن نتعرض له ...
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ملحوظة :املتغري الذي يتم تعريفه داخل أي دالة (رئيسية كانت أم الفرعية) ال ميكن
استخدامه خارج هذه الدالة ،ففي الربنامج السابق املتغري  zمت تعريفه داخل الدالة الرئيسية
وبالتالي ال ميكن استخدامه داخل الدالة الفرعية  ،Addولذلك يطلق على هذه املتغريات اسم
 local variablesأي املتغريات احمللية ..
وإذا أردنا أن جنعل متغري ما متاحا لكل الدوال استخدامه وتغيري قيمته فإننا نقوم بتعريفه قبل
مجيع الدوال  ...أي ال يتم تعريفه داخل أي دالة ..

مثال
نريد عمل برنامج حيتوي على دالة تقوم حبساب القيمة العظمي بني قيمتني وإرجاعها للدالة
الرئيسية.

مثال
دالة تقوم جبمع عددين ولكن هنا العددين داخل من الدالة الفرعية وال يتم أرساهلم من الدالة الرئيسية
وبالتالي لن يكون هناك أي معامالت إزاحة:
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مثال
برنامج به دالة فرعية تقوم بضرب قيمة متغري يف  111وبعد ذلك تقوم الدالة الرئيسية بطبع الرقم على
الشاشة:
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الفصل اخلامس

مشاريع عملية على
برجمة خمارج امليكرو

تعلمنا يف الفصول املاضية ما هو امليكروكنرتولر وكيفية برجمة رجوله ،وسنركز يف هذا
الفصل على توضيح هذه الكيفية عن طريق اختيار جمموعة من املشاريع وشرحها وتنفيذها
ببعض من التفصيل

الفصل اخلامس :مشاريع عملية على برجمة خمارج امليكرو
elgammalelectronics.com

81

مشروع الفالش (بأكثر من طريقة)
املطلوب من هذا املشروع هو برجمة ليد ليقوم بعمل إضاءة فالشيه ،وتتلخص فكرته يف أن امليكرو
يقوم بإضاءة الليد لفرتة زمنية معينة ولتكن ثانية ،ثم يقوم بإطفائه ملدة ثانية أخرى ،ثم يعاود
إضاءته مرة أخرى  ...وهكذا.
أول خطوة لتنفيذ أي مشروع هي حتديد عدد الرجول اليت ستحتاجها كدخل أو كخرج ،وفى هذا
املشروع ال يوجد أي دخل (ألنه ال يوجد أي سويتشات أو سنسورات) واخلرج هو خرج واحد فقط خاص
بالليد.
لنتذكر سويا أن أي برنامج ميكروكنرتولر بلغة السي يكون بالشكل اآلتي:
)(void main
{

أوامر حتديد االجتاه على رجول امليكروكنرتولر أو مبعنى أدق أوامر
TRIS
) while( 1
{

األوامر املراد تنفيذها عدد ال نهائي من املرات
}
}

نقوم باختيار رجل من رجول امليكروكنرتولر لنقوم بتوصيل الليد عليها ،ولتكن  RC0وهو الرجل
رقم  19يف امليكرو  ،PIC16F877Aوبالتالي نقوم بكتابة األمر الذي حيددها كخرج كاالتي:
;TRISC.B0 = 0

وإلضاءة الليد يلزم إخراج  9فولت على الرجل  RC0وهذا يتم من خالل األمر اآلتي:
;PORTC.B0 = 1

وإلطفاء الليد ثانية نكتب األمر اآلتي:
;PORTC.B0 = 0

وفى هذه احلالة يصبح الربنامج كآالتي:
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يوجد مشكلة بسيطة يف الربنامج املذكور وهي أننا مل حندد املدة الزمنية اليت سيكون الليد فيه
مضيء وكذلك اليت سيكون فيها غري مضيء.
أمر لغة السي الذي يستخدم لذلك هو األمر التالي:

والسؤال هنا :أين يتم كتابة هذا األمر ...؟؟؟ يتم كتابته بعد امر اإلضاءة وأيضا بعد امر اإلطفاء حتى
يضئ الليد ملدة ثانية ثم يطفئه ملدة ثانية أخرى وعليه يكون الربنامج كاآلتي:

الفصل اخلامس :مشاريع عملية على برجمة خمارج امليكرو
elgammalelectronics.com

84

شرح تفصيلي خلطوات تنفيذ الربنامج
يبدأ امليكرو تنفيذ الربنامج بداية من الدالة الرئيسية وهى دالة الـ  mainفيجد أن أول أمر هو أمر
; TRISC.B0=0وبتنفيذه يقوم امليكرو جبعل الرجل  RC0تعمل كخرج ،ثم يدخل على حلقة
 whileوخيترب قيمة الشرط فيجدها واحد أي أن الشرط حمقق فينفذ ما بداخل الـ  whileمن أوامر،
األمر األول داخلها هو ; PORTC.B0=1وهو إلضاءة الليد عن طريق إخراج  9فولت على الرجل RC0
ثم االنتظار ملدة ثانية على هذه احلال دون تنفيذ أي أوامر عن طريق األمر  delayوبعد ذلك يقوم بإطفاء
الليد عن طريق إخراج صفر فولت على  RC0بواسطة األمر ; PORTC.B0=0ثم ينتظر ثانية أخرى
بواسطة أمر  delayآخر وعند هذه النقطة يكون امليكرو قد انتهى من تنفيذ آخر أمر يف احللقة
التكرارية  whileفريجع مرة أخرى ليخترب الشرط فيجد قيمته واحد فيعيد تنفيذ كل أوامر
 whileالسابقة مرة أخرى  ...وهكذا.
وبعد فهم الربنامج ندخل يف خطوة احملاكاة ولكن لعمل  simulationألي مشروع ميكرو البد
أوال من عمل املشروع على برنامج الـ  MikroCوالذي سبق شرحه واستخراج األخطاء فيه وعمل
 buildله وذلك للحصول على ملف الـ  hexadecimalالذي سيتم إمداد امليكرو به لعمل احملاكاة
عن طريقه.

احلصول على ملف اهلكسا من برنامج امليكرو سي
افتح برنامج امليكرو سي الذي سبق وأن قمت بتنصيبه من قبل وقم بإنشاء مشروع جديد كما تعلمت
يف الفصول السابقة مع مراعاة اخلواص التالية للمشروع:
 اختيار نوع امليكرو .16F877A
 اختيار تردد الكريستالة بالقيمة  8MHzواختيار نوعها .HS
 حتديد مسار سهل ومعروف يتم فيه ختزين املشروع ،وذلك الحتاجنا هلذا املسار عند عمل حماكاة
للدائرة يف برنامج الربوتس.
 اختيار اسم مناسب لوظيفة املشروع ،فمثال يف مشروعنا هذا من املمكن أن نسميه
. Flash_project_1
يف حال اخلطأ يف أحد هذه االعتبارات عند عمل املشروع أو عند االحتياج لتغيريها بعد عمل املشروع
ميكن ذلك عن طريق اتباع أحد الطريقتني يف الصورة التالية:
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بعد االنتهاء من كتابة الربنامج نقوم بعمل  Buildللمشروع حتى يتولد ملف الـ hexadecimal
املطلوب ،الصورتني التاليتني توضحان واجهة الربنامج يف حالة وجود أخطاء ويف حالة عدم وجودها:
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نالحظ أن خطأ واحد أدي إىل حدوث عدة أخطاء يف كذا سطر تالي ولكن عند تصحيح هذا اخلطأ
البسيط متحى هذه األخطاء املرتتبة عليه أيضا.
وبعد تصحيح األخطاء يف السطر املذكور أو يف السطور اجملاورة له ثم  buildمرة أخرى وعدم وجود
أخطاء نكون قد حصلنا على ملف اهلكسا املطلوب للمحاكاة وللحرق فيما بعد واملوجود حاليا يف
مسار املشروع ،نستطيع اآلن أن نبدأ يف عمل احملاكاة على بروتس.

احملاكاة
افتح مشروع جديد يف بروتس ثم قم باختيار العناصر اإللكرتونية املطلوبة كما تعلمنا من قبل وهي
كما يف الصورة التالية :الليد مع املقاومة اليت تتصل معه واليت سنشرحها فائدتها اآلن ودائرة الرجل
 MCLRاملذكورة فيما سبق وامليكرو مع مراعاة البحث عن امليكرو برقمه وهو  ،161F877Aثم
نقوم بتوصيل الدائرة كما يف الشكل التالي:
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بقي خطوة إضافية وجديدة ولكن البد منها :لكي يعمل امليكرو فالبد من وضع كود الربنامج
بداخله كي ينفذه وهذا يتم بالضغط مرتني متتاليتني على امليكروكنرتولر نفسه يف بروتس
لتظهر لك نافذة جديدة  ...انظر الشكل اآلتي ونفذ ما فيه:
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ثم قم بتشغيل احملاكاة لرتى أن الليد يضئ ثانية ثم يطفئ ثانية أخرى.
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ملحوظات هامة
 هناك أشياء أساسية ال ميكن للدائرة العمل بدونها ولكن ميكن للمحاكاة أن تعمل بدونها
وهي:
 -1اجلهد اخلمسة فولت الذي من املفرتض أن يوصل على رجول امليكرو رقم  11و ،14ولكن يف
بروتس هذا اجلهد يتم توصيله تلقائياً.
 -4دائرة إعادة التشغيل :ميكن عدم توصيلها يف بروتس ونوصلها فقط إذا كنا سنحتاج
لعمل إعادة التشغيل.
 -2الكريستالة :يتم حتديدها يدويا كما يف اخلطوات السابقة وال حاجة لتوصيلها.
 لكن عند تنفيذ الدائرة كهاردوير البد من توصيل الثالثة أشياء السابقة الذكر فبدون أي منهم
لن تعمل الدائرة نهائيا ،وبالتالي فان أي مشروع بامليكروكنرتولر البد أن يوصل بهذه الثالثة.
 الليد يعمل على جهد من  1.9إىل  4فولت على حسب نوعه ومادته ولكن امليكرو خيرج  9فولت،
وغالبا ما تكون قيمة التيار الذي يسحبه حوالي  11ميللي أمبري ولكن امليكرو خيرج  49ميللي
أمبري ،هل هذا التفاوت يف القيم يسبب مشاكل؟  ...بالنسبة للتيار ال توجد مشكلة ألن الليد
يسحب التيار الذي يريده فقط أما اجلهد فهو كبري ويلزم تقليله ولعمل ذلك تظهر فائدة املقاومة
املوضوعة بني امليكرو والليد وهو املقاومة اليت قيمتها  221أوم املوضحة يف الدائرة واليت تستخدم
لعمل ما يسمى  ،voltage dropولكن ملاذا القيمة  221أوم بالذات؟؟
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 من الشكل السابق ميكن احلصول على قيمة املقاومة من العالقة:
Voltage
5−2
5−2
=𝑅
=
=
≅ 300 Ω
Current
10mA 10 ∗ 10−3
 وحيث أنه ال يوجد مقاومة متداولة بهذه القيمة يف األسواق ،ميكن االستعاضة عنها
بالقيم القريبة منها فيمكن اختيار القيمة  221أو  441الن هذان هما القيمتان املتاحتان
والقريبتان من القيمة .211
 لو مل تضع املقاومة يف توصيل اهلاردوير وقمت بتوصيل الليد مباشرة على رجل
امليكروكنرتولر فان الليد سيضيئ لكن عمره االفرتاضي سيقل.
 لو تركت املقاومة بالقيمة  11كيلو أوم فان الليد لن يضئ.

توصيل الدائرة كهاردوير
أوال :املكونات اليت سنحتاجها يف املشروع:
املكونات األساسية
امليكروكنرتولر والكريستالة والليد واملقاومات وبعض أسالك التوصيل
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الربوجرامر وكابل السريال اخلاص به
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مصدر جهد (بطارية  9فولت)

ملحوظة هامة :امليكرو حيتاج مخسة فولت لكي يعمل لكن معظم البطاريات أو مصادر
اجلهد تكون مثال  9فولت أو  14فولت  ...فما احلل ؟؟؟؟
يستخدم  ICيقوم بتحويل هذه القيم إىل  9فولت لتناسب امليكرو ،حيمل مثل هذا الـ  ICالرقم
 7805ويكون دخله هو اجلهد األكرب من مخسة فولت بينما اخلرج منه هو مخسة فولت ...
والسؤال هنا :كيف قام هذا الـ  ICبالتخلص من اجلهد الزائد وقانون بقاء الطاقة يقول أن الطاقة
ال تفنى وال تستحدث من العدم ؟؟؟ خيرج اجلهد الزائد يف شكل حرارة منه ،وفيما يلي دائرته
املبسطة وميكنك االطالع على دوائر أخرى له من خالل اإلنرتنت:
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ثانيا :توصيل امليكرو بالربوجرامر إلمتام عملية احلرق:

ثم نقوم بتوصيل الطرف اآلخر للكابل بفتحة السريال يف الكمبيوتر ومن ثم استخدام برنامج
 winpic800كما سبق شرحه فيما سبق.
ثالثا :توصيل الـ :7805 IC
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رابعا :توصيل املكونات األساسية
توصيل املكونات الالزمة لتشغيل امليكرو وهي الكريستالة وتوصل على الرجلني  12و 12واجلهد
ويوصل على الرجلني  11و 14ودائرة إعادة التشغيل على الرجل  1واليت بدونها لن يعمل امليكرو كما
ذكرنا من قبل  ...ثم توصيل الليد ليصبح الشكل النهائي للمشروع كاآلتي
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وعند تشغيل املشروع:

إضافة مفتاح لبدء التشغيل
نفس املشروع املاضي ولكن املشروع املاضي يبدأ التنفيذ مبجرد توصيل اجلهد ولكننا نريد إضافة
مفتاح يتم الضغط عليه لبدء تنفيذ الربنامج وال يبدأ التنفيذ قبل الضغط عليه.
ولرتمجة وتنفيذ هذا املطلب سنجد أننا نريد من امليكرو أن يبدأ باختبار حالة السويتش وال يفعل شيئا
إذا كان مفتوحا حتى يغلق وهنا يبدأ يف تنفيذ األوامر السابقة ،وبالتالي سيكون هناك أضافة يف
الربنامج تقوم بضمان ذلك
وحيث أنه مت إضافة سويتش كدخل للميكرو فالبد من استخدام رجل إضافية من رجول امليكرو
لتوصيل السويتش ،وهذه الرجل ستعمل كدخل ،فلنفرتض مثال أن هذه الرجل هي  RB0وبالتالي
لنجعلها تعمل كدخل يتم إضافة األمر التالي:
;TRISB.B0 = 1

ولكن كيف نوصل السويتش على رجل من رجول امليكرو ؟؟ الصور التالية توضح الدائرة املستخدمة
يف ذلك ...
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وهذا هو الشكل النهائي للربنامج بعد التعديالت:
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ثم قم بعمل  Buildللربنامج ثم ارسم الدائرة على بروتس ومحل الربنامج على امليكرو وابدأ احملاكاة
وكما نوهنا من قبل فإن دائرة إعادة التشغيل ميكن االستغناء عنها يف بروتس أما يف اهلاردوير فال
ميكن.

ولكين عندما بدأت احملاكاة كما يف الصورة مل يبدأ الليد يف اإلضاءة بالرغم من كون السويتش
مغلق  ...دعنا نفكر ما هو السبب؟؟  ...ال تتسرع  ...انظر يف الصورة وتفكر والحظ ما هي املشكلة
املانعة لبدء عمل املشروع  ...ال تيأس سريعا وتنظر لإلجابة  ...اخترب نفسك وعودها على اكتشاف
املشكالت ...
املشكلة يف الصورة السابقة تتلخص بكل بساطة يف أن املقاومة ما زالت قيمتها  11كيلو أوم ومل
نقم بتغيريها إىل  221أوم ،فنقوم بتغيريها وتشغيل احملاكاة فيبدأ الربنامج يف العمل كما يلي:
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تكرار الفالش عدد حمدد من املرات
مبعنى أن الليد يضئ ويطفئ عدد حمدد من املرات وليكن عدد  9مرات فقط وليس عدد ال نهائي كما
يف الربنامج األصلي
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وحيث أننا ال نريد عدد ال نهائي فال حاجة اآلن للحلقة ) while(1وميكن استخدام حلقة for
ليكون الربنامج على الشكل التالي:

وميكنك جتربته لرتى كم من املرات سينفذ امليكرو أوامر الفالش ...

مشروع إشارة املرور
هو مشروع حملاكاة إشارة املرور حيث يوجد ثالثة ليدات باأللوان األمحر واألخضر واألصفر واملطلوب:
 )1إضاءة الليد األمحر ملدة ثانية يف حني أن الليدين اآلخرين غري مضاءين.
 )4إضاءة الليد األصفر ملدة ثانية يف حني أن الليدين اآلخرين غري مضاءين.
 )2إضاءة الليد األخضر ملدة ثانية يف حني أن الليدين اآلخرين غري مضاءين.
نقوم بتحديد الرجول املطلوبة كدخل واملطلوبة كخرج ،سنحتاج ثالثة رجول كخرج من أجل الليدات
الثالثة ،ولنفرتض أن الليدات الثالثة سنقوم بتوصيلهم على كل من  RC2 ،RC1 ،RC0كما أنه
ال يوجد خرج.
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وبالتالي نقوم بكتابة أوامر حتديد االجتاه حبيث يكون الثالثة رجول كخرج.
;TRISC.B0 = 0
;TRISC.B1 = 0
;TRISC.B2 = 0

ثم كتابة األوامر اليت تنفذ اخلطوات  1و 4و 2املذكورين سابقا داخل حلقة  whileليصبح شكل
الربنامج كاآلتي:

وعند عمل مشروع احملاكاة على الربوتس بطريقة مماثلة للمشروع السابق وكما مت شرحه يف
الفصول السابقة كما يف الشكل التالي ثم تشغيل احملاكاة يكون نتيجة احملاكاة هي تغيري
اإلضاءات كما يلي:

99

ميكروبيديا  -موسوعة امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com

الفصل اخلامس :مشاريع عملية على برجمة خمارج امليكرو
elgammalelectronics.com

111

وعلى مستوى اهلاردوير:
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مشروع العداد الثنائي Binary Counter
وتتلخص فكرة هذا املشروع يف استخدام خمرج معني من خمارج امليكرو وليكن مثال املخرج  Bيف
إخراج قيم بالنظام الثنائي ،وحيث أن املخرج عبارة عن ثـمانية رجول فان جمال القيم املتاحة للخروج عليه
بالنظام الثنائي هو من صفر إىل  499بدون الدخول يف تفاصيل هذا النظام ،ولكن من يعلم القليل منها
يعرف ملاذا هذه القيم بالذات وكيف مت حسابها.
وهنا سنتعرض لبعض هذه التفاصيل :فإن التمثيل الثنائي للصفر يف  8خانات هو 00000000
وبالتالي فإننا عند كتابة أمر كهذا ; PORTB = 0فان كل رجول هذه املخرج سيخرج عليها
صفر فولت الن هذا األمر يكافئ ; ،PORTB = 0B0000000وعند كتابة األمر اآلتي
; PORTB = 1فهذا معناه أن الرجل  RB0هي فقط ما سيخرج عليها مخسة فولت والباقي صفر الن
هذا األمر يكافئ ; PORTB = 0B00000001ولو كتبنا األمر ; PORTB = 2فهذا معناه
أن الرجل  RB1هي فقط اليت سيخرج عليها مخسة فولت وصفر فولت على الباقي ألن هذا األمر يكافئ
بالثنائي ; ... PORTB = 0B00000010وهكذا حتى نصل إىل القيمة  499واليت تكافئ
بالثنائي  11111111وعندها يكون خرج كل رجول املخرج  Bيساوي مخسة فولت ..
الحظنا يف الشرح أنه يف كل خطوة نقوم بزيادة واحد على القيمة بداية من الصفر مرورا بالواحد ثم
االثنني والثالثة  ...وهكذا حتى نصل  ،499فهل هذا يعنى أننا سنكتب  499أمر لكي خنرج هذه
القيم واحداً بعد اآلخر على املخرج B؟؟؟ بالطبع ال بل هو أمر واحد لكن كيف ذلك  ...دعنا ننظر إىل
الربنامج التالي:
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عندما يصل امليكرو إىل األمر:
;PORTB = 0B00000000

فإنه يقوم بإخراج صفر على كل رجول خمرج امليكروكنرتولر ثم ينتظر ثانيتني بناء على األمر
التالي وذلك حتى نتمكن من مالحظة القيمة صفر اذ أن األوامر تنفذ بسرعة كبرية جدا.
ثم يقوم باالنتقال إىل حلقة الـ  whileوخيترب شرطها فيجد قيمته بواحد فينفذ ما بداخلها وأول
األوامر كاآلتي:

والذي يتم حساب ما باجلهة اليمنى أوال ثم ختصيص الناتج للجهة اليسرى وهذت يعين إضافة واحد إىل
قيمة الـ  PORTBثم إخراج ناتج اجلمع ثانية على نفس املخرج ،وحيث أن قيمة املخرج كانت بصفر
فبزيادة واحدة تكون قيمته بواحد اليت تنعكس على اخلرج ،ثم يأتي األمر التالي وهو االنتظار
ثانيتني لكى نستطيع رؤية القيمة واحد أيضا ،ثم تنتهى  whileفيعود للبداية الختبار الشرط مرة
أخرى فيجد قيمته بواحد فيدخل لينفذ ما بداخل الـ  whileمرة ثانية ،وبنفس الطريقة ستخرج القيمة
 4على املخرج  Bثم ينتظر ثانيتني  ...وهكذا ،وبالتالي إمجاال فان هذا الربنامج يقوم بإخراج القيم
الثنائية من صفر إىل  499على املخرج .B
ملحوظة :القيمة ستزداد باستمرار بداية من صفر إىل  499ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟؟ سيتم
إضافة واحد كما هو واضح يف األمر ولكن هذه اإلضافة ستجعل القيمة  496وهوا ما ال ميكن
عرضة يف  8خانات فقط وبالتالي سيعود العداد إىل الصفر ثانية حيث أن التمثيل الثنائي للقيمة
 496يتضمن  8أصفار ثم واحد وهو ما يتم إهماله وال يظهر سوى األصفار  ...فيبدأ العداد من جديد
بقيت مشكلة بسيطة وهي كيفية قراءة هذه القيم الثنائية اليت ستخرج على املخرج  B؟؟؟ لذلك
سنقوم بوضع ليدات على رجول هذا املخرج وإذا كان الليد مضيء فهذا يعين أن الرجل املتصل بها الليد
قيمتها تساوى واحد ولو الليد غري مضيء فهذا معناه أن قيمة الرجل تساوى صفر.
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احملاكاة
اخلطوة التالية املعتادة هي رسم الدائرة على بروتس وتشغيلها كما يف الشكل:

وعند تشغيل الدائرة فالصورة التالية متثل أول قراءة والذي تشري إىل القيمة صفر:
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ثم تأتي القراءة التالية كما يف الصورة لتشري إىل القيمة واحد بالثنائي:

ثم القيمة  4بالثنائي أيضا:

وأيضا القيمة  2بالثنائي:
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وهكذا حتى نصل إىل الصورة األتية واليت تشري إىل القيمة  499بالثنائي:

تصميم اهلاردوير
وهنا يف التصميم اهلاردوير وضعنا  2ليدات فقط وليس  8وبذلك تظهر األرقام حتى مدى األربعة بت فقط
أي من صفر حتى 19
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ولكن القيمة التالية مل تظهر كما هو متوقع فاملتوقع أن تضيء الليد اليسرى وينطفئ الباقي معربين
عن القيمة  8وهو ما مل حيدث  ...ولعلك الحظت اخلطأ البسيط يف هذا التصميم وهي أن الليد اليسرى
مل يتم تركبينها على امليكرو على الرجل اخلاصة بها فلعلك الحظت وجود رجل ميكرو فارغة بني
الليد اليسرى والليد اليت قبلها  ...وعند تعديل هذا اخلطأ يعمل الربنامج كما ينبغي ...

