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  : مقدمه

 همچنين . آشنا شديم AVRميكروكنترلرهاي   DOSدر جلسه قبل با زبان اسمبلي و اسمبلر تحت 

در اين جلسه . آموختيم چگونه يك برنامه ساده براي كنترل پورت و ارسال اطالعات به پورت خروجي بنويسيم

ماتريسي و نيز نحوه معرفي متغير ها و با معرفي پروتكل نمايشگرهاي كريستال مايع و نحوه ارتباط با كي پد 

ضمناً از اين جلسه بجاي اسمبلر . مي كنيم استفاده از فضاي رم ميكرو مبحث را قدري حرفه اي تر و كاربردي تر

ارائه شده است بهره مي  ATMEL.comكه به طور رايگان توسط سايت  AVR Studioتحت داس از برنامه 

و نيز شبيه ساز و توانايي ارتباط با كامپايلر  IDEاين نرم افزار تحت ويندوز بوده و با داشتن يك محيط . ريمگي

GCC  به عنوان ابزار مناسبي براي نوشتن برنامه هايAVR  به زبان هاي اسمبلي وC از لحاظ  .شناخته مي شود

  )ارائه شده اخيراًنيز  5نسخه ( .ر تحت داس يكسان است و در واقع از همان اسمبلر استفاده مي كندلت با اسمبرقد
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  : LCDآشنايي با پروتكل 

اين . متداول ترين نوع نمايشگر براي خروجي ميكرو مي باشند 16در  2نمايشگرهاي كريستال مايع  

كاراكتري بوده و قادر به نمايش تمام اعداد و حروف التين و نيز  16شامل دو سطر  16در  2نمايشگرها در نوع 

تباطي دارند كه عملكرد سيم ار 16معموال  LCDنمايشگرهاي  .بر هستندرتعريف توسط كاكاراكترهاي قابل 

  :تيب پايه ها به شرح زير استتر آنها به

  زمين  - 1

   LCDولت تغذيه چيپ هاي داخل  +5مثبت  - 2

  )درخشندگي(كنترل كنتراست  - 3

  دستور/ اطالعات - 4

  نوشتن/ خواندن - 5

  فعال ساز - 6

  ديتا 0بيت  - 7

  ديتا 1بيت  - 8

   ديتا 2بيت  - 9

  ديتا 3بيت  -10

  ديتا 4بيت  -11

  ديتا 5بيت  -12

  ديتا 6بيت  -13

  ديتا 7بيت  -14

  )LCDچراغ پشت (بك اليت  ولت +5مثبت  -15

  زمين بك اليت  -16

  

مربوط به  14تا  7پايه هاي . دارندنوجود  16و  15هاي فاقد نور پس زمينه پايه هاي  LCDدر برخي از   

 14تا  11بيت پر ارزش تر يعني پايه هاي  4ديتاي نمايشگر بوده و در كامپايلرهاي پيشرفته معموال فقط از 

ما در اين مبحث آموزشي از . بيتي به نمايشگر ارسال مي شوند 4اطالعات در قالب نيبل هاي  و استفاده مي شود

  .را به كار مي بريم تا كد ساده تري داشته باشيم LCDپايه  16استفاده كرده و هر  يبيت 8مد 
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ه تمام كاراكترهاي التين شامل اعداد و حروف و عالمت هاي كاربردي قبل از هر چيز بد نيست بدانيد ك  

تعداد حروف در اين استاندارد بدون . گرد هم آمده اند) ASCII(در قالب استانداردي به نام كدهاي اَسكي 

در استاندارد ( كاراكتر مي باشد 256كاراكتر و با در نظر گرفتن زبان محلي  128درنظر گرفتن زبان محلي 

شتيباني ممكن است زبان محلي پ LCDبا توجه به كارخانه سازنده . )كاراكتر مد نظر است 128رسمي فقط 

  :شده چيني و يا عربي باشد
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مشاهده شده و عكس باال ) جمهوري(فارسي در جام جم الكترونيك امجد تهران  LCDنمونه اي از : آپديت

در حال حاضر احتماالً از  LCDمربوط به ديتا شيت هاي فروشگاه جهان كيت تهران مي باشد و در كل اين نوع 