إضافات ومهارات
أوال :برنامج الفالش األول ميكن كتابته بصيغة أخرى كما هو موضح:
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أي أن األمر ; PORTB.B0 = 1يكافئ األمر ; RB0_BIT = 1وأيضا األمر
; PORTC.B0 = 0يكافئ ; RC0_BIT = 0وهكذا .........
ثانيا :برنامج إشارة املرور الذي كتب أثناء الشرح ميكن أيضا كتابته بصيغة أخرى ،ففي الصيغة
اليت شرحت سابقا كنا نتعامل مع كل رجل على حدة فمثال كنا نكتب أمر كالتالي
; PORTC.B0 = 1لكن يف هذه الطريقة سنتعامل مع الثالثة رجول يف أمر واحد كاآلتي:
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مشاريع يقوم القارئ بتطبيقها
 )1مشروع به سويتش وليد ،إذا مت الضغط على السويتش يتم إضاءة الليد وإذا مت الضغط عليه
مرة أخرى يتم إطفاء الليد.
 )4مشروع جلعل  8ليدات يتم إضاءتهم وإطفائهم  41مرة فقط.
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الفصل السادس

التعامل مع
السيفني سيجمنت

ميكن للميكروكنرتولر القيام بعمليات التحكم املختلفة ،لكن توجد وظيفة أخرى ال تقل
أهمية عن عملية التحكم نفسها وهي إظهار النتائج للمستخدم ،وفى هذا الفصل سنتعرف على
كيفية إظهار النتائج باستخدام ما يسمى 7-Segment
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عن السيفني سيجمنت
تعريف
ميكن تعريف السيفني سيجمنت )(7-Segment
على أنها عبارة عن  7ليدات أساسية مرتبة بطريقة
متكن من إظهار األرقام وبعض احلروف ،كما يتم
وضع ليد إضايف ليمثل العالمة العشرية )(dot
والذي يستخدم عندما نريد إظهار قيم حتتوي على
عالمة عشرية.

استخدامات
ومن أمثلة استخدامات هذا املكون اإللكرتوني عرض قيمة درجة احلرارة اليت يقوم امليكروكنرتولر
بقراءتها مثال ،وقد نرى السيفني سيجمنت يف األسانسري يظهر عليها رقم الدور املوجود فيه األسانسري
اآلن ،أو قد جندها يف
البنوك ليعرض عليها
رقم العميل الذي يقف
على الشباك اآلن،
وببساطة تستخدم
أيضا يف ساعات
احلائط وغري ذلك من
االستخدامات الكثري.
Reference 6
السيفني سيجمنت الواحدة ميكنها أن تعرض خانة اآلحاد فقط أي األرقام من صفر إىل تسعة وبالتالي
لو أردنا أن نقوم بعرض قيم تتكون من آحاد وعشرات مثل  19فسنحتاج لقطعتني من السفني سيجمنت
وهكذا ...

أنواع السيفني سيجمنت
مقدمة عن الليد
قبل شرح أنواع السيفني سيجمنت البد من التنويه عن معلومة مهمة يف طريقة عمل الليد واليت على
أساسها يتم تصنيف أنواع السيفني سيجمنت وهي أن الليد له طرفان أحدهما يوصل باجلهد املوجب
واآلخر يتم توصيله على األرضي لكي يضئ الليد ،وذلك كما هو موضح بالشكل:
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ومن هنا فإنه يوجد طريقتني لتوصيل الليد برجل امليكروكنرتولر وإضاءته.
الطريقة األوىل :تكون بتوصيل الطرف املوجب لليد برجل امليكرو (من خالل املقاومة بالطبع)،
وتوصيل الطرف اآلخر باألرضي ،ثم لكي نقوم بإضاءة الليد البد من إخراج  9فولت على رجل
امليكروكنرتولر وذلك كما هو بالشكل اآلتي:
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الطريقة الثانية :وهي كما بالشكل حيث يتم توصيل الطرف املوجب لليد جبهد مخسة فولت والطرف
اآلخر بامليكروكنرتولر ولكي يضيء الليد يقوم امليكرو بإخراج جهد صفر فولت على رجله أما لو
اخرج مخسة فولت فلن يضئ الليد حيث سيصبح طرفا الليد كل منهما عليه مخسة فولت:

ومن هذه املعلومة ميكنك استنتاج النوعني املختلفني للسيفني سيجمنت كما سيتم توضيح ذلك
بعد قليل.
عدد رجول السيفني سيجمنت
علمنا أن الليد له طرفان وأن السيفني سيجمنت يوجد فيها  7ليدات أساسية وليد إضايف وبالتالي
إمجالي  8ليدات  ...وبالتالي ما هو التوقع لعدد رجول قطعة السيفني سيجمنت ؟؟؟ رمبا تكون إجابتك
هي  16رجل ،ولكن عندما تعلم أن هناك رجل مشرتكة بني كل الليدات وأن هذه الرجل رمبا تكون
الطرف املوجب لكل الليدات أو الطرف األرضي هلم ،ولعلك تتذكر هذه الرمسة من الفصل املاضي.
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حيث مت توصيل كل الليدات على أرضي واحد ومل نقم بعمل أرضي لكل منهم ،وباملثل فإنه
سيكون للسيفني سيجمنت طرف مشرتك بني كل الليدات وهذه هي أول رجل ويبقى لكل ليد
طرف آخر للتحكم يف إضاءته وبالتالي  8رجول أخرين ،وبناء عليه يكون للقطعة  9رجول ولكن يف
الغالب يكون يف السيفني سيجمنت  11رجول وليس  9حيث يوجد يتم تكرار الطرف املشرتك مرة يف
األعلى ومرة أخرى يف األسفل ،وعند التوصيل على اهلاردوير ميكن توصيل أحدهما فقط النهما
متصالن من الداخل وسيتم تفصيل هذا االتصال الحقاً بإذن اهلل.
األنواع
وبناءً على فهمنا ملا سبق نستطيع أن نقسم السيفني سيجمنت إىل نوعني :النوع األول :يسمى
 Common Cathodeوكلمة  Commonمعناها شيء مشرتك ما بني جمموعة وكلمة
 Cathodeتطلق دائما على اجلزء الذي حيمل اإلشارة السالبة (أو جمازا املتصل بالطرف األرضي) ...
وبالتالي فان  Common Cathodeتعنى أن الرجل املشرتكة هنا هي األرضي وإلضاءة أي ليد فيها
نقوم بإخراج  9فولت على الرجل املناظرة ليها .والنوع الثاني :هو الـ  Common Anodeوفيه تكون
الرجل املشرتكة هي الطرف املوجب لليد ويتم توصيلها على  9فولت وإلضاءة أي ليد منها نقوم بإخراج
صفر فولت على الرجل املناظرة ليها ،والصورة التالية توضح الشكل الداخلي لكل منهما:

الفصل السادس :التعامل مع السيفني سيجمنت
elgammalelectronics.com

112

ونالحظ من الرمسة السابقة أن كل ليد له اسم عبارة
عن حرف يعرف به ،الشكل اجملاور يبني كل ليد
وحرفه .dp ،g ،f ،e ،d ،c ،b ،a
هذه احلروف واملكان الفعلي لليدات املناظرة هلا جيب أن
تكون معلومة حيث يفيد هذا عند توصيل السيفني
سيجمنت بامليكروكنرتولر.

التوصيل الداخلي
حتى اآلن نكون قد فهمنا ما املقصود بالسيفني سيجمنت وأنواعها وترقيم الليدات داخلها واالن تعالوا
لنرى كيف هو شكلها احلقيقي وكيفية توصيل الليدات من الداخل لنعلم أي ليد متصلة بأي رجل
من رجول القطعة اإللكرتونية.

Reference 7

وعند النظر بشيء من التمحيص للصورة اليسرى نالحظ اشرتاك مجيع الليدات يف طرف األرضي
واتصال األطراف املوجبة بالرجول األخرى للقطعة وذلك كما هو موضح يف الصورة التالية ،وبالطبع
ميكن معاملة الصورة اليمنى باملثل أيضا باختالف أنهم مشرتكني يف الرجال املوجبة:
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مشروع تطبيقي
لشرح كيفية كتابة الربنامج للتعامل مع السيفني سيجمنت البد من توضيح القيم اليت تظهر على
البورت املتصل بها إلظهار األرقام املطلوبة ...
دعنــا خنتــار ســيفني ســيجمنت مــن النــوع  Common Cathodeلننفــذ عليهــا مشــاريع هــذا
الفصــل أي أن الرجــل املشــرتكة تتصــل باألرضــي ولكــي تقــوم بإضــاءة ليــد نضــع مخســة فولــت
علــى رجــل امليكــرو املتصــلة برجــل القطعــة املنــاظرة هلــا .وســنهمل التعامــل مــع الليــد الصــغري
اخلـــاص بالعالمــــة
العشــــــــــــــــرية
وســـ ـنعتربه غـــــري
موجـــــود ألننـــــا ال
حنتاجه (رقـم وحيـد
بدون كسور).
دع نا أيضـــا خن تار
املــخــرج  Bلــنــقــوم
بتوصــيل الســيفني
سيجمنت.
ملحوظة :ترتيب رجول السيفني سيجمنت يف بروتس يف الصورة ليست كما هي يف اهلاردوير.
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قيم البورت املناظرة لألرقام على السيفني سيجمنت
دعنا نكون جدول يكون فيه كل رقم من صفر إىل تسعة وما يقابله من قيمة جيب أن خترج على
بورت امليكرو إلظهار هذا الرقم ،لتكوين هذا اجلدول نرسم كل رقم على السيفني سيجمنت وجند
أي الليدات مضيء وأيها مطفئ.
لو أردنا أن نعرض الرقم صفر فما هي حروف الليدات اليت جيب إضاءتها إلظهاره
كما بالشكل اجملاور ؟؟؟ انظر إىل الرمسة واكتب احلروف واذكر احلروف
املضيئة فتجد اجلميع مضيء عدا الليد  gفهو غري مضيء كما بالشكل.
وهذا معناه أننا البد أن نوصل مخسة فولت على رجول كل الليدات عدا الرجل
 ،gوبالتالي البد أن تكون القيمة على املخرج  PORTBتساوي 11111111
وذلك عن طريق األمر التالي:
;PORTB = 0B00111111

أو بصورته بالتمثيل السداسي عشر اليت ميكن احلصول عليها بواسطة احملول املوجود يف برنامج
امليكرو سي.
;PORTB = 0x3F

وبالتالي يتكون أول صف يف اجلدول:
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وباملثل إذا أردنا عرض الرقم واحد فسوف نضئ الليدات ،b
cفقط وبالتالي فان رجوهلم الرجول  RB2 ،RB1هي ما
سيتم إخراج عليها مخسة فولت وباقي رجول املخرج
 PORTBسيكون عليه صفر فولت ،وهذا يتم من خالل
األمر التالي:
;PORTB = 0B00000110

وهنا يتم إضافة الصف الثاني للجدول ليكون بالشكل التالي:

وبفعل املثل بالنسبة لباقي األرقام يصبح شكل اجلدول النهائي كما يلي:

الفصل السادس :التعامل مع السيفني سيجمنت
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واآلن بعد أن فهمنا هذه القيم وكيفية حسابها ،هناك طريقة أخرى أسرع وأسهل للحصول على هذه
القيم الالزمة وهي كآالتي:

Tools menu
↓
Seven Segment
Editor

يف هذه النافذة نستطيع احلصول على القيمة املماثلة لألرقام سواء كان Common cathode
كما يف اخلانة العلوية أو  Common anodeكما يف اخلانة السفلية وأيضا ميكن عرض
القيمة بالنظام العشري أو بالنظام السداسي عشر وذلك من املربع السفلي.
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الربامج
إظهار الرقم الصفر فقط
دعنا نبدأ بربنامج يقوم بإظهار الرقم صفر فقط على السيفني سيجمنت ،نقوم بعمل مشروع جديد يف
امليكرو سي وكتابة الربنامج التالي وعمل .Build

دعنا ننتقل سريعا إىل حماكاة الربنامج على بروتس ،لنقم بتجهيز املكونات املطلوبة وتوصيل
الدائرة ،وللحصول على السيفني سيجمنت نتبع الشكل اآلتي:
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ثم قم بتوصيل السيفني سيجمنت بالبورت B
على امليكرو ثم قم بتحميل ملف الربنامج
الذي سبق أن حصلت من برنامج امليكرو سي
على امليكروكنرتولر كما سبق وتعلمنا
ثم ابدأ احملاكاة لتجد النتيجة كما هي
بالشكل املقابل
إظهار الرقم صفر ثم الرقم واحد
نريد عمل برنامج آخر يقوم بعرض الرقم صفر ثم الرقم واحد  ...حاول أن ختيل أنت كيف سيكون
شكل الربنامج بناء على ما تعلمته من الفصول السابقة واكتبه ،أو أنظر إىل الربنامج التالي واختربه:
هل هو صحيح ام ال ...
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لعلك الحظت هذا اخلطأ البسيط :فمن املفرتض أن هذا الربنامج سيعرض أوال صفر على السيفني
سيجمنت ،ثم يعرض واحد ويقف على ذلك حيث ال توجد حلقة  whileاليت حتدث تكرار  ...ولكن
السؤال هنا يقول :كم املدة اليت سيعرض فيها الصفر واليت بعدها يعرض الواحد؟؟ يف هذا الربنامج
سيعرض الصفر وبسرعة كبرية جدا سيعرض الواحد لدرجة أننا لن نلحظ الصفر بأعيننا ألنها
ستختفي بسرعة ،واحلل هو أن نضع أمر  delayبني أمر الصفر وأمر الواحد ليصبح الربنامج كالتالي:

إظهار األرقام من صفر إىل مخسة

الفصل السادس :التعامل مع السيفني سيجمنت
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ملحو ظة :ميكن ك تا بة الرب نامج
الســـا بق كمـا ي لي ط بقـا ل ل ق يم
السداسية عشر:

حيث يوجد يف اجلدول عمود حيتوي
على القيم الثنائية وعمود آخر حيتوي
على القيم بالسداسي عشر وميكنك
االختيار بني أي من العمودين مع تغيري
البادئة قبل القيمة من  0Bإىل .0X

التكرار
الربنامج املاضي يقوم بإظهار األرقام من صفر إىل مخسة ،ثم ينهى التنفيذ ،وبهذا تكون آخر قيمة على
السيفني سيجمنت هي آخر قيمة يف الربنامج أي القيمة مخسة ،فاذا أردنا الربنامج أن يقوم بعرض نفس
هذه األرقام ثم تكرارها  ...فاذا كنت تريد عدد ال نهائي من مرات التكرار سوف نستخدم حلقة
) while (1أما إذا كنت تريد عدد معني من التكرار يتم استخدام حلقة  forوسأكتب لكم
املثالني
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اهلاردوير
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تعديل للتسهيل
يف األجزاء املاضية تعلمنا كيفية إخراج قيم على  PORTBاليت يتم ترمجتها إىل أرقام على السيفني
سيجمنت ،وكنا إذا أردنا إظهار الرقم صفر ال خنرج صفر على البورت وإمنا خنرج القيمة 11111111
بالثنائي أو  0X3Fبالسداسي عشر ،ولكن أال يوجد ما هو أسهل حبيث إذا أردنا إظهار الصفر على
السيفني سيجمنت خنرج صفر على البورت وليس قيمة أخرى معقدة أي أال ميكن أن يكون شكل
الربنامج كاآلتي؟؟

إذا قمنا بكتابة الربنامج بهذا الشكل وكان توصيل
امليكرو بالسيفني سيجمنت كما هو عليه يف املشاريع
السابقة فلن تعرض القيم  1و  1و  4و  2و  2و  9وذلك ألننا مل خنرج
قيم مناسبة بل ستظهر أشكال غري مفهومة كما بالصورة
املقابلة.
ولكن إذا أردنا حل لكتابة الربنامج بهذه السهولة املعهودة فإن
هذا احلل يكمن يف تركيب  ICمعني بني امليكرو والسيفني
سيجمنت يقوم بتحويل القيم اخلارجة من امليكرو إلي قيمها
املناظرة اللي تعرض الرقم املناظر هلا على السيفني سيجمنت،
وبالتالي لكي نظهر الرقم صفر مثال ال نكتب القيمة
 11111111بل ببساطة نكتب األمر التالي:
;PORTB = 0
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ثم يقوم هذا الـ  ICباستالم القيمة صفر من امليكرو وحيوهلا إىل  11111111ويسلمها بدوره إىل السيفني
سيجمنت ،وهكذا إلظهار واحد جنعل امليكرو خيرج القيمة واحد باألمر:
;PORTB = 1

ويقوم الـ  ICبتحويل القيمة واحد الواصلة له من امليكرو إىل القيمة  00000110اليت حيتاجها
السيفني سيجمنت لكي تظهر الرقم واحد  ...وهكذا بالنسبة لباقي األرقام.
هذا الـ  ICحيمل الرقم  7448يف حالة الـ  Common Cathodeأو الرقم  7447يف حالة
الـ  Common Anodeوللحصول عليه يف بروتس انظر الصورة اآلتية:

وبعد عمل الربنامج السابق على امليكرو سي وعمل  buildله وحتميله على امليكرو قم بتوصيل
الدائرة كما بالشكل اآلتي وشغل الدائرة ليظهر اخلرج كاللقطة التالية:

الفصل السادس :التعامل مع السيفني سيجمنت 146
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ميزة الطريقة الثانية عن األوىل انه مت استخدام عدد قليل من رجول امليكروكنرتولر حيث مت استخدام
أربعة رجول فقط يف حني انه يف احلالة األوىل مت استخدام سبعة ،وهذا نلجأ احلل نضطر إليه غالبا إذا
كان املشروع كبري وحنتاج لتوصيل أشياء كثرية بامليكرو(*).

تسجيل اجلدول يف الربنامج
عادة ال نستخدم السيفني سيجمنت يف إظهار األرقام بهذه الطريقة وإمنا على سبيل املثال يقوم
امليكرو بقراءة درجة احلرارة مثال ويقوم بتخزينها يف متغري  ...فما األوامر اليت ميكن كتابتها
لتحويل هذه القيمة من املتغري إىل القيمة املركبة املستخدمة يف املشاريع األولية يف هذا الفصل ؟؟؟
فخطوة قراءة درجة احلرارة سنتعرض هلا يف الفصول القادمة إن شاء اهلل ،أما كيفية التعامل مع هذه
املشكلة فهيا بنا نتدارس بشأنها  ...بداية دعنا نستعرض بعض األمور الربجمية يف لغة السي واملتعلقة
حبل هذه املشكلة ...
املتغريات
من املعروف أننا خنزن أنواع خمتلفة من البيانات يف الذاكرة فقد خنزن قيم صحيحة مثال  49أو قيم
حتتوى على عالمة عشرية مثال  49.2أو خنزن حروف أو خنزن مجلة  ...أو إخل ،وكل من هذه األنواع
حيتاج مساحات ختزين خمتلفة ،فمثال لنقوم بتخزين حرف يتم حجز واحد بايت له يف الذاكرة
ولتخزين مجلة البد من حجز مساحة تتناسب مع عدد احلروف يف اجلملة ولتخزين قيمة صحيحة حنتاج
مثال  4بايت ولكى خنزن قيم قد تصل إىل اكرت من  24الف قد حنتاج إىل اكرت من  4بايت لتخزين
( )

أمحد مسري فايد *

147

ميكروبيديا  -موسوعة امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com

هذه القيم الكبرية وهكذا  ...والسؤال هنا هو كيف سيعرف املعاج أن حيجز  1بايت أو  4بايت أو 11
بايت أو  ...هلذا املتغري ؟؟ وذلك عن طريق سطر يف الكود يسمى اإلعالن عن املتغري أو تعريفه حيث
تذكر يف هذا السطر نوع املتغري ومنه يعرف املتغري احلجم الالزم للتخزين حيث أن كل نوع له مساحة
معروفة لدي املعاج  ...وبالطبع يتم إعطاء املتغري اسم للمتغري يف هذا اإلعالن وهو الذي يستخدم يف
باقي الربنامج:
لتعريف متغري صحيح:
;int x

حيث أن كلمة  intهي الكلمة اليت متثل نوع املتغري وهي اليت عن طريقها يعرف املعاج أن هذا املتغري
من النوعية الصحيحة وبالتالي حيجز له مثال  4بايت يف الذاكرة ،وأما الـ  Xفهي اسم املتغري الذي مت
حجز له املكان يف الذاكرة ،فمثال لو أردنا أن نقوم بتخزين القيمة  191يف هذه املتغري نكتبه
كاآلتي:
;x = 150

ولتعريف متغري آخر من النوع املعوم أي النوع الذي حيتوي على عالمة عشرية وختزين القيمة  191.2به
نكتب الكود التالي:
;float y
;y = 150.3

ولتعريف متغري البت وهو متغري يستخدم لتخزين واحد بت فقط نكتب اآلتي:
;bit x
;x = 0

وهذه القيمة يف املتغري البت إما تكون صفر أو تكون واحد وال ميكن أن تكون مخسة أو عشرة
ألنها ختزن يف بت واحد فقط.
لتعريف متغري من النوع احلريف أي النوع الذي يستخدم لتخزين حرف وختزين  Aفيه مثال:
;char z
;’z = ‘A

الـ  zميثل اسم املتغري واحلرف  Aهو عبارة عن احلرف املراد ختزينه يف املتغري  ،zوجيب مالحظة أنه
عند ختزين حرف يتم وضعه بني  single quotationكما هو موضح باألمر وهما العالمتني ’ ‘ .
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ملحوظة :يستخدم هذا النوع أيضا لتخزين قيم صحيحة ولكن ألنه يتم حجز  1بايت فقط له فانه
خيزن القيم من  1إىل  499فقط وهذه ملحوظة مهمة قد حنتاجها فيما بعد ...
لتعريف متغري سلسلة حرفية أي متغري لتخزين مجلة وختزين اجلملة .Welcome In Egypt
;char *str
;”str = “Welcome In Egypt

ويالحظ يف اجلملة املطلوب ختزينها أنها وضعت بني  Double Quotationأي بني العالمتني “ “.
املصفوفات
لو افرتضنا أننا نريد أن خنزن  11قيم صحيحة فسوف نقوم باإلعالن عن  11متغريات من النوع  intوذلك
عن طريقة كتابة عشرة أوامر  ...ولكن هناك طريقة أفضل وأسهل من ذلك وهي املصفوفات حيث
يتم تعريف العشرة متغريات يف أمر واحد وهو كاآلتي:
;]int seg[10

ومن هذا األمر يقوم املعاج حبجز  11أماكن متتالية يف الذاكرة ) (RAMوكل مكان حجمه  4بايت
 ...ويتبقى معنا أن نعلم كيف لي أن أقوم بتخزين قيمة يف املكان اخلامس مثال أو يف املكان األخري
أو أي مكان آخر؟؟
وبالنظر للصورة املقابلة
ونالحظ أن ترقيم أمساء
املتغريات يبدأ من صفر
وليس واحد وبالتالي فان
العشرة متغريات يأخذوا
األرقام من صفر إىل تسعة
يف أمسائهم فلو مثال قلت
لك اذكر اسم املتغري
الثالث فان امسه هو
] seg[2ذلك الن
املتغري األول امسه
].seg[0
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وبالتالي لو أردنا ختزين القيمة  241مثال يف املتغري اخلامس سيكون األمر كالتالي:
;seg[4] = 320

كيف سنوظف كل هذا فيما خيص التعامل مع السيفني سيجمنت ؟؟
فمثال نريد كتابة برنامج يقوم بقراءة قيمة جهد معينة ترتاوح ما بني صفر إىل مخسة فولت وختزينها
يف متغري وعرضها على السيفني سيجمنت.
مبدئيا كم قيمة سنحتاجها؟ ستة قيم وهم الصفر والواحد واالثنني والثالثة واألربعة واخلمسة،
وبالتالي سنقوم بكتابة أمر نعرف فيه مصفوفة من ستة عناصر وتكون من النوع  charإذ أنه كما
ذكر سابقا أن هذا النوع يستخدم يف ختزين القيم الصحيحة من  1إىل  499ولن حنتاج ألكثر من هذا
وبالتالي نوفر يف الذاكرة وهذا األمر بالشكر التالي:

واآلن ما هي القيم اليت سنقوم بتخزينها يف هذه املصفوفة؟ تذكر معي جدول السيفني سيجمنت:
إلظهار صفر خنرج  0x3Fعلى البورت وإلظهار واحد خنرج  0x06وإلظهار اثنني خنرج 0x5B
وإلظهار ثالثة خنرج  0x4Fوإلظهار أربعة خنرج  0x66وإلظهار مخسة خنرج .0x6D
نقوم بتخزين القيم السابقة يف املصفوفة وهي القيم اليت سنقوم بإخراجها على  PORTBوذلك عن
طريق األوامر اآلتية:
;0x3F
;0x06
;0x5B
;0x4F
;0x66
;0x6D

=
=
=
=
=
=

]Hex_To_Seg[0
]Hex_To_Seg[1
]Hex_To_Seg[2
]Hex_To_Seg[3
]Hex_To_Seg[4
]Hex_To_Seg[4

وميكن اختصار األوامر الستة السابقة باإلضافة إىل خطوة اإلعالن عن املصفوفة يف سطر واحد
كالتالي:
;}char Hex_To_Seg[6] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D
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بافرتاض أن قيمة اجلهد يتم قراءتها بطريقة ما لن نتطرق إليها اآلن ثم ختزينها يف متغري من النوع char
أو  ... intفنقوم بتعريف املتغري وليكن:
;char x

وسنخزن فيه القيمة  2بفرض أن امليكرو قرأها كقيمة للجهد وخزنها يف املتغري:
;x = 3

وميكن بالتالي كتابة الربنامج كالتالي:

ميــكــنــك جتــربــة
الربنـامج وتشـــغي له
ع لى برو تس بـدون
طــبــعــا  7448ICأي
بتوصــ يل الســيفني
ســيجمنت بامليكرو
مباشرة.
ميكنك أيضا ختزين
قي مة أخرى يف املتغري
 xوســــوف تــرى أن
الربنـامج يظهر نفس
القيمة اليت خزنتها.
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مشاريع إضافية
وهناك أيضا طريقة أخرى فبدال من استخدام املصفوفات ميكنك استخدام الدول ولكنى سأترك
لكم هذه اجلزئية تبحثوا عنها  ...وأيضا أريدك أن تقوم بعمل مشروع تستخدم فيه اثنني سيفني
سيجمنت أو ثالثة  ...ومشروع آخر الستخدام اثنني سيفني سيجمنت على نفس خمرج امليكرو وإظهار
عليهم قيم خمتلفة وهو جزء هام مل أتطرق إليه هنا وذلك الن هذا يتطلب شرح التامير والذى مل يدرج
شرحه يف هذا الكتاب لكنه سيكون إن شاء اهلل مدرجا يف اجلزء الثاني من هذا الكتاب  ...وأيضا
لقد قمت بالعمل على األرقام من صفر إىل مخسة فقط يف الربامج اليت قمت بشرحها أما أنت فمن
املفرتض أن تعمل من صفر لتسعة.
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الفصل السابع

التعامل مع
شاشات الـ LCD

يف الفصل املاضي تعلمنا كيفية إظهار البيانات باستخدام السيفني سيجمنت واليت
حتتوي على جمموعة من املشاكل ،حيث ميكن التغلب عليها يف هذا الفصل باستخدام
الشاشات
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درسنا يف الفصل املاضي السيفني سيجمنت وتعلمنا كيفية التعامل معها وتوصيلها وفائدتها ولكن
هناك مشاكل يف السيفني سيجمنت ينبغي علينا معرفتها وخري مكان ملعرفتها هو بداية هذا الفصل
فلنبدأ ...
 -1ال متكنين السيفني سيجمنت من عرض كل احلروف ،فعلى سبيل املثال إذا حاولنا إضاءة ليدات
معينة حبيث يظهر احلرف  Wفلن نستطيع ذلك ،وأيضا هناك من احلروف اليت تبدو متماثلة عند
عرضها على السيفني سيجمنت فمثال احلرف  Aواحلرف  Rإذا أردنا عرضهم فسيظهرون بصورة
طبق األصل من بعضهما البعض كما بالشكل:

 -4إذا أردنا أن نقوم بعرض كلمة أو مجلة بالسيفني سيجمنت فهذا يتطلب عدد من السيفني
سيجمنت يساوى عدد احلروف املوجودة يف اجلملة ،فمثال لو أردنا أن نقوم بعرض كلمة
 Displayوبافرتاض عدم وجود املشكلة األوىل وأننا نستطيع عرض أي حرف بالسيفني
سيجمنت فإننا سنحتاج إىل سبعة منها ،كل واحدة لعرض حرف من الكلمة وهذا ينتج عنه
صعوبة يف عمل الربنامج وصعوبة يف عمل اهلاردوير.

عن الـ LCD
ولذلك كان البد من وضع حلول هلذه املشاكل وهي ما متثلت يف الـ  ،LCDكيف ذلك ؟؟
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 -1بالنسبة للمشكلة األوىل فتم التغلب عليها بزيادة عدد الليدات وتصغري حجمها وترتيبها بطريقة
منتظمة كما بالشكل التالي حبيث تسمح بعرض أي حرف مل يكن متاح يف السيفني
سيجمنت ،وبالتالي لنقوم بعرض نفس احلرف  Wكمثال فلن يكون ذلك صعبا ،وميكنك
أيضا جتربة أي حرف آخر وختيل شكله ومدى إتاحته من عدمه ...

 -4بالنسبة للمشكلة الثانية املتمثلة يف عرض كلمة أو مجلة فهذه املشكلة مت حلها أيضا عن
طريق وضع عدد كبري من اجلزء مصفوفة الليدات املوجودة يف الصورة السابقة واملستخدمة لعرض
حرف واحد وبذلك ميكن عرض جمموعة حروف متجاورة لنكون مجلة أو كلمة داخل الـ .LCD

أغلب الـ  LCDsحتتوي على أكثر من صف وكل صف يتكون من أكثر من مكان لعرض
احلروف ...

الفصل السابع :التعامل مع شاشات الـ 126 LCD
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أنواع الـ LCD
Character LCD
النوع الذي حتدثنا عنه منذ قليل يسمى  Character LCDحيث يستخدم لعرض احلروف ،وله
أشكال خمتلفة خيتلف كل شكل عن اآلخر يف عدد السطور وعدد احلروف داخل كل سطر،
فمثال توجد أنواع بها صف واحد وهذا الصف يستوعب ثـمانية أحرف ويوجد أنواع حتتوي على صفني
وكل صف يستوعب ثـمانية أحرف وغري ذلك كما هو مبني

Graphical LCD
نوع آخر من أنواع الـ  LCDوهو الـ  Graphical LCDالذي يستخدم لعرض الرسومات البيانية ،وهو
ال ينقسم إىل أجزاء كالنوع السابق وإمنا يشبه يف طريقة عمله شاشة الكمبيوتر حيث تكون
عبارة عن وحدة واحدة بها عدد كبري من الـ  Pixelsمرتبة يف صفوف وأعمدة وميكنك إظهار أي
شكل تريده عن طريقة التحكم يف إضاءة أو إطفاء أي بيكسل وبرتتيب البيكسل املضاءة
والبيكسل املطفأة حنصل على الشكل املطلوب رمسه ،ويوجد منها أحجام أيضا ولكن ال يتم
التعبري عنها بعدد السطور وعدد احلروف يف السطر وإمنا بعدد البيكسل األفقي مضروبا يف عدد
البيكسل الرأسي كما يف الشكل التالي:
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سوف يكون شغلنا يف هذا الفصل على الـ  Character LCDفقط واخرتنا شاشة بسيطة حتتوي
على صفني وكل صف فيه  16حرف أي وتكتب هكذا .16*2

توصيل الـ  LCDبامليكروكنرتولر
توجد يف غالبية الشاشات  16طرف (رجل) مرقمني من واحد إىل  16والذي حنتاجه فقط منها هو اآلتي:
 )1يوجد أربعة رجول لنقل بيانات العرض واألوامر من امليكرو للـ  LCDوأرقماهم هي  11و  14و12
و  12ويكون مكتوب عليهم يف هاردوير الـ  LCDاآلتي.D7 , D6 , D5 , D4 :
 )4طرفني أخرين:
أ -الطرف  :RSويستخدم لكي خيرب املايكرو الشاشة عن طريقه ما إذا كان سيتم
نقل أمر أم سيتم نقل بيانات اآلن ،واألوامر مثل (مسح الشاشة) والداتا املقصود بها
الكالم املرسل للشاشة لتعرضه.

الفصل السابع :التعامل مع شاشات الـ LCD
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ب -الطرف  :ENويستخدم جلعل الـ  LCDمستعدة الستقبال البيانات وإظهارها.

Reference 4

ما سبق من رجول هو ما خيص التوصيل بني امليكرو والـ  ،LCDولكن هناك أطراف أخرى للـ LCD
البد من توصيلها ولكن ليس بامليكرو وهم:
 الطرف رقم  :4ويوصل باخلمسة فولت.
 األطراف  1و  2و  :9ويوصلوا مجيعا باألرضي.
 الطرفني  19و  :16ويستخدمان إلضاءة ليد موجود يف الشاشة ،حيث تفيد هذه الليد حتى نتمكن
من رؤية البيانات املعروضة جيدا ،يتم توصيل الطرف  19على اخلمسة فولت والطرف  16على
األرضي.
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الدوال املستخدمة مع الشاشات
يف هذا الفصل سنبدأ بتعلم طريقة جديدة يف التعامل مع دوال امليكرو سي املستخدمة يف املواضيع
املختلفة وهي نافذة املساعدة ) (Helpيف برنامج امليكرو سي وهي طريقة هامة جدا جدا وسيتبني
ذلك من خالل الشرح يف هذا الفصل وفى الفصول القادمة ...
للدخول على نافذة املساعدة اتبع الصورة التالية:

فتظهر نافذة املساعدة  ...اتبع خطوات الصورة التالية لتدخل مكتبة الدوال اخلاصة بالتعامل مع
شاشات الـ :LCD

الفصل السابع :التعامل مع شاشات الـ LCD
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دعونا نتناول نافذة املساعدة اخلاصة بالـ  LCDبشيء من التفصيل وذلك على سبيل شرح كيفية
استخدام نافذة املساعدة ألي شيء آخر:

اجلزء الثاني يف الصورة يشري إىل احلاجات اخلارجية اليت تعتمد عليها هذه املكتبة  ...بالطبع كالم
مش مفهوم  ...أنا عن نفسي مش فاهمه  ... تعالوا نفسر هذا الكالم.
تتعامل هذه املكتبة مع الشاشات وبالتالي سيكون فيها دوال تقوم بإظهار حروف أو قيم على الشاشة
كدرجة احلرارة مثال ،ودالة أخرى تقوم مبسح الشاشة ،ودالة أخرى تقوم بتحريك الكالم املوجود على
الشاشة لليمني أو لليسار  ...إخل ،تستخدم هذه الدوال داخل برنامج امليكرو بالطبع ،ولكن السؤال
يقول :الدالة اليت تقوم بإرسال القيمة لتظهر على  LCDمثال ستقوم بإرساهلم على أي بورت؟؟؟ هل
البورت  PORTBأم البورت  PORTCأم غريهما؟؟ بالطبع على البورت املتصل بالشاشة ،ولكن
كيف تعرف هذه الدوال هذا البورت ؟؟؟ هذا ما نود اإلجابة عليه يف هذه اجلزء ...
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اجملموعة األوىل من املتغريات
لنتذكر معا كم طرف يوصل بني الشاشة وامليكرو؟ ستة أطراف منهم أربعة فقط لنقل األوامر والداتا
واالثنني اآلخرين لن نتطرق إىل تفصيلهم  ...وبالتالي كان االقرتاح الذي مت تنفيذه يف برنامج السي هو
وجود ستة متغريات كل متغري يقابل طرف معني من أطراف الشاشة وهم:
الطرف املختص به يف الشاشة

اسم املتغري

خمتص بالطرف RS

LCD_RS

خمتص بالطرف EN

LCD_EN

خمتص بالطرف D4

LCD_D4

خمتص بالطرف D5

LCD_D5

خمتص بالطرف D6

LCD_D6

خمتص بالطرف D7

LCD_D7

وميكن استنباط الطرف من اسم املتغري بكل سهولة والعكس صحيح ...
وإلعالم امليكرو بالرجول املتصلة بالشاشة نقوم بوضع أمسائها يف هذه املتغريات عن طريق جمموعة
أوامر مهمة جدا كاآلتي:
;sbit LCD_RS at RC2_bit

ومن هذا األمر تعرف الدوال أن الطرف  RSاملوجود يف الشاشة متصل بالرجل رقم  4يف املخرج  ،Cوماذا عن
باقي األطراف؟ نفس الطريقة:
;sbit LCD_EN at RC3_bit

هذا األمر تعرف منه الدوال أن الطرف  ENاملوجود يف الشاشة متصل بالرجل رقم  2يف املخرج  ،Cوماذا عن
باقي األطراف اليت تستخدم يف نقل البيانات واألوامر؟
;sbit LCD_D4 at RC4_bit

وهذا معناه أن الطرف املسمى  D4يف الشاشة وهو الطرف رقم  11فيها متصل بالرجل رقم  2يف املخرج ،C
وهكذا باقي األطراف كما هو موضح  ...وبالتالي تكون الستة أوامر كاآلتي:
;RC2_bit
;RC3_bit
;RC4_bit
;RC5_bit
;RC6_bit
;RC7_bit

at
at
at
at
at
at

LCD_RS
LCD_EN
LCD_D4
LCD_D5
LCD_D6
LCD_D7

sbit
sbit
sbit
sbit
sbit
sbit
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ملحوظة :هذه األوامر يتم كتابتها يف بداية كل برنامج يتعامل مع شاشة وقبل الدالة الرئيسة له
كما سنرى إن شاء اهلل.
أيضا :يف بعض اإلصدارات األخرى للميكرو سي قد ال جتد هذه األوامر وجتد دالة من خالهلا يتم
حتديد أطراف التوصيل بني الشاشة وامليكرو  ...لذا جيب استخدام نفس اإلصدار املستخدم يف
الكتاب.
بعد عمل الربنامج على امليكرو سي وعمل  Buildله ثم االنتقال إىل احملاكاة على بروتس وتوصيل
الشاشة بامليكرو فالبد من الرجوع إىل هذه الستة أوامر اليت قمت بكتابتها من قبل والتوصيل على
أساسها ،وبالتالي يكون شكل الدائرة يف بروتس بناء على الستة أوامر السابقة كالتالي:

ستالحظ يف الصورة أن الطرف  D7يف الشاشة متصل بالطرف  C7يف امليكرو الن األمر املكتوب
ينص على ذلك ،وستجد أيضا أن الطرف  RSوهو الرجل رقم  6يف الشاشة متصل بالطرف  C3يف
امليكرو وهذا فعال ما قمنا بتحديده يف األوامر.
وبكدة نكون انتهينا من أول جمموعة أوامر حنتاجهم عند التعامل مع الشاشات ...
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اجملموعة الثانية من املتغريات
لو تتذكر أننا كنا سابقا قبل أن نقوم بإخراج قيم على رجل من رجول امليكرو البد أن حندد اجتاه
الداتا على هذه الرجل باستخدام األمر  ... TRISوبالتالي البد أيضا من حتديد اجتاه الداتا على األرجل
املستخدمة مع الشاشة  ...هذا أيضا سيكون بستة أوامر مشابهة لألوامر السابقة وهي كاالتي:
;TRISC2_bit
;TRISC3_bit
;TRISC4_bit
;TRISC5_bit
;TRISC6_bit
;TRISC7_bit

at
at
at
at
at
at

LCD_RS_Direction
LCD_EN_Direction
LCD_D4_Direction
LCD_D5_Direction
LCD_D6_Direction
LCD_D7_Direction

sbit
sbit
sbit
sbit
sbit
sbit

نالحظ يف هذه األوامر أننا نتعامل مع نفس الرجول اليت تعاملنا معها يف الستة أوامر السابقة وهذا مهم
جدا  ...وعندئذ تصبح األوامر كلها بالشكل اآلتي:

الدوال
اآلن حان الوقت لنتعرف على الدوال اليت تستخدم مع الشاشة:
الدالة األوىل
;)(Lcd_Init