  .فروشگاه هاي ياد شده قابل تهيه است
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بزرگ به  Aبه طور مثال كد كاراكتر . ي باشددر هر صورت كد تمام كاراكترهاي التين استاندارد و ثابت م  

را يافته و كد آن ستون را در بخش پر ارزش تر  Aاين صورت محاسيه مي شود كه در رديف باال ستون حاوي 

را پيدا كرده و عدد آن  Aو از رديف سمت چپ سطر مربوطه به كاراكتر  0100xxxxيادداشت مي كنيم 

  :است پيدا شود Aبيتي كه همان كد اسكي كاراكتر  8م تا يك عدد سطر را در بخش كم ارزش تر مي نويسي

01000001 

1x20 + 0x21 + 0x22 + 0x23 + 0x24 + 0x25 + 1x26 = 1 + 0 + 64 = 65 

كاري نداريم و در  Hex البته با كد .است 41و كد هگز آن  مي باشد Aكد اسكي كاراكتر  65عدد  

كار با كدهاي اسكي براي . مدارات الكترونيكي فقط با اعداد باينري كار مي كنيم تا درك آن راحت تر باشد

Notepad  ويندوز را باز كرده و كليدAlt  سپس كليد  نماييدرا تايپ  65را نگه داريد و عددAlt  را رها

همين كار را براي ساير اعداد انجام دهيد و كدهاي اسكي  .تايپ مي شود Aكنيد، مشاهده مي كنيد كه كاراكتر 

  . كنيدرا بررسي 

 14تا  7پايه ديتا يعني پايه هاي  8بيت باال به ترتيب روي  8بايستي  LCDدر  Aبراي نوشتن كاراكتر   

، بردن مكان نما به سطر و LCDالبته قبل از آن الزم است كه دستورات كنترلي مثل پاك كردن . قرار بگيرند

بيتي مي  8اين دستورات نيز . به نمايشگر ارسال گردندنيز كه در قالب كدهاي باينري هستند ... ستون اول و

در صورتي كه اين . در نظر گرفته شده است 4باشند و براي اينكه نمايشگر آنها را با كاراكتر اشتباه نگيرد پايه 

بودن پايه شماره  1ده روي پايه هاي ديتا به منزله دستور خواهد بود و در صوتي ديتاي قرار داده شباشد  0پايه 

پايه  .اطالعات به منزله كاراكتر و يا هر چيزي كه قرار است بر روي صفحه نشان داده شود تلقي مي گردنداين  4

ما در اينجا آن . ر بگيردقرا 1باشد و موقع خواندن از آن بايد در حالت  0نيز موقع نوشتن در نمايشگر بايستي  5

در كاربردهاي حرفه اي اين . (را به طور دائم به زمين وصل مي كنيم تا نمايشگر هميشه در حالت نوشتن باشد

در حالت خواندن قرار بگيرد، سپس  LCDمي شود تا  1پايه به ميكرو وصل شده و پس از نوشتن كاراكتر 

عمل مي كند به طور مرتب اسكن مي شود تا آماده  Busy flagكه به عنوان  LCDديتاي  7وضعيت پايه 

بودن نمايشگر براي دريافت كاراكتر بعدي بررسي شود، ولي در روش هاي سنتي كمي تاخير به صورت پيش 

در كدويژن از اين ) فرض بين ارسال هر كاراكتر تا كاراكتر بعدي ايجاد مي كنيم تا كد ساده تري داشته باشيم

چشمك  LCDشود و به همين دليل سرعت رفرش صفحه از بسكام بيشتر است و در واقع پايه استفاده مي 

البته در بسكام هم مي توان با ترفندي از چشمكزدن صفحه نمايش جلوگيري كرد و يا از كتابخانه  .نمي زند
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كه  0به  1از  نالينيز فعال ساز نام دارد و با سيگ

ما در اينجا تصميم . به آن اعمال مي شود مقادير روي پايه هاي ديتا در رجيستر داخلي نمايشگر ثبت مي شوند

را بدون ميكرو و منحصراً با سيم راه اندازي نماييم و به صورت دستي 

مرحله اجرا كنيد تا  ورالعمل هاي داده شده را مرحله به

كنيد،  ميكروكنترلر را بازي مي يك در اينجا شما نقش

  