ويتم كتابتها داخل الدالة الرئيسية وقبل الـ  whileوفائدتها جتهيز املوديول الذي يتعامل مع الشاشة
داخل امليكرو ...
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الدالة الثانية
وهي دالة تستخدم إلخراج سلسلة حرفية أو مجلة على الشاشة وهي كاآلتي:

فمثال عند استخدام هذا األمر على
الصورة السابقة ستظهر الكلمة كما
بالشكل:

ولو استخدمناه بالشكل التالي مثال:
;)”! Lcd_Out(1,8,”Hello

فسيكون اخلرج كاآلتي:

ولو استخدمنا نفس األمر لكن اخرتنا
الصف الثاني كما بالشكل:
;)”! Lcd_Out(2,8,”Hello

فسيكون اخلرج كاآلتي:
أمتنى أن تكون هذه الدالة مفهومة ...
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الدالة الثالثة
لكن قبل كتابتها اذكر لكم مثال بسيط تفهمونها من خالله  ...يف برنامج الورد ) (wordعندما
كنا تكتب جمموعة كلمات جتد انه بعد آخر حرف يوجد  Cursorيظهر وخيتفى  ...فاذا أردت أن
تكمل الكتابة فسيظهر ما ستكتبه بعده ،لكن ماذا إذا كنت تريد أن تكتب يف مكان آخر
غري هذا السطر الذي تقف عنده البد أن تذهب باملاوس وتضغط يف املكان الذي تريد أن تكتب به
وعندها يظهر الـ  Cursorيف هذا املكان ومن ثم تبدأ الكتابة ...
وباملثل فإن هذه الدالة تستخدم للكتابة عند آخر حرف انتهينا منه وبالتالي فلن حنتاج أن نقوم بتحديد
الصف والعمود هلا:
;)”!Lcd_Out_Cp(“Here

وبالتالي لو كتبنا األمرين اآلتيني:
;)” !Lcd_Out(1,1,”Hello
;)”!Lcd_Out_Cp(“Here

سيكون اخلرج كاآلتي:

الدالة الرابعة
وهي دالة تستخدم إلظهار حرف واحد على الشاشة ،وتأخذ نفس صيغة الدالة اليت خترج السلسلة
كاآلتي:
;)”Lcd_Chr(1,1,”A

اخلــرج ســــيــكــون كــمــا
بالشكل:
وبالطبع لو غرينا الصف أو العمود
يف هذه ا لدا لة ســيتغري م كان
ظهور احلرف.
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الدالة اخلامسة
وهذه هي الدالة األخرية – اليت سنتعرض هلا – وهي الدالة اليت تستخدم لنقل أوامر للشاشة لكي تقوم
بتنفيذها  ...وتكون بالشكل اآلتي:
(Lcd_Cmd
يكتب األمر هنا
;)
حيث نقوم بكتابة األوامر بني أقواس هذه الدالة ،فمثال ملسح الشاشة نكتب اآلتي:
;) Lcd_Cmd( _LCD_CLEAR

أيضا األمر الذي يستخدم يف إلغاء الـ :Cursor
;) Lcd_Cmd( _LCD_CURSOR_OFF

واآلن كيف لنـا أن
ن عرف األوا مر ا مل تاح
تــنــف ـي ـذهــا عــلــى
الشاشة ؟؟
األوا مر مو جودة يف
نــافــذة املســــاعــدة
وكــذلــك كــل
الــــدوال أيضــــــا
و ميكنـك االطالع
عليها ،وهذا اجلدول
من نافذة املســـاعدة
حيتوي على كـل
األوا مر ا ليت ت ع طى
للشاشة ...
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املثال التطبيقي األول
نريد أن نقوم بتنفيذ مشروع يعرض كلمة
 Computerعلى السطر األول من الشاشة ويعرض
كلمة  Engineeringعلى السطر الثاني كما
يظهر يف هذه الصورة.
بعد شرح األوامر سابقا سنكتب شكل أي برنامج يتعامل مع الشاشة:

حيث يبدأ يوجد باالثنيت عشر أمرا املستخدمني يف توضيح أطراف التوصيل باإلضافة لدالة
الـ  initializationواليت تكتب داخل الدالة الرئيسية ،ودالة أخرى إللغاء الـ  Cursorثم بعد ذلك
تكتب الدوال اليت تستخدم إلظهار ما تريده على الشاشة  ...وفى مثالنا نريد اظهرا كلمة كمبيوتر
على أول سطر فيكون األمر كالتالي:
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;)”Lcd_Out(1,1,”Computer

ونريد إظهار الكلمة األخرى يف السطر الثاني فيكون األمر كاآلتي:
;)”Lcd_Out(2,1,”Engineering

ليصبح الشكل النهائي للربنامج كالتالي:

ميكنك تنزيل الشاشة يف بروتس كما بالشكل اآلتي:
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وميكنك اآلن توصيل الدائرة وتشغيلها كما بالشكل:

اهلاردوير
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املثال التطبيقي الثاني
املطلوب :عرض كلمة  DISPLAYعلى الشاشة وجعلها تسري من اليسار إىل اليمني.
فكرة املشروع :هو أن نقوم بعرض الكلمة يف أول السطر ثم نقوم مبسحها وعرضها بداية من املوضع
الثاني ثم مسحها بعد زمن صغري وعرضها بداية من املوضع الثالث وهكذا حتى نصل إىل املوضع 16
فتظهر الكلمة وكأنها تتحرك  ...ويتوقف مدى سرعة حتركها على الزمن الذي حتدده أنت عندما
تعرض ومتسح الكلمة ...
لعرض الكلمة بداية من أول الصف نكتب األمر كاآلتي:
;)”Lcd_Out(1,1,”DISPLAY

ولعرضها بداية من املوضع الثاني نكتب األمر اآلتي:
;)”Lcd_Out(1,2,”DISPLAY

ولعرضها بداية من املوضع الثالث نكتب األمر اآلتي:
;)”Lcd_Out(1,3,”DISPLAY

وهكذا حتى نصل إىل املوضع
السادس عشر  ...وطبعا لن نكتب
األمر  16مرة فالبد من استخدام FOR
كما تعلمناها من قبل.
وليصبح الربنامج هكذا بدون الـ 14
أمر اخلاصني بالتوصيل والذين
ينبغي عليك كتابتهم بالتأكيد:
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املثال التطبيقي الثالث
قبل اخلوض يف هذا املثال هناك ملحوظة هامة البد من ذكرها ،بافرتاض وجود متغري سلسلة حرفية
وخمزن فيه كلمة وليكن كاآلتي:
;”Char* str1 = ”Hamdy

فإذا أردنا إظهار هذا املتغري على الشاشة يكون شكل األمر كالتالي:
;)Lcd_Out(1,1,str1

الحظ يف األمر السابق أنه مل يكتب هكذا
;)”Lcd_Out(1,1,”str1

فبهذه الطريقة ستظهر على الشاشة الكلمة  str1لكننا نريد إظهار ما بداخل املتغري الذي يسمى
 str1فنضع هذا االسم بدون عالمات التنصيص “ “ هذه ،وهذه نقطة مهمة جدا ميكنكم جتربتها
يف املشاريع السابقة مع العلم أنكم ستحاجون إىل بتعريف املتغري  str1قبل الدالة الرئيسية.
يف املشروع التالي نريد أن نقوم بعرض القيم من واحد إىل عشرة على الشاشة  ...أول ما قد يتبادر إىل
الذهن هو استخدام احللفة التكرارية  forوبالتالي سنحتاج إىل متغري صحيح نقوم بزيادته يف كل
تكرار ونقوم بإرساله إىل الشاشة باستخدام الطريقة السابقة ،ولكن تظهر مشكلة بسيطة هنا
وهي أن الدوال السابقة اخلاصة بالشاشة ال تتعامل إال مع السالسل احلرفية أما املتغريات الصحيحة فال
تتعامل معها ،وبالتالي إذا قمنا بتعريف متغري صحيح وليكن
;x = 5

int

ثم قمنا بكتابة الدالة اآلتية:
;) Lcd_Out(1,1, x

فانه لن يطبع القيمة مخسة ،وعليكم جتربة ذلك ،وحلل هذه املشكلة لكي نتمكن من طباعة
القيمة مخسة املوجودة يف املتغري  xالبد من حتويله من شكل املتغري الصحيح إىل شكل السلسة
احلرفية (ولن تتغري قيمته فنحن نريد ان نقوم بتخزينه بصيغة السلسة احلرفية ولكن االختالف أننا
لن نتمكن من عمل العمليات احلسابية عليه) والذي يفعل ذلك هو الدالة  IntToStrوميكنك
الذهاب لنافذة املساعدة ملعرفة كيفية التعامل مع هذه الدالة كالتالي:
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من هذه النافذة مذكور أنه جيب أن يكون املتغري السلسلة احلرفية الذي سنحول فيه املتغري ال يقل
طوله عن  7حروف ،وهذا مذكور يف نافذة املساعدة يف هذه املنطقة:

وبالتالي البد من يتم تعريف متغري كاآلتي:
;]Char str[7

يتبقى اخلطوات اليت نريد بها تنفيذ املشروع كاآلتي:
 أوال :سنستخدم احللقة التكرارية  forألننا نريد إظهار األرقام من واحد إىل  11وال نريد أن
نكتب نفس األوامر أكثر من مرة.
 ثانيا :داخل احللقة  forنقوم أوال مبسح الشاشة ،وهذا أمر هام البد منه ألن الشاشة سيتكتب
عليها يف كل مرة من مرات التكرار ،وبالتالي قبل الكتابة البد من مسحها أوال.

الفصل السابع :التعامل مع شاشات الـ LCD
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ثالثا :نقوم بتحويل الرقم  iالذي تستخدمه حلقة  forإىل صيغة السلسة احلرفية باستخدام
الدالة اليت أشرنا إليها سابقا.
رابعا :نقوم بإظهار الرقم.
خامسا :نقوم بعمل تأخري ملدة واحد ثانية حتى نستطيع رؤية األرقام.
سادسا :ال ننسى كتابة الـ  14أمر اخلاصني بتوصيل األطراف.

وعندئذ يصبح الربنامج كاآلتي:

نالحظ أن ما بداخل احللقة  forسيتم تنفيذه  11مرات ،يف كل مرة سيكون فيها املتغري  iبقيمة
متزايدة ،ففي املرة األوىل سيكون املتغري يساوي بواحد وفى املرة الثانية سيكون املتغري يساوي ... 4
وهكذا تستمر حلقة التكرار حتى يصل إىل القيمة  ... 11الحظ أيضا أن املتغري السلسلة حرفية مت
حتديد حجمه بسبع حروف ...
وبالتالي ليصبح اخلرج على بروتس كما يف الشكل املوضح:
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وهكذا إىل نهاية باقي األرقام ...
مهارة برجمية
أريد أن أعلمكم شيء جديد آخر خاص بالربجمة وهي كاآلتي :فيما خيص الـ  14أمر اخلاصني
باجملموعة األوىل والثانية من املتغريات الذين يكتبوا يف بداية كل برنامج لتحديد أطراف امليكرو
املتصلة بأطراف الشاشة ...
لتجنب تكرار هذه األوامر يف بداية كل برنامج ولتجنب زيادة حجم الربنامج ال نريد أن نكتبها يف
كل مشروع سنستخدم الشاشة فيه  ...لتنفيذ ذلك نقوم حبفظهم مجيعا ككتلة واحدة يف ملف
واحد نعطى هلم امسا وحنفظه يف مكان ما وعندما نريد أن ننفذ مشروع جديد تستخدم فيه الشاشة
نكتب فقط اسم هذا امللف وخنرب املشروع أن يستعمله من املكان املخزن فيه وهذا يكتب يف سطر
واحد بسيط فقط بدال من الـ  14امر الكاملني  ...لنرى كيف ذلك؟
أوال :نقوم بفتح برنامج احملرر املدمج يف الويندوز  Notepadمن قائمة
البداية :Start
Start >> All programs >> Accessories >> Notepad
نكتب األوامر كما بالشكل التالي:
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ثم من قائمة  fileاخرت  Save asفتظهر لك نافذة اكتب فيها اسم امللف كما هو موضح يف الصورة:
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واحفظ هذا امللف يف فولدر بامسك داخل أي مكان يف الكمبيوتر اخلاص بك.
وبهذا انتهينا من كتابة امللف بقي أن نضمنه داخل الربنامج  ...دعنا ببساطة نذهب إىل املكان
احملفوظ فيه امللف وتنسخ املسار منه كما بالشكل:

ثم نكتب أمر التضمني كالتالي:

وعندئذ يصبح شكل الربنامج كالتالي بالكامل:
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وبالتالي ال نقوم بكتابة ال  14أمر هنا ثانية !!!  .........أمر راااائع  ...ولكنى مل أقم بشرحه بالتفصيل
ولعلى أفعل يف نسخة أخرى من الكتاب إن شاء اهلل.
اهلاردوير

...
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الفصل الثامن

التعامل مع لوحة
املفاتيح Keypad

ال شك أنه من أهم العمليات اليت نستخدمها قبل املعاجلة هي عملية إدخال البيانات ،وكما يف
الكمبيوتر يتم استخدام الكيبورد أو الـ  Scannerفمع امليكروكنرتولر يتم استخدام الكيباد
كوسيلة إلدخال البيانات للميكرو
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عن لوحة املفاتيح
تستخدم لوحة املفاتيح  Keypadيف إدخال البيانات – أرقام وحروف – إىل املعاج ليقوم بعمل جمموعة
من العمليات عليها ...
ومن أمثلة االستخدامات اليت ميكن أن تستخدم فيها لوحة املفاتيح جبانب امليكروكنرتولر:
 )1يف أنظمة األمان  Security Systemحيث تستخدم إلدخال الرقم السري أو كلمة املرور
.Password
 )4تستخدم مثال إلدخال درجة احلرارة اليت نريد للميكرو أن حيفظ درجة املكان عندها  ...وغري
ذلك من الكثري من االستخدامات.

Reference 9

يوجد للكيباد أشكال عديدة إال أن فكرة عملها واحدة – ولن أتطرق لتفصيلها – فمنها ما يستخدم
يف املوبايل أو مع الكمبيوتر أو غري ذلك ...

 161ميكروبيديا  -موسوعة امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com

أوامر ودوال امليكرو سي
يف امليكرو سي توجد دوال خاصة بالتعامل مع الكيباد ،كما هو احلال يف الشاشة وميكنك
احلصول عليها مجيعا من نافذة املساعدة كما تعلمنا سابقا:

األمر األول
يستخدم ألعالم امليكرو بالبورت املتصل عليه الكيباد ،كاآلتي:

ففي األمر السابق اخرتنا املخرج  Dوإذا أردنا توصيل الكيباد على املخرج  Bفان األمر يكون كاآلتي:
;char keypadPort at PORTB

الدالة الثانية
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تستخدم لتهيئة خمرج امليكرو لالستخدام مع الكيباد ،وتكتب داخل الـ  mainبالشكل التالي:
;)(Keypad_Init

الدالة الثالثة
دالة أخرى ختربنا بالزر الذي مت الضغط عليه ،وهي على الشكل التالي:

توجد أيضا دالة أخرى لقراءة قيمة الزر تكتب كاآلتي:

والفرق بني الدالتني هو أن الدالة الثانية ال تنتظر حتى ترفع يدك من على الزر بل مبجرد الضغط عليه
ترسل القيمة للربنامج ويكمل الربنامج تنفيذ أوامره بعد الدالة  ...لكن الدالة األوىل ال تأخذ القيمة
إال بعد رفع يدك من على كل األزرار املضغوط عليها (يف حال القيام بالضغط على أكثر من زر يف
نفس الوقت) ثم بعد ذلك تأخذ فقط أول قيمة قمت بالضغط عليها.
وهنا يتبادر إىل الذهن سؤال هام جدا :ما هي القيم اليت حنصل عليها عند الضغط على األزرار ؟؟؟؟
واإلجابة :يف حالة الكيباد الـ  4×4أي الذي حيتوي على أربع صفوف وأربع أعمده كما يف الصورة
اآلتية يف هذا الفصل يكون هناك  16قيمة هم القيم من  1إىل  ،16وبالتالي عند الضغط على أي زر فان
امليكرو سيستقبل قيمة بني  1إىل  16وإذا مل يتم الضغط على أي زر فان امليكرو يستقبل القيمة
صفر.
سؤال آخر :أي األزرار يعطى القيمة واحد وأيهما يعطى القيمة اثنني وأيها ثالثة  ...وهكذا؟؟؟
ولكن قبل اإلجابة على هذا السؤال نتطرق إىل جزئية توصيل الكيباد بامليكرو أوال ،وفيما يلي
مثال هلذا التوصيل يف بروتس ،وفيه تتصل الكيباد بامليكرو على  PORTBكما بالشكل:
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ثم نأتي إلجابة السؤال السابق :إذا قمت بتوصيل الكيباد كما هو موضح بالشكل فان الزر
املكتوب عليه  7عندما يتم الضغط عليه فإن امليكرو يستقبل من الكيباد القيمة واحد وليس
سبعة !!
عند الضغط على الزر املكتوب عليه  8فان امليكرو يستقبل من الكيباد القيمة اثنني وليس .8
عند الضغط على الزر املكتوب عليه  9فان امليكرو يستقبل من الكيباد القيمة ثالثة وليس .9
بالضغط على الزر املكتوب عليه عالمة القسمة ÷ فان امليكرو يستقبل من الكيباد القيمة أربعة
وليس ÷.
وعند الضغط على الزر املكتوب عليه  2فان امليكرو يستقبل من الكيباد القيمة مخسة وليس .2
أيضا إذا ضغطت على الزر املكتوب عليه  9فان امليكرو يستقبل من الكيباد القيمة ستة وليس .9
 ...وهكذا باقي األزرار بنفس الطريقة.
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وميكن تلخيص ما سبق يف الرمسة اآلتية ففيها جند رمسة الكيباد ويناظرها رمسة أخرى حتتوي
على القيم املرسلة من الكيباد إىل امليكرو فعند الضغط على زر من الكيباد يرسل إىل امليكرو
القيمة املناظرة له يف الشكل اجملاور ،وبالتالي القيم املرسلة للميكرو ترتيبها بهذا الشكل على
اليمني بغض النظر عن مدى االختالف الذي قد يطرأ على أمساء وأشكال األزرار على اليسار ...

رمبا يكون هذا حل بسيط يتيح لي كتابة أي شيء على أزرار اهلاردوير كرمسة اآللة احلاسبة يف
الصورة السابقة ويسهل لي التعامل معها يف برنامج امليكرو ولكنه أيضا يورث مشكلة متمثلة يف
التعقيد وعدم فهم الربنامج بسهولة وقد ينتج عنها أخطاء عند الربجمة  ...وفعال هذه مشكلة لكن
حلها بسيط واليكم احلل:
مبدئيا :نكتب امر قراءة األزرار كالتالي:
;)(kp = Keypad_Key_Click

وبالتالي عندما نضغط يف رمسة اآللة احلاسبة على الزر املكتوب عليه  7فان امليكرو يستقبل
القيمة واحد طبقا الشكل اجملاور ،واحلل هو كتابة األمر االتي بعد امر القراءة:
;)(kp = Keypad_Key_Click
)if (kp == 1
;’kp = ‘7

وبالتالي سيقوم أمر الشرط  ifباختبار القيمة اليت استقبلناها فلو كانت  1هذا يعين أن الزر املضغوط
عليه هو الزر املكتوب عليه  ،7وبالتالي يقوم بتعديل قيمة  kpلتصبح سبعة لنتعامل معها فيما بعد
يف الربنامج.
وباملثل إذا مت الضغط على الرز املكتوب عليه  8يستقبل امليكرو القيمة  4بدال من ثـمانية فيقوم
الربنامج بالتعديل عن طريق شرط مماثل كاآلتي:
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;)(kp = Keypad_Key_Click
)if (kp == 2
;’kp = ‘8

وهكذا بالنسبة لباقي األزرار ،فلو نظرنا للزر املكتوب عليه عالمة القسمة من املمكن أن نكتب
أمر الشرط له هكذا:
;)(kp = Keypad_Key_Click
)if (kp == 4
;’÷‘ = kp

ولعلك إذا حبثت يف نافذة املساعدة جتد مثال كامل على ذلك ميكنك االستفادة منه ...