را به زمين وصل كنيد تا ثبات دستور انتخاب 

باعث  0به  1يك پالس از (متصل باشد 

 نانو ثانيه 450اين پالس دست كم بايد 

براي پيكره بندي يك نمايشگر دستورات زيادي وجود دارند ولي 

مي  0CHو دستور دوم  38Hكد دستور اول 

شيفت دادن كاراكترها، چشمكزدن  دستورات ديگر عبارتند از تعيين موقعيت مكان نما، پاك كردن صفحه،

به صورت  Bascomاين دستور در 

 .مي كند و آشكار Hiddenموجود مي باشد كه كاراكترها را 

 14تا  7د را روي پايه هاي اين ك. مي باشد

پايه را به  1پايه را به زمين و به ازاي 

را يك لحظه به زمين وصل كردن و دوباره به 

نيز فعال ساز نام دارد و با سيگ 6پايه . د كه اين پايه را به كار مي برداستفاده كر

به آن اعمال مي شود مقادير روي پايه هاي ديتا در رجيستر داخلي نمايشگر ثبت مي شوند

را بدون ميكرو و منحصراً با سيم راه اندازي نماييم و به صورت دستي  16در  2معمولي 

  !را در آن بنويسيم

ورالعمل هاي داده شده را مرحله بهروي برد بورد ببنديد و دست مداري مطابق زير بر

در اينجا شما نقش. (نمايشگر ارسال نماييد به را به صورت دستي

  !)البته با سرعت چند ميليون بار كندتر

را به زمين وصل كنيد تا ثبات دستور انتخاب  4و زمين، پايه شماره  Vccولت به  5پس از وصل تغذيه 

متصل باشد  VCCهم كه فعال ساز است بايد در ابتدا به  6پايه 

اين پالس دست كم بايد . نوشته شدن وضعيت پايه هاي ديتا در رجيستر داخلي ميكرو مي شود

براي پيكره بندي يك نمايشگر دستورات زيادي وجود دارند ولي ). تشخيص دهد آن را بماند تا نمايشگر

كد دستور اول . ت كردن كاراكترها استيمهمترين آنها تعيين مد و قابل روئ

دستورات ديگر عبارتند از تعيين موقعيت مكان نما، پاك كردن صفحه،

اين دستور در { )بدون پاك كردن(ت كردن كاراكترها يقابل روئ

موجود مي باشد كه كاراكترها را  Display Offو  

invisible({  . مي باشد  00111000كد دستور اول

پايه را به زمين و به ازاي  0بدين صورت كه به ازاي ). 14چپ ترين رقم روي پين 

را يك لحظه به زمين وصل كردن و دوباره به  6سپس براي نوشتن اين دستور پايه . متصل نماييد

Avr64.com 

استفاده كر Busyهاي 

به آن اعمال مي شود مقادير روي پايه هاي ديتا در رجيستر داخلي نمايشگر ثبت مي شوند

معمولي  LCDداريم يك 

را در آن بنويسيم Aكاراكتر 

مداري مطابق زير بر  

را به صورت دستي Aكاراكتر 

البته با سرعت چند ميليون بار كندتر

پس از وصل تغذيه   

پايه ). دستور:  0(شود 

نوشته شدن وضعيت پايه هاي ديتا در رجيستر داخلي ميكرو مي شود

بماند تا نمايشگر 0روي 

مهمترين آنها تعيين مد و قابل روئ

دستورات ديگر عبارتند از تعيين موقعيت مكان نما، پاك كردن صفحه،. باشد

قابل روئ و نيز مكان نما

Display On 

)visible  وinvisible

چپ ترين رقم روي پين . (قرار دهيد

VCC متصل نماييد
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VCC  مشاهده مي ). بايد زمين باشد تا اطالعات در رجيستر دستور نوشته شوند 4هنوز پايه (متصل نماييد

در واقع . كاراكتر آن روشن بودند خاموش مي شود 16كنيد كه خط باالي نمايشگر كه تا االن تمام پيكسل هاي 

دستور پس از نوشتن . مي برد و هر دو سطر را آماده براي نوشتن مي نمايد 2در  16را به مد  LCDاين دستور 

بوده كه باينري آن  Cكد اين دستور . اين دستور كاراكتر ها را آشكار مي كند. اول نوبت به دستور دوم مي رسد