مشكلة أخرى
عند تنفيذ الربنامج والوصول بالتنفيذ لألمر ;)( Keypad_Key_Clickفإنه يف حالة وجود
زر مضغوط عليه ترسل قيمته للميكرو ويف حالة عدم الضغط على أي زر فإن القيمة صفر يتم
إرساهلا ووضعها يف املتغري ثم يستمر الربنامج يف التنفيذ من بعده وهو على عكس املطلوب ،فاملفرتض
أال يتعدى الربنامج هذا األمر قبل الضغط على أي زر حيث أن سرعة التنفيذ أسرع من سرعتنا يف الضغط
على الزر ففي الغالب سيستقبل القيمة صفر قبل أن نضغط على أي زر
وحلل هذه املشكلة وهذا يتم من خالل وضع هذا األمر داخل حلقة  whileحبيث تكون كما باآلتي:
)while (kp == 0
{
;)(kp = Keypad_Key_Click
}

بشرط وضع قيمة املتغري  kpيف البداية بصفر ،وبالتالي يقوم امليكرو باختبار شرط  whileألول مرة
فيجد قيمة  kpتساوى صفر وهذا معناه أن الشرط حمقق فيتم تنفيذ ما بداخل  whileوهو امر القراءة
فاذا مل تكن قد ضغطت على أي زر فإن  kpتبقي على قيمتها بصفر ملرة ثانية وبالتالي عند اختبار
الشرط يكون حمقق مرة أخرى فيتم تنفيذ ما بداخل  whileمرة أخرى أيضا  ...وهكذا حتى تضغط
على أي زر فعندها يصبح للـ  kpقيمة خالف الصفر من  1إىل  16وعند اختبار الشرط تكون قيمة kp
ال تساوى صفر فال يتحقق الشرط فال يتم تنفيذ أوامر  whileوختطاها إىل األمر التالي هلا ،وهذا هو ما
نريده ،حيث لن يتم ختطي امر استقبال القيم من الكيباد إال بعد الضغط على احد األزرار وهذا مهم
جدا.
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مشروع تطبيقي
نريد تطبيق نفس مشروع الفالش املذكور سابقا ،لكن ال يتم البدء يف الفالش إال عند إدخال الباسورد
الصحيح وليكن  ،142مطلوب يف هذا املشروع أن تظهر مجلة  Enter Passwordعلى الشاشة عند
بدء التشغيل ثم عندما يقوم املستخدم بإدخال حرف من
حرف الباسورد يظهر بدال منه عالمة * على الشاشة
كعادة برامج الباسورد وذلك كما هو بالشكل.
جيب أيضا أن نراعى انه يف حالة إدخال باسورد خاطئ
فان امليكرو ينبه املستخدم إىل ذلك عن طريق إظهار كلمة  Wrong Passعلى الشاشة وإعطائه
الفرصة إلدخال الباسورد الصحيح مرة أخرى ...
لنبدأ يف تنفيذ املشروع ...
أوال :قم بتحديد املوديوالت اليت ستحتاجها يف املشروع (شاشات  -كيباد  - ADC -إنرتنت  ،) ... -يف
هذا املشروع سنستخدم الشاشة والكيباد ،قم أيضا بتحديد أطراف توصيل كل منهم
بامليكروكنرتولر ،وبناء على ما مت يف الفصل املاضي فقد قمنا بتوصيل الشاشة على PORTD
وقمنا بعمل ملف حيتوي على  14أمر خاصني بالتوصيل وهو امللف  LCD.hوبالتالي فسنقوم أيضا
بتوصيل الشاشة هنا على  PORTDونقوم بتوصيل الكيباد على .PORTB
ثانيا :قم بتحديد أنواع الدخل واخلرج األخرى  ...ومبا أنه ال توجد أي سويتشات أو سينسورات فال توجد
دخول أما اخلرج فهو ليد وحيد للفالش وحندده على الرجل  RC0مثال.
ثالثا :اجعل دائما أوامر توصيل الشاشة والكيباد يف البداية وهذا يتحقق من خالل األمرين اآلتيني:

ولو الحظت فإن األمر األول مكتوب جبواره الرقم واحد وهو ما ميثل رقم السطر أي مت وضعه يف البداية،
وإذا أردت مراجعة هذا األمر األول فريجى مراجعة الفصل املاضي اخلاص بالشاشات.
رابعا :وهنا نبدأ بتعريف املتغريات اليت سنحتاجها ،فما هي ؟؟ أوال الكيباد حتتاج متغري الستقبال قيم
األزرار  ...ما هو نوع هذا املتغري؟ لو رجعت لنافذة املساعدة لوجدته من النوع احلريف  ...ولكن هنا
مشكلة بسيطة وهي أن الباسورد املعطى يف السؤال مكون من  2أرقام وبالتالي البد أيضا من استقبال
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ثالثة قيم من الكيباد وهذا يستلزم تعريف مصفوفة من  2قيم ألن السلسلة احلرفية عند ختزينها
حتتاج حلرف زيادة ينهي السلسلة ،وأيضا حنتاج إىل متغري صحيح الستخدامه يف احللقة التكرارية
:for

بعد ذلك نكتب الدالة الرئيسية ونكتب أول ما نكتب بداخلها األوامر اخلاصة بتحديد اجتاه الداتا
) (TRISوأوامر التهيئة :Initialization

تبقى جزء واحد فقط وهو الدالة اليت تقوم باستقبال الباسورد واختباره إذا كان صحيحا أم ال  ...هذه
الدالة غري موجودة يف امليكرو سي ولكن يتوجب عليك كتابتها وكما جرت العادة ميكنك أن
تقوم حبفظها يف ملف وتناديها يف أي مشروع آخر بدال من كتابتها من جديد ،ولكن البد لك من
مراجعة كيفية التعامل مع الدوال الفرعية يف الفصل الرابع الن هذا مهم لفهم كيف قمنا بعمل هذه
الدالة  ...ما الذي نريد هلذه الدالة أن تقوم بتنفيذه ؟؟؟
 أوال :تكتب على الشاشة  Enter Passلكي يقوم املستخدم بإدخال الباسورد.
 ثانيا :تقوم باستقبال الباسورد من الكيباد.
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 ثالثا :تقوم بعملية التحويل من القيم اليت يستقبلها امليكرو إىل القيم املناظرة هلا على األزرار.
 رابعا :تقوم باختبار الباسورد ،فإذا كان صحيحا تنهى تنفيذها وترجع للدالة الرئيسية لتنفيذ
الفالش.
 خامسا :لو كان الباسورد غري صحيح تطلب من املستخدم إدخاله مرة أخرى:
خطوات التنفيذ:
 -1اظهر على الشاشة كلمة .Enter Pass
 -4استقبل قيمة أول زر مت الضغط عليه.
 -2حول القيمة اليت مت استقباهلا إىل القيمة املكتوبة على الزر نفسه (فلو استقبلت واحد مثال حوله
إىل سبعة وهكذا).
 -2قم بعرض عالمة * على الشاشة كإشارة إلمتام عملية إدخال أول رقم.
 -9نفذ اخلطوات  4و 2و 2مع القيمة الثانية والثالثة للباسورد  ...وهكذا تكون قد انتهيت من استقبال
كامل الباسورد.
 -6قم باختبار الباسورد باستخدام شرط .if
 -7لو كان الباسورد صحيحا أرجع القيمة واحد إىل الدالة الرئيسة داللة على مطابقة الباسورد وهنا
ينتهي التنفيذ ..
 -8إذا مل يكن الشرط صحيحا نفذ اخلطوات من البداية مرة أخرى (أي استقبل الباسورد مرة أخرى).
واليكم الدالة ...
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ملحوظة :السطر الربجمي اآلتي:
};{return 1

)if (strcmp(Password, “123”) == 0

يستخدم الختبار الباسورد هل يساوى الباسورد الصحيح  142أم ال ،فإن الدالة  strcmpهي اختصار
لالسم  String Compareواليت تستخدم ملقارنة سلسلتني حرفيتني فإذا كانتا متساويتني ترجع
القيمة صفر وإال ترجع قيمة مغايرة للصفر ،وبالتالي عندما تكون الباسورد صحيحة أي مساوية
للسلسلة الثانية  142فإن الدالة سرتجع القيمة صفر وبالتالي سيتحقق شرط التساوي وعندها يتم
تنفيذ ما بداخل الشرط أي إرجاع القيمة واحد إىل الدالة الرئيسية وإنهاء تنفيذ الدالة
 ... get_passwordوبالتالي تقوم الدالة الرئيسية بإكمال التنفيذ أي تقوم بتنفيذ برنامج الفالش.
ولكن إذا لك تكن الباسورد صحيحة يتم تنفيذ األمر التالي وهو:
}

;goto Loop

{else

والذي معناه أكمل التنفيذ بالرجوع مرة أخرى للسطر الذي حيمل العنوان  Loopوهذا ميثل اخلطوة
االخرية من خطوات التنفيذ.
وفيما يلي كامل الكود كامل ولكن بعد حذف جزء لن يهمنا يف هذا املشروع وهو اجلزء الذي
حيتوي على الـ  ifاخلاصة بعملية التحويل ،لكن البد لك أن تكتبهم يف باقي املشاريع ،وعموما
ستجد يف األسطوانات املدرجة مع الكتاب هذه األكواد ودوائر بروتس اخلاصة بها:
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ثم أخريا قم بعمل  buildللربنامج للحصول على ملف اهلكسا يف جملد الربنامج والذي سيستخدم يف
احملاكاة بعد قليل.

احملاكاة
ننتقل خلطوة احملاكاة على برنامج بروتس ،نقوم بعمل مشروع جديد وندرج فيه الكيباد كما
تعلمنا سابقا ،ونراعي طريقة التوصيل وأطراف امليكرو املذكورة يف صورة سابقة يف هذا الفصل،
أيضا ندرج شاشة ونراعي توصيلها بنفس الطريقة املذكورة يف نهاية فصل الشاشات واليت على
أساسها كتب امللف  LCD.hاملتضمن يف بداية الربنامج ،وإن كنت قد قمت بتعديل أي أمر فيه أثناء
جتربتك للعمل على الشاشات فالبد أن يعود ألصله وإال تقوم بتعديل خمطط الدائرة يف بروتس عن
هذا املذكور يف الصورة التالية:
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طريقة خمتصرة
ميكن اختصار الربنامج بكتابة الدالة الفرعية يف ملف خارجي واستدعائها يف الربنامج بأمر واحد
بنفس الطريقة املستخدمة يف نهاية فصل الشاشات كاآلتي:
 )1افتح برنامج  Notepadبنفس الطريقة املذكورة سابقا واكتب فيه الدالة الفرعية
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الحظ أن املتغري  iواملتغري  passwordمت تعريفهم هنا داخل هذه الدالة أي ميكن استخدامهم داخلها
وال ميكن استخدامهم خارجها وال ميكن أن يتم تعريفهم يف الدالة الرئيسية ألنهما سيستخدمان فيها
فقط ولن يكونا متاحني داخل الدالة الفرعية.
من قائمة  Fileاخرت ( Save Asأو اضغط اختصارا على  Ctrl+Sمن لوحة املفاتيح) واذهب إىل املكان
الذي تريد احلفظ فيه واكتب اسم امللف ( password.cالحظ االمتداد  ).cمع اختيار  All Filesمن
قائمة  Save as typeأسفل االسم ،كما بالشكل:
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واآلن ميكنك عمل مشروع جديد يف امليكرو سي أو تعديل املشروع احلالي حبيث بدال من كتابة
الدالة الفرعية يتم حذفها واالستعاضة عنها بذكر امتداد امللف السابق حفظه وذلك باألمر اآلتي:
"#include "E:\Hamdy Library\LCD.h
وبالطبع ميكنك استدعاء هذه الدالة واستخدامها يف أي مشروع آخر عن طريق فقط كتابة األمر
السابق يف بداية الربنامج.
وبالتالي يصبح كود املشروع كما باآلتي:
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واآلن قم بعمل  buildوتشغيل هذا الكود بالدائرة السابقة يف بروتس جتد أنها تعمل متاما مثل
املشروع السابق ...
وبهذا نكون قد تعلمنا كيفية التعامل مع اكرت من ملف يف املشروع الواحد وأيضا استدعاء هذه
امللفات يف أي مشروع آخر.
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الفصل التاسع

التعـــامل مـع
اجلهـــود العـالـــية

علمنا أن امليكرو يتعامل مع جهد قيم من صفر فولت إىل مخسة فولت فقط  ...وبالتالي ال ميكن
توصيل امليكرو – مباشرة – بأمحال تتعامل مع جهد أكرب من مخسة فولت ،وإمنا يتم ذلك من خالل
 interfaceبني احلمل وامليكرو وهذا ما سنتعرف عليه يف هذا الفصل بإذن اهلل
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من املعلوم أن امليكرو خيرج إما صفر أو  9فولت وتيار  49ميللي أمبري (يف حالة البك )16F877A
وبالتالي ال ميكن توصيل ما يلي مباشرة على امليكرو:
 موتور يعمل على مخسة فولت لكنه حيتاج تيار  111ميللي أمبري.
 موتور يعمل على جهد أكرب من مخسة فولت.
 األمحال ذات اجلهود العالية مثل  441فولت تيار مرتدد  ...وغريهم.

التحكم يف األمحال الثابتة
يقصد باألمحال الثابتة  DC Loadsاألمحال اليت تعمل على التيار أو اجلهد املستمر.
نفرتض أن لدينا موتور يعمل على  14فولت وتيار  111ميللي أمبري ونريد أن نتحكم فيه من خالل
امليكروكنرتولر ،ولكن – كما تعلمنا – ال ميكننا توصيله مباشرة بامليكرو ولذلك البد من
دائرة توضع بني املوتور وامليكرو تتعامل مع خرج امليكرو وتزيده ليتعامل مع املوتور.

استخدام الرتانزستور
تسمى هذه الدائرة  Transistor As a Switchمبعنى استخدام الرتانزستور كسويتش ،كيف
ذلك؟
مبدئيا دعنا يف هذا الكتاب
نستخدم الرتانزستور رقم
 2N2222أو  BC377أو
غريهم  ...ويف الشكل اجملاور
رمز الرتانزستور يف الدائرة
وشكله كهاردوير.
فكرة العمل
وفكرة عمل الرتانزستور يف حالة استخدامه كسويتش هي كاآلتي :إذا
ادخلنا جهد أكرب من  1.7فولت على النقطة  Bيف صورة الرمز فإن النقطة C
والنقطة  Eيصبح بينهم  short circuitأي أنهما يعتربا متصلني ،ولو أدخلنا
جهد أقل من  1.7فولت فإن النقطتني  E ،Cيصبح بينهم  Open circuitأي
غري متصلني ،وذلك ألنه يف حالة توصيل اجلهد األكرب من  1.7فولت يعمل
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الرتانزستور يف حالة التشبع واليت يكون فيها اجلهد  VCEيساوى صفر أي
متصلني كما بالشكل اجملاور وعندما يكون اجلهد أقل من  1.7فولت يعمل
الرتانزستور يف حالة الـ  Cut Offواليت يكون فيها  VCEبقيمة كبرية
جتعلنا نعترب وجود  Open Circuitبني النقطتني  E ،Cأي غري متصلني
كما بالشكل اجملاور.
وبالتالي ميكن استخدام هذا الرتانزستور كسويتش كما يف الدائرة األتية:

قم بعمل الدائرة السابقة على بروتس وقم بتجربة ما يلي :ميكن إضافة الرتانزستور واملوتور باخلطوات
التالية:
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إذا أدخلت صفر فولت أي غلق املفتاح السفلي يصبح الرتانزستور  open circuitفال يدور املوتور ،وإذا
أدخلت مخسة فولت (أكرب من  1.7فولت) على الـ baseأي غلق املفتاح العلوي فان الرتانزستور يصبح
 short circuitأي ميكن وضع سلك مكانه ،وهذا معناه أن الطرف األعلى للموتور سيكون متصل
بـ  14فولت والطرف السفلى متصل باألرضي (حيث أن الرتانستور أصبح  )short circuitفيدور املوتور
وهو ما يظهر يف دوران اجلزء الداخلي له على احملاكاة ،وهذا ما متثله األشكال األتية:
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ملحوظة هامة :يلزم توصيل ديود على أي  Inductive loadsوهو أي محل حيتوي يف مكوناته
على ملفات مثل املوتور أو الريالي أو غريهما ،وفائدة الدايود هي محاية الرتانزستور وامليكرو من
الـ  reverse currentالذى ينتج عن املوتور عند توقفه ثم يسري يف الرتانزستور بقيمة كبرية نسبيا
فيؤدي إىل تلفه ،ويوصل الدايود كما بالشكل اآلتي:

وميكنك تنزيل الدايود يف بروتس بكتابة  diodeيف مكان البحث عن املكونات فيظهر لك ثم
تضيفه.
وطبقا خلصائص الرتانستور وما يتحمله من تيار وجهد ميكن توصيل األمحال املختلفة بنفس
الطريقة السابقة ،وهناك ما يسمى  power transistorالذي يستخدم يف حالة لو كان املوتور أو
احلمل حيتاج تيار كبري جداً.
وبالطبع ميكنك معرفة اقصى جهد وتيار يعمل عليه الرتانزستور من الداتا شيت ،وبالنظر يف الداتا
شيت اخلاصة بالرتانزستور  2N2222أو  2N2222Aلوجدنا اآلتي:
الفصل التاسع :التعـــامل مـع اجلهـــود العـالـــية
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أو من خالل صفحة أخرى:

وبنفس الطريقة ميكنك احلصول على هذه القيم ألي نوع آخر مثل :BC547 ،NC546

181

ميكروبيديا  -موسوعة امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com

ولكن ينبغي عليك أال جتعل الدائرة تصل إىل هذه القيم العظمى وتصممها حبيث تكون القيم
العظمي أقل من القيم العظمي للرتانزستور حتى ال يتم حرقه.
ملحوظة :الرتانزستورات السابقة من النوع  NPNولكن عند استخدام ترانزستور من النوع اآلخر
 PNPنضطر إىل إدخال صفر فولت على قاعدته جلعل الرتانزستور  Short Circuitوليس
مخسة فولت كما يف النوع  NPNوالعكس بالعكس ،أي أن العملية عكسية ...
مهارة :ميكنك توصيل مقاومة متغرية على قاعدة الرتانزستور وذلك للتحكم يف تيار القاعدة
والذي بدوره يتحكم يف التيار بني الطرفني اآلخرين أي التيار املار يف احلمل ،وذلك كما بالشكل
التالي:

التحكم يف األمحال املرتددة
يقصد باألمحال املرتددة أو املتغرية  AC Loadsاألمحال اليت تعمل على تيار أو جهد مرتدد كخرج
احلائط الذي حيمل قيمة للجهد  441فولت.
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استخدام الريالي
إلجراء هذا التحكم يف هذه األمحال يلزم بداية معرفة الريالي وكيف يعمل هذا الريالي  ...فيما يلي
شكله كهاردوير:

وبالتدقيق يف الصورة نالحظ أن الريالي – يف الغالب – حيتوي على مخسة رجول مقسمني إىل جزأين:
 اجلزء األول خاص بتوصيل اجلهد الـ  441فولت على احلمل وهم
الرجول  1و 2و.9
 اجلزء الثاني ويتمثل يف الطرفني  4و 2ويوصل عليهم اجلهد الـ
 ،DCهذا اجلهد قد يكون  9أو  6أو  14أو  42فولت وذلك على
حسب الريالي وحنن سنركز على الريالي اخلمسة فولت،
ومواصفات الريالي تكون مكتوبة عليه كما يف
الشكل اآلتي:
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والريالي من الداخل يظهر كما بالشكل اجملاور :حيث يكون بني
الطرفني  4و 2ملف ،والطرف واحد موصل غالبا بالطرف  2بطبيعة
احلال (ويف بعض األحيان بالطرف .)9
الطرف رقم  2املوصل بالطرف  1يف احلالة العادية أي عندما يكون
اجلهد اخلمسة فولت غري مطبق على امللف فهذا الطرف  2يسمى
 ،Normally Closedوذلك الن الريالي يف حالته الطبيعية مغلق
على هذا الطرف ،كما يسمى الطرف Normally Opened 9
وذلك أيضا ألن طرف هذا الريالي يف حالته الطبيعية يكون غري متصل على الطرف  1أي أن الطرف 9
هو  open circuitمع الطرف  1الذي يسمي أيضا .common
فكرة العمل
عندما نطبق اجلهد اخلمسة فولت على الطرفني  4و 2فان امللف يولد جمال مغناطيسي هذا اجملال يؤثر
على الـ  metalالواصلة بني  1و 2بقوة مغناطيسية جتعله يتحرك من النقطة  2إىل النقطة مخسة
حبيث تكون متصلة بني الطرفني  1و.9
وبالتالي عند توصيل اجلهد الـ  441ومعه احلمل كما يف الشكل اآلتي:

فكما ترى فإنه يف الدائرة اليسرى اليت مل يكن فيها جهد مخسة فولت موصول على طريف امللف فان
دائرة املصباح تكون  open circuitوبالتالي لن مير تيار وبالتالي لن يضئ املصباح ،أم يف الدائرة
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اليمنى اليت مت وضع اجلهد اخلمسة فولت على طريف امللف فإن احلديدة انتقلت لتوصل بني النقطتني
 1و  9وبالتالي أصبحت دائرة املصباح مكتملة ،وبالتالي سيمر التيار ويضئ املصباح ...
معلومة إثرائية:
الريالي قد حيتوى على أكثر من مخس رجول وهذا النوع يستخدم غالبا للتحكم يف أكرت من
جهاز يف نفس الوقت ،وشكل الريالي من الداخل يف هذه احلالة كاآلتي:
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حتى هنا نكون قد فهمنا طريقة عمل الريالي  ...وبالتالي ميكن عن طريق بطارية مخسة فولت أن
نتحكم يف اجلهد الـ  441فولت  ...لكن يف كتابنا هذا ليس هذا هو املطلوب فاملطلوب هو التحكم يف
الـ  441فولت من خالل امليكروكنرتولر  ...وبالتالي يكون احلل البديهي هو احلصول على اخلمسة
فولت املطلوبني مللف الريالي من امليكرو حيث أن امليكرو خيرج قيم مخسة فولت أو صفر فولت ،ويف
هذا احلل خطأ غري ملحوظ يؤدي إىل عدم عمل الريالي ...
هذا اخلطأ يتمثل يف قيمة التيار ،وذلك ألنه بالرغم من أن امللف حيتاج جهد مخسة فولت فإنه حيتاج
أيضا تيار كبري نسبيا – على األقل أكرب من  49ميللي أمبري اليت خترج من امليكرو – لكي يولد
القوة الالزمة لنقل الـ  metalوبالتالي ال ميكن توصيل طريف امللف مباشرة بامليكرو  ...ما احلل إذن
؟؟
يتمثل احلل يف استخدام نفس الدائرة السابقة  Transistor as a switchولكن نستبدل املوتور
فيها مبلف الريالي أي بالنقطتني  4و 2لتصبح الرمسة الكلية كما هو يف بالشكل:

وبالتالي لو أخرج امليكرو صفر فولت سيكون السويتش مفتوح ) (open circuitوبالتالي لن مير
تيار يف ملف الريالي وبالتالي لن تتحرك الـ  metalمن مكانها ولن يصل اجلهد على املصباح مما
جيعله غري مضيء.
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أما إذا أخرجنا مخسة فولت من امليكرو فسيصبح الرتانزستور  short circuitبالتالي تصبح النقطة
 2وكأنها متصلة باخلمسة فولت مباشرة مما جيعل التيار مير يف امللف وبالتالي يعمل الريالي
وتتحرك الـ  metalمن النقطة  2إىل النقطة  9فتكتمل دائرة املصباح مما جيعله يضئ كما
بالشكل اآلتي:

مشروع تطبيقي
وبكدة نكون قد تعلمنا دائرة التحكم يف اجلهود العالية عن طريق امليكروكنرتولر ،بقي اآلن
فقط أن نقوم بعمل برنامج بسيط يضئ مصباح ويقوم بإطفائه ...
بالنظر يف هذه الفكرة البسيطة جندها نفس فكرة أول مشروع مت تنفيذه وهو مشروع الفالش ،وذلك
ألن املطلوب من امليكرو فقط هو أن يقوم بإخراج مخسة فولت وإخراج صفر فولت ثم تتولي دوائر
اهلاردوير السابقة تعديل هذا اجلهد ليتعامل مع املصباح ...
وفيما يلي تذكري بربنامج الفالش على امليكرو سي:
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احملاكاة
إليكم أوال كيفية احلصول على الريالي والبطارية يف بروتس:

وميكن االستعاضة عن اجلهد املرتدد جمازا بالبطارية وللحصول عليها يف بروتس أكتب كلمة
 batteryيف خانة البحث وبعد تنزيلها ووضعها يف منطقة تصميم الدائرة اضغط عليها مرتني لتعديل
قيمة اجلهد ليصبح حسب ما تريده أنت ،أيضا إذا أردت أن تعلم اجلهد الذي يعمل عنده الريالي أو
تعديله يف بروتس اضغط عليه مرتني ،يف احلالتني السابقتني ستظهر لك الشاشة كما يف الصورة
األتية واليت من خالهلا ميكن تغيري اجلهد إىل  9أو  14أو  42أو غري ذلك:
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وبالتالي يكون الشكل التالي للدائرة كاملة:
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يف الصورة السابقة كان خرج امليكرو صفر فولت أما عند إخراج مخسة فولت فسيضيئ املصباح
كما بالشكل التالي:
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الفصل العاشر

التعامل مع
االشارات التناظرية

تعلمنا يف الفصول املاضية كيفية استخدام امليكروكنرتولر مع اإلشارات الدجييتال سواء دخل أو
خرج واالن جاء الدور لكي نتعرف على كيفية التعامل مع اإلشارات التماثلية بامليكروكنرتولر
الفصل العاشر :التعامل مع االشارات التناظرية
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ADC Interface
سبق وأشرنا أن املعاجلات بطبيعتها تتعامل فقط مع اإلشارات الدجييتال ولكي نستطيع التعامل مع
اإلشارات التماثلية البد من حتويلها إىل
دجييتال أوال لكي يستطيع املعاج فهمها،
وما يقوم بهذا هو الـ  ADC Interfaceحيث
يكون له دخل واحد الستقبال اإلشارة
ويكون له عدد رجول يف اخلرج قد تكون 8
أو  11أو  14أو  16أو أكرت على حسب
اإلنرتفيس يظهر عليها القيمة الدجييتال وقد
تكون متصلة باملعاج أو بالذاكرة.
حيتوي امليكرو  16F877Aثـمانية رجول لقراءة اإلشارات التماثلية Analogue Signals
أي أننا ميكنا قراءة ثـمانية إشارات خمتلفة (من ثـمانية سيسنورات خمتلفة) ،ولكن هناك
أنواع من امليكرو قد ال جتد فيها  ADC Interfaceمن األساس ،لذلك البد من قراءة الداتا شيت
جيد ًا ملعرفة ما حيتويه امليكرو من .Interfaces

عملية التحويل
تتم عمليات حتويل اإلشارات إىل دجييتال عن طريقة ثالثة خطوات أساسية هي  Samplingثم
 Quantizationثم  ،Codingوحنن لسنا بصدد شرحهم يف هذا الكتاب بالتفصيل ولكن بعض
املعلومات البسيطة ال تضر ...
إذا أعطيتك معادلة تربيعية ولتكن مثال  Y = X2وطلبت منك رمسها فماذا ستفعل ؟؟؟ كما تعلم
أغلبنا يف الثانوية العامة وما بعدها أو ما قبلها سنقوم بإعطاء قيم معلومة للمتغري  Xثم نعوض يف
املعادلة لتحصل على القيم املقابلة للمتغري  Yكما يف اجلدول اآلتي:
3

2

1

0

-1

-2

-3

X

9

4

1

0

1

4

9

Y

ثم نقوم بتوقيع هذه النقط على احملاور ثم نوصل هذه النقط مبنحنى تربيعي لنحصل على املنحنى
كما بالشكل:
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والشاهد من هذا اجلزء هو أنه بالرغم من أن املنحنى حيتوي على أالف النقاط إال أنا جمموعة النقط اليت
قمنا حبساب قيمتها متثل املنحنى املطلوب وبتوصيلها حنصل على املنحنى املطلوب ،وهذا بالضبط هو
ما يقوم بفعله الـ  ADC Interfaceحيث
يتم وضع إشارة على دخله متثل املنحنى حيث
أن هلا قيم خمتلفة عند كل حلظة زمنية،
ولتكن مثال إشارة الـ  sinفيقوم بأخذ
جمموعة من القيم متثل هذه اإلشارة ويتعامل
معها ،وذلك كما الشكل اجملاور.
والسؤال هنا :هل القيم اليت يقرأها امليكرو
متثل قيم اجلهد الفعلية املوجودة على رجله ؟؟
مبعنى آخر :يف الشكل اجملاور هل ستكون:
 قيمة  V1تساوى  0؟

 قيمة  V6تساوى  -2.5؟

 قيمة  V2تساوى  2.5؟

 قيمة  V7تساوى  -5؟

 قيمة  V3تساوى  5؟

 قيمة  V8تساوى  -2.5؟

 قيمة  V4تساوى  2.5؟

 قيمة  V9تساوى  0؟

 قيمة  V5تساوى  0؟
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وهكذا إىل آخر باقي القيم على املنحنى ،هل إجابة األسئلة السابقة بنعم أم بال؟؟ هل هذه هي القيم
اليت حنصل عليها من الـ  ADC Interface؟؟؟ اإلجابة ال ،فالقيم اليت خيرجها الـ ADC Interface
تتوقف على عدد الرجول املوجودة يف خرجه ،وفى حالة امليكرو  16F877Aفان الـ ADC Interface
حيتوي على  11رجول يف اخلرج ،وبالتالي فإن أقصى قيمة متاحة هلذا العدد بالنظام الثنائي هي 1142
وبالتالي فإن جمال القيم املتاحة عليه من صفر إىل  ،1142هل هذا يعين أن امليكرو يتعامل مع  1142فولت
!!! بالطبع ال فهي قيمة عالية جدا جدا ،إذن فعندما خيرج هذه القيمة فأي قيمة يقصدها بها ؟؟
كل  ADC Interfaceله قيمة تسمى الـ  referenceأو القيمة املرجعية ،وهذه القيمة متثل
أقصى قيمة ميكنه قراءتها ،وهي هنا يف امليكرو تساوي مخسة فولت ،لكن ميكنك تغيريها من
خالل األوامر.
وبالتالي فإن الـ  ADC Interfaceيوضع على دخله قيم أنالوج من صفر إىل  9فولت (وليس إما صفر
وإما مخسة كما تعودنا بل متاح القيم البينية) ،وخيرج قيم دجييتال من صفر إىل  1142على خرجه،
وبالتالي نستطيع استنتاج أنه حيول من  rangeإىل  rangeآخر مبعنى أن:





القيمة  9فولت على الدخل خيرجها  1142وهي بالثنائي بالباينارى 1111111111
القيمة ( 4.9نصف القيمة العظمى للدخل) خيرجها ( 911نصف القيمة العظمى للخرج) وهي
بالثنائي 1111111111
القيمة ( 1.49ربع القيمة العظمى للدخل) خيرجها ( 499ربع القيمة العظمى للخرج) وهي بالثنائي
1111111111
القيمة صفر على الدخل خيرجها صفر على اخلرج  ...وهكذا

وهذا الرسومات توضح ما سبق:
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وبالتالي لو قمنا بتخزين القيمة املقروءة واليت ترتاوح بني  1و  1142يف متغري  Xونريد أن حنصل على
القيمة الفعلية اليت ترتاوح بني  1و  9فولت لنتعامل معها ،ميكننا التعامل مع معادلة بسيطة للنسبة
والتناسب كما يلي:
;Y = X * 5 /1023

حيث  Yهي القيمة الفعلية للجهد.
عمليا تكون عدد العينات أو النقاط اليت يأخذها الـ  ADC interfaceكبري نسبيا وليس
قليال كما باألشكال السابقة فهو جملرد الشرح فقط ...
حتى هنا نكون قد انتهينا من فهم الطريقة اليت يتعامل بها الـ .ADC Interface

دوال امليكرو سي
واآلن حان الوقت لنتعرف على دوال امليكرو سي املستخدمة يف التعامل مع الـ  ،ADC Interfaceواليت
ميكن احلصول عليها كما أشرنا يف الفصول السابقة من نافذة املساعدة بالضغط على زر  F1من
لوحة املفاتيح أو من قائمة  Helpثم  Helpفتظهر نافذة املساعدة كما يف الصورة التالية ،ومن اجلانب
األيسر خنتار مكتبات الربنامج ثم خنتار مكتبات اهلاردوير  Hardware Librariesثم خنتار
مكتبة الـ  ،ADC Libraryفتظهر لنا الدوال املستخدمة مع الـ  ADC interfaceكما يلي:
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الدالة األوىل
;)(ADC_Init

تستخدم لتهيئة الـ  ،ADC Interfaceومن أمثلة هذه التهيئة هنا مثال حتديد الزمن بني كل قيمة
يتم قراءتها وأخرى ،وتظهر يف جدول املثال السابق يف الفرق بني قيمتني متتاليتني للمتغري  ،Xباإلضافة
إلجراءات أخرى يتم ضبطها ،وهذه الدالة يتم كتابتها داخل الدالة الرئيسية.

الدالة الثانية
;)ADC_Read(2

وهى اليت تستخدم لقراءة القيم من رجول الدخل ،وحيث أنه يوجد  8دخول يف البيك  16F877Aميكن
استخدامهم يف قراءة اإلشارات األنالوج فالبد أن حندد للدالة أي هذه الرجول ستقرأ منها وهو ما يتمثل يف
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الرقم بني األقواس ،فمثال بفرض توصيل السينسور املراد قراءة إشارته األنالوج على الرجل AN0
نكتب الدالة كاآلتي:
;)ADC_Read(0

وإذا كان متصل على الرجل  AN5مثال فتصبح الدالة هكذا:
;)ADC_Read(5

وهكذا  ...ويف هذه الصورة تظهر أماكن الرجول املستخدمة يف قراءة اإلشارات األنالوج يف امليكرو
املذكور:

املشروع التطبيقي األول
فكرة املشروع بسيطة جدا وهي التحكم يف درجة حرارة مكان ما  ...فإذا زادت درجة حرارة املكان
عن  21درجة يتم تشغيل التكييف وإذا قلت عن ذلك يتم فصله ،على أن يتم عرض قيمة درجة احلرارة
احلالية على .LCD
الفصل العاشر :التعامل مع االشارات التناظرية
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ولكن قبل اخلوض يف هذا املشروع يلزم يف البداية التعرض للسنسور املستخدم يف قياس درجة احلرارة
ببعض التوضيح:

التعرف على سينسور درجة احلرارة
سينسور درجة احلرارة يقوم بتحويل درجة احلرارة إىل جهد قيمته يتناسب مع درجة احلرارة اليت
يقيسها ،ثم نقوم حنن بقراءة قيمة هذا اجلهد بامليكروكنرتولر ،وعن طريق معرفة العالقة بني درجة
احلرارة واجلهد واليت حنصل عليها من الداتا شيت اخلاصة بالسينسور فانه ميكنا حتويل قيمة اجلهد
اليت قرأها امليكرو إىل درجة حرارة احلالية.
هناك موديالت خمتلفة من السينسورات ،والسينسور الذي سنستخدمه يف هذا الكتاب حيمل رقم
املوديل  LM35وميكنك تنزيل الداتا شيت اخلاصة به ملعرفة خصائصه ،ولكن ما يهمنا من هذه
اخلصائص خاصيتان :اجلهد املطلوب له لكي يعمل ،والعالقة بني اجلهد الذي خيرج منه وقيمة درجة
احلرارة ،وعندما نقوم بفتح الداتا شيت ستجد أن اخلواص اليت نريدها موجودة يف أول صفحة كما هو
موضح بالشكل اآلتي:

ومن هذه املعلومات ميكن استنتاج عالقة نسبة وتناسب أخرى حتول اجلهد اخلارج من السينسور إىل
درجة حرارة كما يلي:
𝐶 1°
𝐶 1°

→

𝑡𝑙𝑜𝑉𝑚 10

→

𝑡𝑙𝑜𝑉 ∴ 10 ∗ 10−3 𝑣𝑜𝑙𝑡 = 10−2
𝑍

→

𝑌

∴ 𝑍 = 𝑌 × 100
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حيث  Zمتثل درجة احلرارة و Yمتثل اجلهد اخلارج من السينسور ،مع مراعاة العالقة السابق استنتاجها:
5
1023

×Y=X

حيث  Yمتثل قيمة اجلهد.

برنامج امليكرو سي
أول خطوة تتمثل يف حتديد املوديوالت اليت سنحتاجها يف املشروع وذلك لكتابة دوال
الـ  initializationاخلاصة بهم ،وفى هذا املشروع حنتاج موديول الـ  ADCوموديول الشاشة ،وبالتالي
تكتب الدالتني يف بداية الدالة الرئيسية:
;)(ADC_Init
;)(Lcd_Init

وأيضا نقوم بتحديد املخرج الذي سيتم توصيل الشاشة عليه وليكن  PORTDكما هو احلال يف
الفصول املاضية ،ثم نقوم بكتابة أوامر التوصيل اخلاصة بالشاشة يف بداية الربنامج واليت تعلمنا
كتابتها سابقا بأكثر من طريقة:

ثم نقوم بالتبعية بتحديد باقي أنواع الدخل واخلرج:
 حنتاج خرج لتوصيل دائرة التكييف وليكن .RC0
 حنتاج دخل لقراءة إشارة األنالوج وليكن .AN0
ثم تكون الدالة األساسية كما يلي:
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ولكي نفهم الربنامج ميكن تقسيمه إىل أجزاء كاآلتي:
السطر األول يتمثل يف بعض املتغريات اليت سنستخدمها أثناء الربنامج ،أما اجلزء التالي:
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احملاكاة
للحصول على السينسور يف بروتس أكتب  LM35يف خانة البحث .أيضا دعنا نتعرف على طريقة
أخرى للحصول على مصدر جهد مخسة فولت بطريقة أخرى:

أيضا يف بروتس ال يوجد تكييف وبالتالي ميكن التعبري عنه بأي مؤشر للتشغيل وليكن اللمبة
املوجودة يف الدائرة:

الفصل العاشر :التعامل مع االشارات التناظرية
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اهلاردوير
يف صور اهلاردوير التالية مل أقم بتوصيل دائرة الـ  441فولت ولكن ميكنك أنت توصيلها كما
تعلمتها من قبل:
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وفيما يلي صورة عن قرب لطريقة توصيل السينسور على امليكرو:

والحظ أيضا يف الصور التالية قيمة درجة احلرارة ووصفها على الشاشة:
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املشروع التطبيقي الثاني
مطلوب عمل جهاز يقيس قيمة مقاومة غري معلومة وهو ما يسمى .Ohmmeter
تعتمد فكرة عمله على دائرة الـ  Voltage Dividerواملمثلة يف هذا الشكل:

حيث أن  R2هي املقاومة الغري معلومة القيمة ،وعالقة اجلهد باملقاومة يف هذه الدائرة شهرية وهي كما
يلي:
R2
× V1 = 5
1000 + R 2
حيث أن اجلهد  V1هو القيمة اليت يقرأها امليكروكنرتولر على دخل من دخول األنالوج وبالتالي فهي
قيمة معلومة داخل الربنامج ،وبوضع اجملهول فقط يف املعادلة السابقة وهو املقاومة يف طرف واحد
تكون العالقة كالتالي:
∴ 1000V1 + R 2 × V1 = 5R 2
∴ R 2 × V1 – 5R 2 = −1000V1

الفصل العاشر :التعامل مع االشارات التناظرية
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1000 × V1
Ω
5 − V1

= ∴ R2

الربنامج

الدائرة
ميكن وضع مقاومة متغرية كمقاومة مطلوب قياسها وذلك لتغيريها أثناء احملاكاة ومالحظة هذا
التغيري على القراءة املعروضة على الشاشة ،وللحصول على مقاومة متغرية يف بروتس نكتب كلمة
 potentiometerيف خانة البحث كما بالشكل:
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ثم يكون شكل الدائرة كالتالي:
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اهلاردوير

الفصل العاشر :التعامل مع االشارات التناظرية
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وهنا يف اهلاردوير قمت بتوصيل مقاومة واحدة وهي املقاومة املتغرية ،وفيما يلي نظرة عن قرب لطريقة
التوصيل:

لقطات من القراءات

411

ميكروبيديا  -موسوعة امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com

ملحوظة أخرية :علمنا أن امليكرو  16F877Aحيتوي على ثـمانية رجول لقراءة اإلشارات األنالوج
فهل هذا معناه أنه حيتوي داخله على ثـمانية من الـ ADC Interface؟؟؟ بالطبع ال وهذا ميكن
استنتاجه من طريقة كتابة الدالة ،فدالة القراءة يتم حتديد هلا أي األرجل سيتم القراءة منها
وبالتالي فهو  ADC Interfaceواحد يبدل عملية القراءة بني األرجل.

الفصل العاشر :التعامل مع االشارات التناظرية
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الفصل احلادي عشر

التحكـــم فى
املواتـري DC Motor

يستخدم هذا النوع من املواتري يف كثري من االستخدامات منها الروبوت على سبيل املثال وبالتالي
يكون من الضروري التحكم يف سرعة الروبوت واجتاه حركته أو حركة أذرعه ،وهذا ما سنتعلمه
يف هذا الفصل بإذن اهلل  ...التحكم يف اجتاه وسرعة املوتور.

الفصل احلادي عشر :التحكـــم فى املواتـري DC Motor
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ملحوظة :يلزم عند التعامل مع موتور معني أن نكون على علم مبا حيتاجه من جهد وتيار
ليعمل وذلك الختيار الـ  power supplyاملناسب لتشغيله وحتى ال حيدث أي تلف يف الدائرة.