به زمين وصل كرده  VCCرا از  6قرار داده و پايه  14تا  7اين كد را روي پايه هاي . مي شود 00001100

راكتر مكان نماي زير ها را داشته باشد كا شما برخي از پيشفرض LCDاگر . متصل نماييد VCCو دوباره به 

تمام شده است و  LCDتا اينجا دستور دادن به . را در سطر و ستون اول مشاهده مي كنيد_ ) نآندرالي(خط 

تا ) مي كنيم 1آن را (متصل كرده  VCCرا از زمين به  4به پايه  پس سيم متصل. نوبت نوشتن كاراكترهاست

مي  01000001كه باينري آن به صورت  Aكد اسكي كاراكتر  سپس. رجيستر ديتا را انتخاب كرده باشيم

به زمين وصل مي كنيم؛ به محض وصل كردن  VCCرا از  6قرار داده و سيم  14تا  6باشد را روي پايه هاي 

نمايشگر ايجاد شده و اطالعات روي پايه  Enableروي پايه ) لبه پايين رونده(اين سيم به زمين يك پالس 

  :را نشان مي دهد هااين كار نهايي تصوير زير نتيجه .هاي ديتا به سرعت بر روي نمايشگر آشكار مي شوند
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و نوشتن  LCDكردن پايه هاي ميكرو براي كنترل  1و  0به همين ترتيب تصميم داريم برنامه اي براي   

 1و  0اصوالٌ اساس تمام ارتباطات ديجيتال بر مبناي  .جمالت دلخواه بر روي آن طراحي و پياده سازي نماييم

ضمناً فراموش نكنيد برنامه اي كه ( .ها بر اساس برنامه نوشته شده مي باشد 1و  0بوده و كار ميكروكنترلر توليد 

در صورتي كه بخواهيد كامپايلري . ه و ماشين آن خود شما بوده ايددر باال اجرا كرديد كامالً به زبان ماشين بود

تحت كامپيوتر برنامه  VB Expressبا زبان فارسي بنويسيد مي توانيد با استفاده از يك محيط رايگان مثل 

را دريافت كرده و به ازاي كاراكتر جلوي آن رشته كد هاي " نمايش بده"اي بنويسيد كه جمالت رشته اي مثل 

و  Basicو  Cنوشتن كامپايلر با زبان هايي غير از . ينري باال را توليد و به فايل هگز ميكرو تبديل كندبا

Pascal  هم ممكن است و نيازي نيست كه تا ابد از زبان هاي موجود استفاده كنيم، با قدري خالقيت مي

  .)توان يك زبان برنامه نويسي جديد طراحي كرد

و يك ميكروي بزرگ  LCDذكر شد مجموعه اي شامل يك همانطوريكه در جلسه قبل   

ATmega16  اً ضمن. د بورد تهيه كرده ايم تا برخي از دستورات اسمبلي را روي آن اجرا كنيمبر روي بر

استفاده  4نسخه  AVR Studioبعد اسمبلر تحت داس را كنار گذاشته و از  براي راحتي كار از اين جلسه به

 FASTدقيقاً مانند كامپايلر (اين برنامه در بيس خود از همان اسمبلر تحت داس استفاده مي كند . مي كنيم

AVR .( داراي اديتور و شبيه ساز بوده و به راحتي روي ويندوز اجرا مي شودويژگي اين محيط اينست كه .

و پورت هاي ميكرو را در موقع اجراي برنامه داخلي بوده و مي توان وضعيت رجيسترها  شبيه سازضمناً شامل 

وارد بازار شده را دانلود و نصب  2011كه در سال  5در جلسات بعدي نسخه (. مشاهده كرد كردن براي ديباگ

 Atmel.comبراي دانلود اين نرم افزار به وبسايت اتمل به نشاني  .)كرده و از آن استفاده خواهيم كرد

  .مراجعه نماييد

پنجره اي مطابق شكل زير نشان داده مي شود، در  AVR Studioپس از نصب و راه اندازي نرم افزار   

 Atmel AVRكليك نماييد و در پنجره بعدي گزينه   New Projectاين پنجره روي كليد

Assembler  را انتخاب كرده و در بخشProject name  نام دلخواهي به پروژه بدهيد و مسير ذخيره