التحكم يف اجتاه الدوران
ميكنك تغيري اجتاه دوران املوتور إذا عكست اجتاه التيار الذي مير من خالله وذلك بعكس أقطاب
البطارية املوصلة عليها وذلك كما بالشكلني اآلتيني:

ولو أردنا أن نفعل هذا بالطريقة التقليدية اليدوية فستقابلنا عيوب كثرية منها مثال أننا ببساطة
سنضطر إىل إيقاف الدائرة حتى نتمكن من عكس أقطاب البطارية ،وهذا بالطبع غري مرغوب فيه ...
اذ ًا ما احلل ؟؟؟

H-Bridge
يكمن احلل يف دائرة شهرية تسمي  H-bridgeواليت سنتعلمها تدرجيياً ...
لنفرض أننا سنوصل الدائرة بالشكل اآلتي:
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سنجد يف الشكل السفلي أنه لكي يدور املوتور البد أن نغلق املفتاحني  S2 ،S1معا وإال فلن يدور
املوتور ،مع األخذ يف االعتبار اجتاه التيار ألنه هو املتحكم يف اجتاه دوران املوتور.
ولكننا حتى األن مل نستطع أن جنعل املوتور يدور يف اجتاهني خمتلفني ،ولكن إذا أضفنا على
الدائرة السابقة جزء آخر مماثل لتصبح كما يف الشكل التالي:
الفصل احلادي عشر :التحكـــم فى املواتـري 416 DC Motor
elgammalelectronics.com

بالنظر إىل هذه الدائرة سنجد ما يلي:
اذا مت إغالق السويتشني S2 ،S1
واإلبقاء على السويتشني S4 ،S3
مفتوحني سيتم توصيل الطرف اليسار
للموتور بالطرف املوجب للجهد 14
فولت وسيصبح الطرف اليمني
للموتور متصل باألرضي ،وهما ما
يرتتب عليهما دوران املوتور يف اجتاه
معني.
أما يف احلالة العكسية أي عند
إغالق السويتشني  S4 ،S3واإلبقاء
على السويتشني  S2 ،S1مفتوحني
سيكون الطرف اليسار للموتور
متصل باألرضي والطرف اليمني
متصل مبوجب اجلهد  14فولت ،أي أنه
مت عكس األقطاب وبالتالي سيدور
املوتور يف االجتاه املعاكس.
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وبهذا نكون قد فهمنا الدائرة السابقة واليت من خالهلا نستطيع التحكم يف اجتاه املوتور وباستخدام
بطارية واحدة فقط ،إال أنه بقي بها مشكلة بسيطة وهى أنها تستلزم أن نقوم حنن بالضغط على
السويتشات يدويا ،مما جيعل عملية التحكم بطيئة وتستلزم تدخل املستخدم وهذا يف حد ذاته
مشكلة فاملطلوب هو التحكم إلكرتونيا عن طريق امليكروكنرتولر  ...واحلل هلذه املشكلة
البسيطة ميكن استنباطه من أسلوب مت شرحه سابقا ،فحيث أن امليكروكنرتولر خيرج جهد إما
مخسة وإما صفر فولت فبالتالي ميكن استبدال السويتشات بدائرة أخرى تؤدي نفس وظيفته أي عند
دخول اخلمسة فولت من امليكرو تقوم بإغالق السويتش وتوصل الطرفني وعند وضع صفر فولت
تكون  ... Open Circuitوهو ما ينطبق على دائرة الـ  transistor as a switchكما سبق
شرحه يف الفصول املاضية ،وبناء عليه نستبدل األربعة سويتشات بأربعة ترانزستورات لتصبح الدائرة
كما بالشكل:
فاذا أدخل نا مخســـة فو لت
على  T2 ،T1و صفر فولت
على  T4 ،T3فـإن املوتور
سيدور يف اجتاه معني.
والعكس بالعكس فاذا
أدخلنـا صـــفر فولـت على
 T2 ،T1ومخســـة فو لت
ع لى  T4 ،T3فـإن ا ملو تور
ســـــيـــدور يف االجتـــاه
املعاكس.
مثال :هل فهمت اآلن ملاذا
مسـيـت هـذه الـدائـرة H-
 bridge؟؟؟ انــظــر إىل
الشــــكــل اجملــاور إذن
و جتا هل اجل هد واألرضــي
وسيمكنك استنباط ذلك
بكل سهولة من ر سم حرف
 Hفيها .
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ورمبا الحظت من الشرح السابق أن  T2 ،T1يتصل عليهم دائما نفس القيمة ،فلو وصلت مخسة فولت
على  T1البد أن يكون  T2متصل أيضا خبمسة فولت ،وكذلك احلال عن توصيل صفر فولت ،واملثل
باملثل بالنسبة لـ  ،T4 ،T3وبالتالي من املنطقي اختصار كل طرفني متشابهني يف طرف واحد لتقليل
أطراف الدائرة وذلك كما يف الشكل اآلتي:

وبالتالي لكى يدور املوتور يف االجتاه األول نضع مخسة فولت على النقطة األوىل وصفر فولت على
الثانية والعكس عندما نريده أن يدور يف االجتاه األخر ،وبالطبع ال داعي للتنويه أن هذه اخلمسة فولت
ميكنا احلصول عليها من خرج امليكروكنرتولر ،وبالتالي استطعنا التحكم يف اجتاه املوتور من
خالل امليكرو.
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مثال تطبيقي
بافرتاض توصيل النقطة األوىل على  RC0والنقطة الثانية على  ،RC1فستكون شكل الدائرة
على بروتس كما يلي:

وبافرتاض أيضا أننا نريد مثال أن يدور املوتور يف االجتاه األول ملدة  2ثواني ثم يدور يف االجتاه املعاكس
لثالث ثواني أخرى ،وبالتالي سيكون الربنامج كما هو موضح:
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وبالطبع ميكن تعديل عمل الربنامج املاضي بإضافة سويتشني كدخل للميكرو حبيث يدور
املوتور يف اجتاه معني عند الضغط على السويتش األول ويدور يف االجتاه املعاكس عن الضغط على
السويتش اآلخر.

التحكم يف سرعة الدوران
أبسط طريقة للتحكم يف سرعة املوتور تكون بتغيري قيمة اجلهد املطبق عليه ،فلو فرضنا مثال
موتور يعمل على جهد  14فولت ،فعند توصيله ببطارية  14فولت سيدور بالسرعة احملددة الطبيعية له،
ولكن عند تقليل اجلهد إىل  6فولت ستقل سرعته للنصف مثال ،ولو قللنا اجلهد إىل  2فولت ستقل
سرعته  ...وهكذا ،لكن كيف ميكن لنا أن نغري قيمة اجلهد اليت يتم تطبيقها على املوتور؟؟
اإلجابة البديهية هي شراء عدد كبري من البطاريات املختلفة اجلهد ورمبا حنتاج لتوصيل بطاريتني أو
ثالثة لتكوين قيمة معينة وأيضا لن حنصل على كل القيم بل سيكون الفرق بني كل قيمة
واجملاورة هلا واحد فولت أو على األقل نصف الفولت ؟؟ فهل هناك ما يفيد يف تغيري الفولت باستخدام
بطارية واحدة فقط؟؟  ...لنتعرف كيف ذلك ولكن بطريقة تدرجيية ...
نوع املوتور الذي نتناوله بالتحكم يف هذا الفصل يسمي  ،DC Motorولكن ليس املقصود بكلمة
 DCاجلهد الثابت للقيمة وإمنا املقصود بها هي قيمة اجلهد املتوسط لإلشارة وفيما يلي بعض األمثلة
اليت نفهم منها معنى القيمة املتوسطة :Average Value
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إذا استخدمنا موتور يعمل على  9فولت وأدخلنا اإلشارة اليت قيمتها املتوسطة  9فولت فإن املوتور سيدور
بسرعته احملددة له ،وبتقليل هذه القيمة املتوسطة تقل سرعة دوران املوتور إىل أن تتوقف متاما عند
الصفر.
وبالتالي إذا استطعنا احلصول على إشارات مثل السابقة ميكن التحكم يف قيمتها املتوسطة من
امليكروكنرتولر فأننا نستطيع التحكم يف سرعة املوتور  ...وللحصول على مثل هذه اإلشارات
يستخدم موديول يسمى  Pulse Width Modulation Moduleأو اختصاراً  ،PWMوإذا قمت
برتمجة املصطلح  PWMلوجدت أن كلمة  Modulationتعين تعديل وكلمة pulse width
تعين عرض النبضة وبالتالي تكون اجلملة كاملة تعين عمل تعديل وتغيري يف عرض النبضة
للحصول على جهود ذات قيمة خمتلفة وهو ما ظهر يف الرسومات البيانية السابقة.

دوال امليكرو سي
وكما تعودنا فإنه ميكننا احلصول على الدوال اليت تتعامل مع هذا املوديول من خالل مكتبات
اهلاردوير يف نافذة املساعدة ثم البحث عن مكتبة الـ  PWM Modulationأسفلها كما بالشكل
التالي:
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ولكي نفهم الدوال علينا أوال من معرفة اخلصائص اليت حنتاج لتخصيصها يف اإلشارة ذات النبض
املتغري العرض اليت خترج من امليكرو  ...بعض اخلصائص قد يؤثر يف عمل املوتور ..
أوال :يلزم حتديد تردد اإلشارة وهذه خاصية هامة جدا يف املواتري ويتم حتديدها عن طريق التجربة حيث
تقوم بتجربة عدد خمتلف من الرتددات على املوتور حتى يتبني لك على أي تردد يعمل ،ويف هذه
األشكال تتضح خاصية الرتدد حيث أن القيمة املتوسطة للخرج متساوية ولكن الفرق يف الرتدد:
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ثانيا :يلزم حتديد عرض النبضة اخلارجة ،والصورة األتية توضح املقصود بعرض النبضة حيث أنها متثل
اجلزء الـ  Highمن اإلشارة ...

الدالة األوىل
;)PWM1_Init(5000

تستخدم لضبط تردد اإلشارة اخلارجة ،حيث يكتب الرتدد باهلرتز بني األقواس ،ففي األمر السابق كان
الرتدد  9111هرتز ،وتكتب هذه الدالة داخل الدالة الرئيسية ...
رمبا ال ميكنك مالحظة التغري يف سرعة املوتور وعندها قم بتغيري قيمة الرتدد بالزيادة أو النقصان
حتى ميكنك مالحظة التغري يف السرعة.
الدالة الثانية
;)PWM1_Set_Duty(192

تستخدم لتحديد عرض النبضة وهى تأخذ قيمة من صفر إىل  ،499حيث أن القيمة صفر تعنى أن عرض
النبضة يساوى صفر أي نستطيع اعتبار أن اإلشارة صفر فولت ال نه ال يوجد أي جزء من اإلشارة يف احلالة
 ،highوالقيمة  499تعنى أن النبضة كلها  highمما يعنى أن اإلشارة – تقريبا – تعترب ،DC
وبالتالي القيمة  148تعنى أن نصف الزمن تكون اإلشارة فيه  ،Highوأيضا القيمة ( 194ثالثة أرباع
القيمة  )499تعين أن ثالثة أرباع الزمن الدوري تكون فيه اإلشارة  ،Highوأخريا القيمة ( 62ربع القيمة
 )499تعنى أن ربع الزمن الدوري تكون فيه اإلشارة .High
الدالة الثالثة
باستخدام الدالتني األوىل والثانية قمنا بضبط اإلعدادات ،ثم يأتي الدور على الدالة الثالثة لتقوم بإخراج
اإلشارة على أحد رجول امليكرو املخصصة هلذا املودويول ،وهذا الرجل يكون مكتوب جبوارها
 CCP1يف الداتا شيت ،وهي متثل الرجل رقم  17يف امليكروكنرتولر  16F877Aكما بالشكل:
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ورمبا الحظ أيضا أن الرجل رقم 16
مكتوب عليها  CCP2أيضا ،وهذا يعنى
أن هذا امليكرو حيتوي على عدد
موديولني وليس موديول واحد فقط ...
وتأخذ الدالة الشكل التالي:
;)(PWM1_Start

الحظ وجود الرقم  1يف اسم الدالة PWM1
وهذا يعين أنا الدلة ستعمل على املودويل
األول أي الرجل رقم  ،17وإذا أردنا العمل
على املوديول الثاني أي الرجل 16
سنستبدل الرقم  1بالرقم  4يف اسم الدالة السابقة.
الدالة الرابعة
وتقوم بإيقاف إخراج اإلشارة ،وهي مهمة جدا يف بعض االستخدامات حيث ميكن استخدامها يف إيقاف
املوتور مثال كما سيتبني فيما بعد ،وتأخذ الدالة الشكل التالي مع مراعاة الرقم كسابقتها:
;)(PWM1_Stop

واآلن بعد ما عرفناه من دوال ميكننا التحكم يف سرعة املوتور بسهولة جداً وذلك بالتحكم يف قيمة
الرتدد وعرض النبضة ثم تشغيل املوديول ...

على مستوى اهلاردوير
ولكن يتبقى مشكلة بسيطة وهي أن اإلشارة اليت سيخرجها امليكرو أقصى قيمة هلا مخسة فولت
كما أكدنا مرارا يف السابق ،وبالتالي ميكن للميكرو أن خيرج  9أو  4.9أو  1.49فولت مثال أو غري
ذلك من القيم فيما ال يتعدى اخلمسة فولت ،ولكن املوتور يعمل على جهد عالي كما نعلم وبالتالي
ال ميكن توصيله مباشرة بامليكرو ،فما احلل ؟؟؟ ميكنك استنتاجه بسهولة من الفصول السابقة.
يتمثل احلل يف استخدام الدائرة اليت سبق وشرحناها واليت تسمى  Transistor as a switchفندخل
اإلشارة اخلارجة من امليكرو على قاعدة الرتانزستور فيقوم الرتانزستور بتوصيل أو قطع دائرة اجلهد
العالي املوصل عليها املوتور حسب قيمة اخلرج إما مخسة فولت أو صفر.
ويتضح شكل الدائرة يف الرسم التالي:

449

ميكروبيديا  -موسوعة امليكروكنرتولر
elgammalelectronics.com

مشروع تطبيقي
فكرة املشروع
اآلن نريد عمل مشروع للتحكم يف سرعة املوتور عن طريق مقاومة متغرية ،حبيث عندما يتم تغري
قيمة هذه املقاومة تتغري سرعة املوتور ...
طريقة العمل
نقوم بتوصيل املقاومة املتغرية على مصدر جهد مخسة فولت للحصول على جهد متغري منها يرتاوح بني
صفر ومخسة فولت ،وعندما تتغري قيمتها يقوم امليكرو بقراءة اجلهد الناتج عنها.

الفصل احلادي عشر :التحكـــم فى املواتـري 446 DC Motor
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وبناء على قيمة اجلهد املقروء يقوم امليكرو حبساب عرض النبضة ،ثم يقوم امليكرو بضبط
اإلعدادات وإخراج اإلشارة.
برنامج امليكرو سي
املوديوالت اليت سنحتاجها هي الـ  PWMوكذلك الـ  ،ADCوبالتالي نكتب داخل الدالة الرئيسية
دوال التهيئة اخلاصة بهما كاآلتي ...
;)PWM1_Init(1000
)(ADC_Init

ويكون الربنامج الكلى كما بالشكل:

احملاكاة
نقوم بتوصيل املقاومة املتغرية اليت خترج جهد متغري على أحد رجول األنالوج وليكن الرجل  AN0وهي
الرجل رقم  4أو الرجل ذات االسم  ،RA0ونقوم بتوصيل دائرة املوتور على أحد رجلي الـ  PWMوليكن
الرجل  CCP1رقم  17كما بالشكل التالي:
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يف الشكل السابق قمنا بتشغيل احملاكاة ثم قمنا بتغيري قيمة املقاومة بالضغط على أحد الزرين
املوجودين جبوار املقاومة فوجدنا تغري يف سرعة املوتور كما سبق ...

مشروع متكامل
حتى هنا تعلمنا كيف نتحكم يف اجتاه حركة املوتور وتعلمنا أيضا كيف نقوم بالتحكم يف
سرعته كل على حدة ،ونريد اآلن أن نتعلم كيف نقوم بالتحكم يف السرعة واالجتاه معا يف
مشروع واحد  ...كيف ذلك ؟؟؟
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بالطبع سيكون ذلك بدمج الدائرة اخلاصة بالتحكم يف السرعة بالدائرة األخرى اخلاصة بالتحكم
يف االجتاه  ،وهنا جيب عليك أن حتاول أن تتخيل شكل الدائرة النهائية بعد دمج الدائرتني  ...حاول
جديا قبل أن تنظر لإلجابة فيما يلي ...

الدائرة
فيما يلي إجابة السؤال السابق حيث تصبح الدائرة الكلية كاآلتي:

وفيها جيب مالحظة أين مت وضع الرتانزستور اخلاص بالتحكم يف السرعة ..
مت وضع سويتش لتغيري اجتاه الدوران على الرجل  ،RB0ومقاومة متغرية للتحكم يف السرعة على
أحد رجول األنالوج وليكن .AN4
ورمبا تكون قد الحظت أيضا عدم توصيل الرتانزستور األمين يف األسفل بالرتانزستور األيسر العلوي
وأيضا باملثل الرتانزستور السفلي األيسر يف الـ  H-bridgeورمبا تكون الحظت وجود كلمة على
طرف كل منهما ورمبا يدور بذهنك اآلن بعض االستفسارات اآلن  ...دعنا جنيب عليها حاال ...
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لقد قمنا بتوصيل كل طرف يف مكانة الصحيح ولكن بطريقة خفية دعنا نتعلمها يف الشكل
اآلتي:

ملحوظة:
إذا كان املوتور أو احلمل الذي سيتم التحكم فيه باستخدام الدائرة السابقة حيتاج تيار عالي
ينبغي عليك أن ختتار ترانزستور يتحمل هذا القدر من التيار ...
أيضا يتم توصيل مقاومة واحد كيلو أوم بني امليكرو وقاعدة الرتانزستور .2n2222
تقليل تعقيد الدائرة
أعتقد أننا حباجة لتسهيل الدائرة أكثر من هذا ،مبعنى أنه بدال من أن نقوم حنن يدويا برتكيب
الرتانزستورات وتكوين الدائرة سنتعامل مع  ICحيتوي بداخله على دائرتي التحكم يف السرعة
واالجتاه معا وخيرج لنا فقط الرجول اليت نضع قيم اجلهد الالزمة لعملية التحكم ،حيمل هذا الـ IC
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elgammalelectronics.com

421

األرقام  L293Bأو  L293Dأو  L298ويكمن االختالف بني الثالثة موديالت يف قيم التيار القصوى
اليت ميكن لكل  ICحتملها ،وبالتالي جيب حتديد تيار احلمل أو املوتور وبناء عليه يتم اختيار املوديل
املناسب من الثالثة السابقني ...
دعنا نتخيل هذا الـ  ICقبل أن نراه ،دعنا نتوقع عدد رجوله ...
 )1حنتاج رجلني لتوصيل طريف املوتور نفسه.
 )4حنتاج رجل لتوصيل اجلهد اخلاص باملوتور ( 14فولت) وبالتالي حنتاج رجل أخرى لتوصيل األرضي.
 )2حنتاج رجلني لدخلني الـ  H-bridgeللتحكم يف االجتاه.
 )2حنتاج رجل أخرى للتحكم يف السرعة.
 )9وأيضا رجل إضافية لندخل عليها  9فولت الزمة لتشغيل الـ  ICحيث أن أي  ICلكي يعمل البد
أن يوصل له جهد معني.
بعد قراءة السطور السابقة ميكن توقع  8رجول للـ  ،ICولكن إذا قلنا أنه يستخدم للتحكم يف اثنني
موتور يف نفس الوقت وليس موتور واحد وبالتالي يكون له عدد  16رجل ...
لنفرتض أننا سنعمل على الـ  ICرقم  L293Bأو  L293Dفهما متشابهان جداَ مع التأكيد أن التعامل
مع املوديالت األخرى سيختلف يف أشياء بسيطة جدا منها التيار ولكن عدد الرجل وترتيبها وشكل الـ
 ICمتشابه متاما ...

هذه الصور مقتبسة من موقع eXtremeElectronics.co.in
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يف الصورة السابقة يتم توصيل املوتور األول بالرجول اليمنى واملوتور الثاني بالرجول اليسرى ...
وبناء عليها سيصبح تصميم الدائرة كما بالشكل:

وبالتالي فقد مت استبدال الـ  ICبالدائرة السابقة على نفس الرجول دون تغيري يف الباقي وبالتالي فإن
الربنامج سيكون واحد سواء يف حال استخدام الـ  ICأو يف حال عدم استخدامه ...

برنامج امليكرو سي

الفصل احلادي عشر :التحكـــم فى املواتـري DC Motor
elgammalelectronics.com

424

اهلاردوير
توصيل امليكرو بالـ L293
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الحظ أن طريف الـ  L293رقم  2و  6خارج منهم سلكني متصلني على املوتور ،أيضا الطرف  8متصل
ببطارية متثل اجلهد الالزم لتشغيل املوتور  ...الحظ جيدا باقي التوصيالت ...
توصيل املقاومة املتغرية بامليكرو

توصيل السويتش
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املشروع كامالً
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الفصل الثاني عشر

االتـصـــــال
التســــلســـــلي
االتصال التسلسلي هو بروتوكول يستخدم لربط جهازين أو أكثر مثل توصيل الكمبيوتر
بامليكرو أو توصيل امليكرو مبيكرو آخر أو غري ذلك ،وفيه يتم نقل الداتا بطريقة تتابعية
( )Serialعلى وصلة واحدة بني اجلهازين يرسل عليها البت األول يليه البت الثاني  ...وهكذا ،وهو
عكس التوصيل البارالليل والذي فيه يتم نقل كامل البايت مرة واحدة على  8وصالت (أسالك).
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االتصال التسلسلي Serial Communication
إذا قمت بالبحث عن ترمجة كلمة  Communicationلوجدت أنها تعنى اتصال أو طريقة اتصال
وأما كلمة  Serialفهي تعنى تسلسلي أو تتابعي وبالتالي فإن اجلملة كاملة Serial
 Communicationتعين طريقة اتصال لنقل الداتا بني جهازين أو أكثر على أن يتم نقل الداتا
بطريقة تتابعية مبعنى أن يتم إرسال البت األول من البايت ثم بعده البت الثاني ثم الثالث  ...وهكذا
حتى يتم نقل البايت كامالً،
والشكل االتي يوضح الفرق بني نقل
الداتا بطريقة تتابعية (باألسفل)
ونقلها بالتوازي (باألعلى).
Reference 11
وبالنظر إىل الشكل السابق سنجد
انه يف حالة السريال استخدمنا سلك
( )Lineواحد فقط ،وهذا ينتج عنه
مشكلة وهي أننا ال ميكننا اإلرسال
واالستقبال يف نفس الوقت على سلك
واحد ،فإما أن تقوم باإلرسال أو أن تقوم
باالستقبال ...
واحلل البسيط هلذه املشكلة هو أن يتم وضع سلكني بني اجلهازين يستخدم أحدهما لإلرسال واآلخر
لالستقبال ،وعندها سيكون التوصيل بني اثنني ميكروكنرتولر مثال كما بالشكل اآلتي:
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الحظ يف الشكل السابق أن طرف اإلرسال للجهاز األول متصل على طرف االستقبال للجهاز الثاني
والعكس بالعكس يف الطرفني اآلخرين ،وهذا منطقي إذ أنه يف الوقت الذى يكون فيه اجلهاز األول
يقوم باإلرسال عندئذ يقوم اجلهاز الثاني باالستقبال.
معلومة إضافية :كل بايت يتم إرساله يرسل معه  three bitsإضافية:
 أوهلم يسمى الـ  Start Bitوهو يستخدم لكي يتعرف من خالله املستقبل على بداية البايت
وبالتالي يرسل قبل هذه البداية ...
 وثانيهم يسمي الـ  Stop Bitوهو يستخدم لكي يتعرف املستقبل من خالله على نهاية
البايت وبالتالي يتم إرساله بعد هذه النهاية
 والبت الثالث واألخري يسمى الـ  Parity Bitوهو يستخدم لكي يستخدمه املستقبل ليخترب
حدوث تلف للداتا املخزنة يف البايت أثناء اإلرسال من عدمه.
وبالتالي يصبح شكل كل بايت يتم نقله كاآلتي:

ولكن هذه التفاصيل ال تهمنا كثري ًا يف الشغل العملي.