در پنجره باز شده مي توان برنامه هاي  .كليك كنيد Finishرا مشخص نماييد و در نهايت روي كليد  شدن آن

در صورتي كه پنجره هاي ياد شده در ابتداي كار . (آن را اسمبل نمود F7اسمبلي را نوشت و با زدن دكمه 

  ).دكليك نمايي Project wizardبر روي  Projectمشاهده نشدند مي توانيد از منوي 
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  :را بزنيد F7وارد كرده و در نهايت كليد كدهاي زير را در پنجره باز شده   

;LCD prog by Behnam Zakizadeh @ 10.April.2011 (AVR64.com) 

.include "m16def.inc" 

.cseg 

.org 0000 

rjmp start 

;Interrupt vectors reserved area 

.org 0040 

start: 

ldi  r20,byte1(RAMEND)  

out  SPL,r20 

ldi  r20,byte2(RAMEND) 

out  SPH,r20 

call delay 

ldi r20,0xff 

out ddrd, r20 

sbi ddrb,0 

sbi ddrb,1 

cbi portb,0 

sbi portb,1 

ldi r20, 0x38 

out portd, r20 

cbi portb,1 

sbi portb,1 

call delay 

ldi r20, 0x0c 

out portd, r20 

cbi portb,1 

sbi portb,1 

call delay 

sbi portb,0 

ldi r20, 'A' 

out portd, r20 

cbi portb,1 

sbi portb,1 

end: 

rjmp end 

 

delay: 

ldi r20,0x40 

loop2: ldi r21,0xff 

loop3: dec r21 

 brne loop3 

 dec r20 

 brne loop2 

ret 
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مگاهرتز و بستن سخت افزار زير  1با فركانس داخلي 

براي پروگرم كردن فايل هگز مي توانيد يك فايل خالي در بسكام ايجاد كرده و 

Chip identify )ليك ك) سمت راست نام آي سي

 File typeشناسايي و تاييد شود، سپس روي عالمت پوشه كليك كرده و در پنجره باز شده در قسمت 

AVR Studio را بارگزاري و آپلود نماييد.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

با فركانس داخلي  ATmega16پس ايجاد فايل هگز و آپلود آن در ميكروي 

براي پروگرم كردن فايل هگز مي توانيد يك فايل خالي در بسكام ايجاد كرده و . (خروجي تصوير پايين را مشاهده خواهيد نمود

Chip identifyكنيد، سپس روي دكمه  كليكرا براي نمايش منوي پروگرمر 

شناسايي و تاييد شود، سپس روي عالمت پوشه كليك كرده و در پنجره باز شده در قسمت  

AVR Studioتغيير دهيد و فايل هگز ايجاد شده توسط  Intel Hexرا به 

Avr64.com 

پس ايجاد فايل هگز و آپلود آن در ميكروي  

خروجي تصوير پايين را مشاهده خواهيد نمود

را براي نمايش منوي پروگرمر  F4كليد 

 مجدداً تا ميكرو نماييد

را به  Binaryگزينه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نتيجه 
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كرده ايم ولي اينبار به جاي روشن  1و 

هدفمندتر عمل كرده و با مطالعه در مورد پروتكل نمايشگر كريستال مايع 

 LCDبا مطالعه در خصوص پروتكل ارتباطي هر نمايشگري مانند 

تا اينجا فقط نحوه نوشتن در پورت را ياد گرفتيم، 

 در قسمت بعد تصميم داريم با نحوه خواندن از پورت آشنا شده و براي كاربردي كردن اين مبحث اعداد خوانده

با كي پد ماتريسي آشنا ) مباحث بسكام

ها بايستي سطرها را به كي پد براي كار با اين

 0شده بود، بيت متناظر با آن كليد  كرده و مقدار ستون ها را بخوانيم تا در صورتي كه كليدي فشرده

ت؛ يعني مي توان به صورت برعكس نيز امكان پذير اس

Pull  استفاده مي كنيم 1بجاي  0از.( 

كيلو  3الي  1نمايشگر را با مقاومت  3اگر خط باال كامالً سياه بود پايه شماره 

  

و  0مانند جلسه قبل فقط پايه هاي ميكرو را در اين برنامه اسمبلي 

هدفمندتر عمل كرده و با مطالعه در مورد پروتكل نمايشگر كريستال مايع  ،و خاموش كردن يك ديود نوراني

با مطالعه در خصوص پروتكل ارتباطي هر نمايشگري مانند اصوالً . مبادرت به راه اندازي آن نموده ايم

تا اينجا فقط نحوه نوشتن در پورت را ياد گرفتيم،  .مي توان به همين صورت آن را راه اندازي نمود

در قسمت بعد تصميم داريم با نحوه خواندن از پورت آشنا شده و براي كاربردي كردن اين مبحث اعداد خوانده

مباحث بسكام(در جلسات قبل  .را روي نمايشگر نشان دهيم 4

براي كار با اين. شديم و از بيان مجدد ساختمان داخلي آن خودداري مي كنيم

كرده و مقدار ستون ها را بخوانيم تا در صورتي كه كليدي فشرده

به صورت برعكس نيز امكان پذير اس البته اين كار. شده و بر اساس آن تصميم گيري كنيم

Pull-upبراي استفاده از مقاومتهاي . (كرده و سطرها را خواند

اگر خط باال كامالً سياه بود پايه شماره (شروع شماتيك زير را ببنديد 

  : )اهم به زمين وصل كنيد

Avr64.com 

در اين برنامه اسمبلي   

و خاموش كردن يك ديود نوراني

مبادرت به راه اندازي آن نموده ايم

مي توان به همين صورت آن را راه اندازي نمود... موبايل و 

در قسمت بعد تصميم داريم با نحوه خواندن از پورت آشنا شده و براي كاربردي كردن اين مبحث اعداد خوانده

4x4شده از كي پد 

شديم و از بيان مجدد ساختمان داخلي آن خودداري مي كنيم

كرده و مقدار ستون ها را بخوانيم تا در صورتي كه كليدي فشرده 0ترتيب 

شده و بر اساس آن تصميم گيري كنيم

كرده و سطرها را خواند 0ستون ها را 

شروع شماتيك زير را ببنديد براي 

اهم به زمين وصل كنيد



 

Avr64.com 

 

13 AVR Learning Book 

  :را فشار دهيد F7وارد كرده و  Studioكدهاي زير را در   

;LCD prog by Behnam Zakizadeh @ 10.April.2011 (AVR64.com) 

.include "m16def.inc" 

.cseg 

.org 0000 

rjmp start 

 

.org 0040 

start: 

ldi  r20,byte1(RAMEND)  

out  SPL,r20 

ldi  r20,byte2(RAMEND) 

out  SPH,r20 

call delay 

ldi r20, 0b11110000 ;[7-4:Out-Rows] [3-0:In-Cols] 

out ddra, r20 

ldi r20, 0b11111111 ;Active Cols Pullup 

out porta, r20 

ldi r20,0xff 

out ddrd, r20 

sbi ddrb,0 

sbi ddrb,1 

cbi portb,0 

sbi portb,1 

ldi r20, 0x38 

out portd, r20 

cbi portb,1 

sbi portb,1 

call delay 

ldi r20, 0x0c 

out portd, r20 

cbi portb,1 

sbi portb,1 

call delay 

scan: 

cbi portb,0 

ldi r20, 0x01 

out portd, r20 

cbi portb,1 

sbi portb,1 

call delay 

sbi portb,0 

call keypad 

;ldi r20, 'j' 

out portd, r20 

cbi portb,1 

sbi portb,1 

call delay_1s 

call scan 

 

end: 

rjmp end 

 

delay: 

ldi r20,0x40 
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loop2: ldi r21,0xff 

loop3: dec r21 

 brne loop3 

 dec r20 

 brne loop2 

ret 

 

keypad: 

ldi r20, 'c' 

cbi porta,4 

nop 

 sbic pina,0 

 jmp Next 

 ldi r20, '1' 

 Next: 

 sbic pina,1 

 jmp Next2 

 ldi r20, '2' 

 Next2: 

 sbic pina,2 

 jmp Next3 

 ldi r20, '3' 

 Next3: 

 sbic pina,3 

 jmp Next4 

 ldi r20, 'A' 

 Next4: 

sbi porta,4 

cbi porta,5 

nop 

 sbic pina,0 

 jmp Next5 

 ldi r20, '4' 

 Next5: 

 sbic pina,1 

 jmp Next6 

 ldi r20, '5' 