برنامج امليكرو سي
لنقل الداتا بطريقة تتابعية البد من حتديد جمموعة من العناصر أهمها سرعة النقل ،واملقصود
بالسرعة هنا هو عدد الـ  Bitsاليت سيتم إرساهلا يف كل ثانية ،واليت البد من حتديدها حيث إن كان
املرسل يرسل البيانات بسرعة معينة واملستقبل يستقبل بسرعة أقل فسوف تضيع بيانات لن يستقبلها
املستقبل ،وبصفة عامة فإن عدم تطابق السرعة عند املرسل واملستقبل يؤدي إىل أن املستقبل لن يقرأ
الداتا بالشكل الذي كما أرسلت له به ،والسرعة يطلق عليها الـ  Baud rateوالسرعة حمددة
افرتاضيا يف أي جهاز هي  9600بت يف الثانية الواحدة ،وبالطبع ميكنك تغيري هذه القيمة ،ولكن ال
يتم حتديد أي قيمة عشوائية فهي قيم قياسية حمددة ميكنك حتديدها بالطريقة التالية:

الفصل الثاني عشر :االتـصـــــال التســــلســـــلي
elgammalelectronics.com

428

فتظهر لك النافذة اآلتية ومنها ميكن اختيار قيمة السرعة من بني القيم احملددة كما يلي:
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دوال امليكرو سي
سنتناول اآلن دوال امليكرو سي اليت تستخدم مع الـ  ،Serial Communicationوهي أيضا بالطبع
ميكن احلصول عليها من نافذة املساعدة كما تعودنا وذلك كما بالشكل اآلتي:

الدالة االوىل
من خالل فهمنا ملا سبق فإننا حنتاج دالة لتحديد السرعة وهي كاآلتي:
;)Uart1_Init(9600

حيث يتم كتابة السرعة بني أقواسها كما هو مبني ،ويتم كتابة هذه الدالة داخل الدالة الرئيسية.
الدالة الثانية
وهي ودالة يستخدمها اجلهاز لكي يقوم بإرسال البيانات للجهاز اآلخر حيث تستخدم إلرسال حرف (أو
بايت) فقط كاآلتي:
;)Uart1_Write(Data
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حيث أن املتغري  Dataهو متغري ال تزيد قيمته عن  8بت إذ أن هذه الدالة مصممة على هذا األساس،
وسيتبني يف مشروع هذا الفصل كيفية إرسال بيانات حجمها أكرب من  8بت ...
الدالة الثالثة
وهي دالة تستخدم الستقبال البيانات اليت تأتى إليه من اجلهاز اآلخر ،حيث تستخدم لقراءة حرف واحد
بالشكل التالي:
;) (Uart1_Read

وحيث هذه الدالة ترجع حرف فالبد من ختصيصها ملتغري – وليكن مثال من النوع احلريف – يتم ختزين
فيه ما ترجعه هذه الدالة.
وهنا ملحوظة البد من ذكرها وهي أنه عندما يقوم اجلهاز األول بإرسال بايت للجهاز الثاني فإن هذا
البايت يتم ختزينه يف  Bufferإىل أن يتم قراءته ،وبالتالي لضمان وجود داتا يف الـ  Bufferقبل دالة
القراءة البد من اختبار وجود حرف يف الـ  Bufferأوال قبل عملية القراءة وإن مل يكن به داتا ال نقوم
بعملية القراءة من األساس وهذا يتم من خالل الكود اآلتي:

ملحوظات
 كتابة الدالة كاآلتي )( Uart1_Readأو كاآلتي )( UART1_Readصحيحاً
وميكنك جتربة ذلك بنفسك ...
 توجد أيضا دوال أخرى مينك االطالع عليها ومنها على سبيل املثال دالة تستخدم إلرسال مجلة
كاملة مثل:
;)”Uart1_Write_Text(“Engineer

 نالحظ أيضا يف كل الدوال السابقة وجود الرقم  1وهذا معناه انه ميكن أن يكون هناك دوال
ملحق بها الرقم  4أيضا إذا كان امليكرو الذي نتعامل معه حيتوي على موديولني يتعامالن مع الـ
... Serial Interface
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مشروع تطبيقي
حيتوي املشروع على اثنني من امليكروكنرتولر ،األول سيقوم بقراءة قيمة مقاومة (باعتبارها
سينسور مثال) ويقوم بإرسال هذه القيمة إىل امليكرو الثاني ،ويقوم امليكرو الثاني بالتحكم يف
سرعة موتور على أساس القيمة اليت استلمها من امليكرو األول ...
قبل البدء يف املشروع قد يتبادر إىل الذهن سؤال وهو :ملاذا استخدمنا اثنني ميكروكنرتولر يف
حني أن استخدام واحد فقط يغين؟؟  ...وهو فعال سؤال منطقي وسنجد إجابته يف نهاية املشروع ...

امليكرو األول
سيقوم بقراءة املقاومة املتغرية – وبالتالي حنتاج موديول الـ  – ADC Interfaceثم يقوم بإرساهلا إىل
امليكرو الثاني وبالتالي سنحتاج إىل الـ  Serial Interfaceومن ذلك سنستخدم داليت
الـ  initializationاآلتيتني داخل الدالة الرئيسية:
;)(ADC_Init
;)UART1_Init(9600

وعندئذ سيكون الربنامج الذي سينفذه امليكرو األول املرسل ) (Transmitterكاآلتي:

وهو برنامج سهل وبسيط لكن به سؤال يقول :ملاذا قمنا بقسمة القيمة على  ... 2واإلجابة تتلخص يف
أن الـ  ADCيقرأ القيمة يف  11بت وبالتالي أقصى قيمة ميكنه قراءتها هي  ،1142ولكن الدالة
 uart1_writeترسل واحد بايت فقط أي  8بت فقط يف كل مرة وأقصى قيمة هلذه الـ  8بت
بالنظام الثنائي هي  ،499وبالتالي ال ميكننا قراءة القيمة من الـ  ADCثم إرساهلا مباشرة ،وبالتالي
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كانت القسمة على  2حيث أنه لو كانت القيمة املقروءة هي القيمة العظمى  1142ثم قسمناها على
 2فستكون قيمتها – تقريبا –  499ولن تزيد عن ذلك ،أي أن القيمة بعد القسمة أصبحت خمزنة يف 8
بت وليس  11كما كانت قبل القسمة وعندئذ ميكننا إرساهلا ...
حتى هنا يكون امليكرو األول قد قام بقراءة قيمة املقاومة املتغرية وإرساهلا واالن جاء دور امليكرو
الثاني ليقوم بوظيفته ...

امليكرو الثاني
يقوم امليكرو الثاني باستقبال القيمة املرسلة له من امليكرو األول من خالل الـ Serial Interface
وبالتالي سيقوم بقراءة القيمة من الـ  Bufferثم يقوم على أساسها بتغيري سرعة املوتور وهذا ما جيعلنا
حنتاج إىل الدالتني اآلتيتني يف بداية الربنامج:
;)UART1_Init(9600
;)PWM1_Init(500

ويرجى مراجعة كيفية التحكم يف سرعة املواتري من الفصول السابقة حتى يتسنى لك فهم املشروع
جيداً ،فقد كنا نتحكم يف سرعة املوتور عن طريق التحكم يف عرض النبضة باستخدام الدالة:
;)(PWM1_Set_Duty

وهذه الدالة يرسل إليها قيمة من  1إىل  499كما سبق وشرحنا وبالتالي سيكون الربنامج كاآلتي:

الحظ أن القيمة اليت مت استقباهلا ترتاوح من  1إىل  499ألننا قسمنها على  2عند املرسل ،والدالة
 set_dutyتأخذ قيما من  1إىل  ،499وبالتالي أخذنا القيمة وأعطيناها مباشرة للدالة ...
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احملاكاة

وميكنك تشغيل احملاكاة وزيادة أو تقليل قيمة املقاومة وتالحظ التغيري يف سرعة املوتور.
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ملحوظة :فيما سبق قمنا بتوصيل ميكرو بآخر باستخدام سلكني فقط ولكن توصيل
امليكرو بالكمبيوتر لن يكون بهذه البساطة بل سنحتاج إىل الـ  IC MAX232وهذا ما
سنتعرف عليه يف اجلزء الثاني من الكتاب إن شاء اهلل ...

اهلاردوير
فيما يلي الصور اخلاصة باهلاردوير ،ولكن فيها مل أقم بتوصيل مصدر اجلهد اخلاص باملوتور والذي
يوضع على الطرف  8من الـ  ،L293Dأيضا جيب أن نؤكد أن الطرفني  2و  6هما اللذان يتصل عليهما
املوتور كما سبق وتعلمنا ...

إجابة على السؤال املذكور يف بداية املشروع بشأن احلاجة لتوصيل  4ميكروكنرتولر ببعضهما
فإننا يف الواقع ال حنتاج كثرياً لتوصيل ميكروكنرتولر بآخر ،ولكننا قد نضطر إىل هذا يف بعض
الظروف مثل أن يكون هناك ميكروكنرتولر يف مكان ميكروكنرتولر آخر يف مكان آخر ويتم
نقل البيانات بينهما باستخدام بعض املوديوالت مثل ( البلوتوث أو  ZegBeeأو غريهم ) وفى هذه احلالة
يكون امليكرو األول موصل باملودويل املرسل وامليكرو اآلخر موصل باملودويل املستقبل ،ثم يتم نقل
البيانات بني كل ميكرو واملودويل املوصل معه بطريقة السرييال  ...وبالتالي لن حيدث تغيري كبري
يف أكواد املشروع السابق عنداستخدام مودويل البلوتوث ..
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هذا اجلزء قمت بتخصيصه للتعريف ببعض املصادر اهلامة اليت ميكنك أن تستعني بيها يف هذا اجملال.
وبالطبع البد أن أبدأ بأهم املصادر املتاحة باللغة العربية وهي كتب م .عبد اهلل علي والذي قام بتأليف
سلسة من الكتب وهي:
 كتاب أردوينو ببساطة.
 كتاب دليل حماكاة أردوينو.
 كتاب راسبريي ببساطة.
 كتاب تقنيات االخرتاق املادي.
وهي جمموعة من الكتب باللغة العربية وتعترب الوحيدة يف اجملاالت اليت كتبت فيها وهي فعالً إثراء
للمحتوى العربي ،ومتنياتي بأننا مجيعا نتخذ خطوات مثل هذه ليصبح لدينا حمتوى عربي مؤثر ،هذا
باإلضافة إىل أن هذه الكتب جمانية ميكن حتميلها بل والتعديل فيها وستجد روابط هذه الكتب
يف نهاية املوضوع.
كتاب أردوينو ببساطة:
اصبحت اإللكرتونيات التفاعلية حتيط بنا من كل جانب ،ستجدها ترافقك اينما ذهبت  ...يف
السيارة ،يف بيتك ،يف العمل ،أو حتى يف جيبك الصغري ،هناك دائما آداه إلكرتونية ذكية تتفاعل
معك يف أي مكان تذهب اليه؟

ما هو أردوينو Arduino؟؟ أردوينو هو مشروع كبري مفتوح املصدر يهدف اىل توفري برجميات جمانية
ولوحة تطوير تفاعلية مفتوحة املصدر  Open source Development Boardتستخدم يف بناء
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دوائر إلكرتونية ذكية وتستطيع التفاعل مع البشر بسهولة ويسر وميكن ألي فرد استخدامها
لعمل مشروعة اخلاص دون احلاجة ملعرفة مسبقة بعلم اإللكرتونيات ودون دراسة تعقيدات الدوائر
اإللكرتونية ،وتتكون هذه اللوحة من دائرة إلكرتونية حتتوي على متحكم دقيق قابل للربجمة
عن طريق برنامج  Arduino IDEوالذي ميكن حتميله جمانا جلميع انظمه التشغيل.
كتاب دليل حماكاة أردوينو الشامل:
اآل ن ميكنك تنفيذ جتارب ومشاريع إلكرتونية رائعة دون احلاجة لشراء أي مكونات إلكرتونية
وذلك عرب حماكاة املتحكمات الدقيقة وبرامج أردوينو على احلاسب اآللي مباشرة.
جاء هذا الكتاب كمحاولة لتسهيل تعلم أردوينو
ألبناء الوطن العربي ،حيث يواجه الكثري صعوبة يف
شراء القطع اإللكرتونية لعدم توافرها يف بعض
املناطق أو لغالء سعرها يف مناطق أخرى لذلك جاء هذا
الكتاب يشرح حل مفصل للتغلب على هذه
املشاكل ،فخالل صفحات هذا الكتاب ستتعرف
على  8تقنيات حملاكاة أردوينو على خمتلف أنظمة
التشغيل مثل – Windows – Linux – Mac
 Android – IOSومجيع األنظمة املشتقة منها
شكر خاص لألخت سنا حواصلي من جمموعة
(فابلوجيا) يف هندسة دمشق بسوريا على مقاالتها
الرائعة واملساهمة بشكل أساسي يف هذا الكتاب
كتاب راسبريي باي ببساطة
ما هو الراسبريي باي Raspberry Pi؟ هو حاسوب صغري يف حجم كف اليد بسعر  49دوالر
واستهالك طاقة أقل من  2وات ،مت تصميمه يف جامعة كامربيدج للمساعدة يف تدريس علوم احلاسب
حبيث يدمج ما بني أنظمة لينكس وعلم الربجمة واإللكرتونيات وأنظمة التحكم الذكية يف ذات
الوقت ،مما جعل هذا احلاسوب الصغري حيقق جناح مذهل يف كال اجملالني التعليمي والتطبيقي.
ماذا أستطيع أن أفعل بالراسبريي؟ ميكنك استخدام الراسبريي كأي حاسوب تقليدي لتصفح
اإلنرتنت وإرسال الربيد االلكرتوني وحتى حترير امللفات والوثائق عرب حزمة LibreOffice
املكتبية ،أيضاً تستطيع حتويل أي تلفاز عندك إىل نظام ترفيه منزلي متصل باإلنرتنت ،وكذلك
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ميكنك عمل مشاريع حتكم إلكرتونية مذهلة واستخدام الراسبريي كبديل متطور جداً عن
املتحكمات الدقيقة .Microcontrollers

كتاب تقنيات االخرتاق املادي:
األمن املادي  :Physical Securityتعرف تقنيات األمن املادي
للمعلومات بأنها مجيع اإلجراءات واألجهزة ووسائل احلماية املستخدمة
يف احلفاظ على البيانات من السرقة أو التشويه او االطالع عليها لغري
املخولني هلذا األمر ،حيث يتم استخدام عدة تقنيات مثل أنظمة
التحكم يف الوصول للمباني والغرف  Access controlوالبوابات
الذكية  Smart doorsوأنظمة حتديد اهلوية الرقمية  RFIDو
ذلك لضمان وصول أشخاص معينني هلذه البيانات دون غريهم،
كذلك يتم استخدام تقنيات التشفري و التحقق من اهلوية برجمياً يف
أنظمة التشغيل لنفس الغرض و حلماية البيانات.
يناقش كتاب تقنيات االخرتاق املادي التقنيات املستخدمة بواسطة اللصوص واملتسللني Black
 hackersللوصول اىل املعلومات بصورة مادية واخرتاق احلواجز األمنية املادية والرقمية وكذلك
يعرض اإلجراءات املضادة لالخرتاق واملخصصة لتوفري احلماية ضد هذا النوع من اهلجمات.
اهلدف من وراء نشر هذا الكتاب هو نشر الوعي األمين يف أحد أكثر اجملاالت اخلطرية واملهملة يف الوطن
العربي ،حيث جند الشركة تهتم باحلماية الربجمية مثل برامج مضادات الفريوسات واجلدران
النارية  firewallsوتهمل اإلجراءات األمنية املادية مما يتسبب دائماً يف جتاوزات أمنية خطرية،
الفصل الثاني عشر :االتـصـــــال التســــلســـــلي
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ويكفي أن نعرف ان أشهر طرق االخرتاق اإللكرتونية اليت حدثت على مستوى العامل تعتمد باألساس
على االخرتاق املادي  .Physical Hackingينقسم حمتوى الكتاب إىل جزئني منفصلني
مبجموع  7فصول حيث يناقش كل فصل أحد تقنيات االخرتاق املادي وكذلك اإلجراءات املضادة
للحماية من هذا النوع.

ميكنك حتميل اجملموعة الكاملة من الكتب السابقة من خالل الذهاب هلذا الرابط:
http://simplyarduino.com/?page_id=889

أيضاً ميكنكم االستعانة باملوقع اآلتي للحصول على الكتب املتاحة باللغة العربية يف أكثر من
جمال:
librebooks.org

وألن هذا املوقع هو موقع كتب عربية حرة هو منصة للكتب احلرة باللغة العربية ،يهدف املوقع إلثراء
احملتوى العربي والتعريف بالكتب والثقافة احلرة وأهميتها عربياً ،باإلضافة إىل التشجيع على إنتاج
املزيد من الكتب احلرة ذات جودة عالية .املوقع مفتوح لكافة اجملاالت املتنوعة وميكن نشر أي
كتاب طاملا كان حراً.

كما أنه يوجد موقع أجنيب حيتوي على كورس يف امليكروكنرتولر وجمموعة كبرية من املشاريع
وهو املوقع اآلتي:
http://embedded-lab.com/blog/?cat=38
http://embedded-lab.com/blog/?cat=4

ومدونة عربية أخرى حتتوي على العديد من املقاالت يف جمال الـ Embedded system

ومقاالتها رائعة جداً:
www.genotronex.com
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 والذي حيتوي على شروحات كثرية جدا لكيفية صنع العديد من االجهزة بصورة،)وموقع (اصنعها
:مبسطة متكنك أنت من القيام بذلك بأقل التكاليف
http://isnaha.com/

 أمحد مسري فايد حيث أنه له كتابني.وأيضاً ميكنك البحث على االنرتنت عن كتب م
يف جمال البك ميكروكنرتولر

وأحد أهم املواقع الذي حيتوي على شرح خاص بالبك ميكروكنرتولر وهو من عمل
: واليت قامت بعمل برنامج امليكرو سيMiKroe شركة
www.mikroe.com/chapters/view/1/introduction-world-of-microcontrollers/
www.mikroe.com/chapters/view/14/chapter-1-world-of-microcontrollers/

:وهذه أمساء جمموعة من املراجع ميكنكم شراؤها أو حتميلها لالستفادة منها
Advanced PIC Microcontroller Projects in C
Interfacing PIC Microcontrollers (16F877A)
PIC Microcontrollers for absolute beginners
PIC Microcontrollers program in C
The PIC Microcontroller - Your Personal Introductory Course, 3rd Ed

:وجمموعة اخرى من املواقع
www.instructables.com
http://www.engineersgarage.com/embedded/pic-microcontroller-projects
http://www.best-microcontroller-projects.com/pic-projects.html
http://www.vlsiacademy.org/video-library.html
www.eletorial.com
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وإن كنا قد وصلنا إىل نهاية هذا الكتاب إال أننا مل نصل إىل نهاية اجملال نفسه فهذا هوا اجمللد األول
فقط يف جمال البك ميكروكنرتولر  ...وفيما يلي جمموعة من العناوين املتضمنة يف اجمللد الثاني
بإذن اهلل:
 التحكم عن بعد باستخدام الرميوت كنرتول.
 توصيل امليكرو باإلنرتنت.
 التعامل مع الذاكرة .EEPROM
 كيفية عمل بروجرامر للميكرو .16F877A
 التحكم يف الـ .Stepper motor
 املقاطعات والتامير.
وغريها من املواضيع املتقدمة األخرى  ...واهلل املوفق املستعان.
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... املراجع
.) كتاب احرتف برجمة امليكروكنرتولر للمهندس امحد مسري فايد1
.) موقع القرية اإللكرتونية4
3) http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_13/1.html
4) http://www.mikroe.com/chapters/view/74/pic-basic-book-chapter-1world-of-microcontrollers/
5) http://www.microcontrollerboard.com/pic_memory_organization.html
6) http://www.aliexpress.com/item-img/10-inch-88-88-Digital-LED-SevenSegment-Time-and-Temperature-Display-Blue-Color-RFRemote/642679401.html#
7) http://www.thelearningpit.com/lp/doc/7seg/7seg.html
8) http://quickstartkitforarduino.blogspot.com/2012/05/simple-labs-quickstart-kit-for-arduino_7820.html
9) http://www.8051projects.net/keypad-interfacing/introduction.php
10) http://arduino.cc/playground/Main/KeypadTutorial
11) http://www.microcontrollerboard.com/pic_serial_communication.html
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