 Next6: 

 sbic pina,2 

 jmp Next7 

 ldi r20, '6' 

 Next7: 

 sbic pina,3 

 jmp Next8 

 ldi r20, 'B' 

 Next8: 

sbi porta,5 

cbi porta,6 

nop 

 sbic pina,0 

 jmp Next9 

 ldi r20, '7' 

 Next9: 

 sbic pina,1 

 jmp Next10 

 ldi r20, '8' 

 Next10: 
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 sbic pina,2 

 jmp Next11 

 ldi r20, '9' 

 Next11: 

 sbic pina,3 

 jmp Next12 

 ldi r20, 'C' 

 Next12: 

sbi porta,6 

cbi porta,7 

nop 

 sbic pina,0 

 jmp Next13 

 ldi r20, '*' 

 Next13: 

 sbic pina,1 

 jmp Next14 

 ldi r20, '0' 

 Next14: 

 sbic pina,2 

 jmp Next15 

 ldi r20, '#' 

 Next15: 

 sbic pina,3 

 jmp Next16 

 ldi r20, 'D' 

 Next16: 

sbi porta,7 

ret 

 

delay_1s: 

ldi r16, 1 

loop11: ldi r17,0xff 

loop12: ldi r18,0xff 

loop13: dec r18 

 brne loop13 

 dec r17 

 brne loop12 

 dec r16 

 brne loop11 

ret 
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خروجي  7كليد شماره  نگه داشتناگر همه چيز به درستي پيش رفته باشد پس از پروگرم كردن ميكرو و   

مي توان با استفاده از اين روش همانند . نمايش داده مي شود cزير را خواهيد داشت، با رها كردن كليد كاراكتر 

   .داد Keyupو  Keypressو  Keydownبه كي برد حالت  VBكيبرد كامپيوتر و رويدادهاي 

  

به ترتيب پين هاي متصل به ستونهاي كي پد را صفر كرده و كل سطر  keypadروتين در اين برنامه   

هاي ستون جاري وصل شده باشد پايه سطر متصل ، اگر يكي از كليدمربوط به ستون جاري را بررسي مي كند

به محض برگشت از روتين . ذخيره مي شود r20شده و عدد مربوطه به آن كليد در رجيستر  0به اين ستون 

پاك مي  0x01در نمايشگر نشان داده شده و پس از يك ثانيه تاخير صفحه با دستور  r20كي پد رجيستر 

 sbicز دستور در اين برنامه براي خواندن و مقايسه پين ها ا. شود و مجدداً روتين كي پد فراخواني مي گردد

. مي باشد  "بود از دستور بعدي صرفنظر كن و بپر 0يا  clearاگر بيت مورد نظر "استفاده شده و معناي آن 

  .نبود دستور بعدي اجرا مي شود كه پرش به ليبل بعدي است 0 اگر هم
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تا اينجا آموختيم كه چگونه با پورت ها ارتباط برقرار كنيم و آنها را كنترل كرده و مقادير موجود در آنها   

ها و نحوه اعالن آنها در اسمبلي صحبت مي كنيم تا بتوانيم اعدادي را اين قسمت در مورد متغيردر . را بخوانيم

در محيط اسمبلي با در حالت عادي  .ييمميكرو ذخيره نما SRAMكه از كي پد بدست مي آوريم در فضاي 

يا  byte 2.متغيرهاي حجيم تر مي توانيم از  فبراي تعري. فقط قادر به تعريف بايت هستيم byte.دستور 

براي  .تعريف مي كند Longبايتي يا  4را از نوع  xمتغير   x: .byte 4مثال دستور . باالتر استفاده كنيم

هاي ساير متغير). SRAMيا از بيت هاي بايت در (تعريف متغيرهاي بيتي بايد از رجيسترها استفاده كنيم 

در مورد  .و آرايه ها را نيز بايستي به طريقي با تركيب همين بايت ها بسازيم Stringو  Intمختلف مانند 

و نحوه اعالن و محاسبات  Single،  Double ،Floatمتغيرهاي اعشاري و مميز شناور با دقت باال مثل 

نيز نحوه نمايش عالمت منفي مقاالت و كتابهاي فراواني وجود دارد كه مطالعه كتاب مدارهاي منطقي  و آنها

براي اعالن يك ويا  byte.ما فعال فقط به صورت باال از دستور . مي شود دموريس مانو در اين زمينه پيشنها

ميكرو به صورت موقتي  SRAMده مي كنيم تا بتوانيم متغيرهاي خود را در فضاي رشته اي از بايت ها استفا

  .ذخيره نماييم

خيره كرده و آن را را در يك متغير ذ 7عدد در اين قسمت برنامه اي روي سخت افزار قبل مي نويسيم كه   

  :نمايش مي دهد

;LCD prog by Behnam Zakizadeh @ 10.April.2011 (AVR64.com) 

.include "m16def.inc" 

.dseg 

n: .byte 1 

.cseg 

.org 0000 

rjmp start 

 

.org 0040 

start: 

ldi  r20,byte1(RAMEND)  

out  SPL,r20 

ldi  r20,byte2(RAMEND) 

out  SPH,r20 

call delay 

ldi r20,0xff 

out ddrd, r20 

sbi ddrb,0 

sbi ddrb,1 

cbi portb,0 

sbi portb,1 

ldi r20, 0x38 
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out portd, r20 

cbi portb,1 

sbi portb,1 

call delay 

ldi r20, 0x0c 

out portd, r20 

cbi portb,1 

sbi portb,1 

call delay 

cbi portb,0 

ldi r20, 0x01 

out portd, r20 

cbi portb,1 

sbi portb,1 

call delay 

sbi portb,0 

ldi r21,'7' 

sts n,r21 

lds r22,n 

mov r20,r22 

out portd, r20 

cbi portb,1 

sbi portb,1 

 

end: 

rjmp end 

 

delay: 

ldi r20,0x40 

loop2: ldi r21,0xff 

loop3: dec r21 

 brne loop3 

 dec r20 

 brne loop2 

ret 

در (ذخيره كرده ايم  آنرا در  7كاراكتر  stsتعريف كرده و با دستور  nدر اين برنامه متغيري به نام   

آن را بازيابي كرده و  ldsسپس با دستور ). به آن اشاره مي كند nكه ليبل  SRAMواقع در آدرسي از فضاي 

به همين ترتيب مي توان اعداد . پاس داده ايم تا بر روي نمايشگر نوشته شود r20به رجيستر  movبا دستور 

در جلسه بعد در مورد وقفه ها بحث مي كنيم تا مبحث بردار . ذخيره نمود SRAMو كاراكتر ها را در فضاي 

  . ابتداي برنامه مشخص شود org.وقفه را قدري شفاف تر كنيم و منظور از خطوط 
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  : منابع

  1384 انتشارات ميرزايي،  –، انتشارات ناقوس 8051مكنزي اسكات، ميكروكنترلر  [1]

  1385، انتشارات پرتونگار AVR, PIC, MCS-51مرجع علمي كاربردي ميكروكنترلرهاي شهرياري شيرزاد،  [2] 

[3]  www.avr-asm-tutorial.net 

  

  

از نسخه رايگان  PDFبه فرمت  توليد شده و براي تبديل آن Word 2007و   XP OEMاين مقاله با نسخه قانوني ويندوز

Cute PDF براي توليد و ويرايش كدها از نسخه رايگان . بهره گرفته شده استAVR Studio 4  استفاده شده و براي

كه اجازه  STK200/300و سخت افزار پروگرمر  BASCOM 2.0.4.0گرم كردن ميكرو نيز از نسخه خريداري شده پرو

و رايگان نرم افزار  GNUمقاله با نسخه شماتيك هاي اين  .بهره گرفته شده استگرفته شده  Kanda.comساخت آن از 

يا  Protelطراحي شده و دانلود و استفاده از آن بجاي نرم افزار غير قانوني  KiCadبه نام  PCBپرقدرت شماتيك و 

Altium آموزش . (ه مي شودياكيداً توصKiCad نيز به زودي تهيه خواهد شد(. AVR64  به شدت تابع قوانين كپي رايت

  .مي باشدانتشار اين مقاله آزاد   .را به تبعيت از اين قانون دعوت مي نمايد همگانو  بين المللي بوده

  

  ...ادامه دارد

  

  

  )AVRجلسه هفتم آموزش (پايان جلسه دوم اسمبلي 

  بهنام زكي زاده: مولف
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