
 به نام خدا

 )ومجلسه س AVR  آموزش(

)Bascom(  

  

  

  

  : مقدمه

را ) چشمكزن و كليد(را آغاز كرده و دو پروژه ساده  Bascomكد نويسي در محيط در جلسه قبل   

 LCDخروجي هاي پيشرفته تر مثل كي پد و / در اين جلسه قصد داريم با ورودي. طراحي و پياده سازي كرديم

اصوالً يك سيستم كامپيوتري كوچك كه به آن كنسول نيز گفته مي شود در ساده ترين . كاراكتري آشنا شويم

مانند يك ماشين حساب ه تشكيل شده است؛) LCDمثل (و يك خروجي ) مثل كي پد(حالت از يك ورودي 

تبديل به هر دستگاهي مثل ماشين  يتبا اين تفاوت كه ميكروكنترلر برنامه پذير بوده و قابل .جيبي كوچك

   .را دارا مي باشد... كنترل از راه دور و حساب، قفل رمز ديجيتالي، 
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LCD 

 LCDعموماً از . ها مي باشند Seven Segmentها و  LDC ،ساده ترين ابزار نمايش اطالعات خروجي  

نمايشگر هاي هفت  ليسي و سادگي ارتباط دهي بيشتر ازها به دليل قابليت نمايش تمام حروف و اعداد انگ

در نظر گرفته شده است ولي متاسفانه  LCDدر محيط بسكام توابع زيادي براي كار با . قسمتي استفاده مي شود

بوده  Third partyفي بسكام يك نرم افزار ، از طركد زيادي توليد كرده و به سرعت حافظه ميكرو را پر مي كند

كد را نمي دهد و نيز با نسخه دموي آن  ساخت دستگاه هاي  4Kآن اجازه كامپايل بيش از ي Demoو نسخه 

 نسخه فول در ايران افراد و سايت هاي بيشماري اقدام به توضيح غير قانوني روزهمتاسفانه ام. تجاري ممنوع است

  .كه باعث شرمساري استمي كنند  و نرم افزار هاي مشابه ارزاين نرم اف

  LCD ستون  16سطر و  وهاي كاراكتري انواع مختلفي دارند ولي ساده ترين و پر كاربرد ترين آنها د

  :را مشاهده مي فرماييد هاآناز  ييكدارد كه در شكل زير تصوير 

      

  

  

  

  

  

  

و + و  –به ترتيب تغذيه  1و  1سيم ارتباطي دارند كه سيم هاي  16اين نمايشگر هاي كريستال مايع  

يا چراغ پشت نمايشگر  Back Lightنيز تغذيه  16و  15كنترل كنتراست نمايشگر و دو سيم  3سيم شماره 

البته با تدابيري كه در بسكام صورت . ديتا بوده و بايستي به ميكرو متصل شوند 14تا  4سيم هاي . مي باشند

  .ال استفاده اندسيم استفاده مي شود و بقيه ب 6سيم ديتا تعداد  11گرفته شده از ميان اين 
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يك نرم افزار رايگان  KiCad. مشاهده مي شود Kicad در محيط LCDدر شكل زير پايه هاي اين نوع 

  .براي ترسيم شماتيك مدارات الكترونيكي مي باشد كه بزودي آموزش آن تهيه خواهد شد

  

توجه داشته باشيد كه براي . مربوط به بك اليت نمايش داده نشده اند 16و  15در شكل باال پايه هاي   

براي روشن شدن ماژول  .ت متصل كنيدول+ 5را به  15را به زمين و پايه  16روشن شدن چراغ پشت صفحه پايه 

نيز مربوط به درخشندگي  3پايه شماره . ولت متصل كنيد+ 5را به  2را به زمين و پايه  1نيز پايه  LCD اصلي

در  RWبه نام  5پايه شماره . به زمين وصل مي شود 10Kكاراكترها بوده و عموماً توسط يك پتانسيومتر 

يا همان ( VCCو در حالتي كه به  ددر حالت نوشتن قرار مي گير LCDصورتي كه به زمين وصل شود ماژول 

در حالت خواندن قرار مي گيرد كه با توجه به عدم استفاده حالت دوم اين پايه هميشه  LCDمتصل گردد  )+5

پايه  6 كه 14تا  11و  6و  4ام پايه هاي در بسك. هميشه در حالت نوشتن باشد LCDبه زمين وصل مي شود تا 

و كاربر را از جزئيات سخت  و به دليل اينكه بسكام يك زبان سطح باال مي باشد شدهمي شوند به ميكرو متصل 

 Assemblyافزار دور مي كند عملكرد اين پايه ها را توضيح نمي دهيم و آن را به سري مقاالت آموزش 

  .اختصاص مي دهيم

ما در اينجا پايه  .تي از ميكرو متصل كردررا مي توان به هر پو 14تا  11و  6و  4در بسكام پايه هاي   

   .ميكرو متصل مي كنيم Dرا به پورت  LCDهاي 
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 Breadبر روي  LCDچيدمان قطعات پروژه ارتباط با 

كام آشنا با قسمتي از بسامروز . از بستن فيزيكي مدار نوبت به پياده سازي برنامه آن در محيط بسكام مي رسد

مي شويم كه توسط آن مي توان برخي از تنظيمات را به صورت گرافيكي انجام داد و از نوشتن كد هاي اضافي 

New را بزنيد تا يك فايل جديد باز شود .

جره اي مطابق كليك كنيد؛ پن LCDيا 

  . تنظيمات ذيل را اعمال كنيد

چيدمان قطعات پروژه ارتباط با  و LDCطريقه لحيم پين هدر به  در شكل زير

  :مشاهده مي شود

از بستن فيزيكي مدار نوبت به پياده سازي برنامه آن در محيط بسكام مي رسد

مي شويم كه توسط آن مي توان برخي از تنظيمات را به صورت گرافيكي انجام داد و از نوشتن كد هاي اضافي 

Newو سپس  Fileابتدا  براي اين منظور. در برنامه جلوگيري به عمل آورد

Options  گزينه رويCompiler  و سپس رويChip  يا

تنظيمات ذيل را اعمال كنيد LCDدر اين پنجره در سربرگ . شكل زير باز مي شود

Avr64.com 

در شكل زير  

Board مشاهده مي شود

  

  

  

  

پس   

از بستن فيزيكي مدار نوبت به پياده سازي برنامه آن در محيط بسكام مي رسد

مي شويم كه توسط آن مي توان برخي از تنظيمات را به صورت گرافيكي انجام داد و از نوشتن كد هاي اضافي 

در برنامه جلوگيري به عمل آورد

Optionsاز منوي  سپس

شكل زير باز مي شود
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را انتخاب نموده و در سربرگ  1000000شده و فركانس  Communicationسپس وارد سربرگ   

Chip  نيزm32def.dat با انجام اين دو تنظيم اخير ديگر نيازي به تايپ دستورات . را انتخاب نماييد

$regfile=”m32def.dat”  وCrystal=1000000 در ابتداي برنامه نيست.  

  

  

  

  

مطابق شكل زير در خط اول . كرده و به صفحه كد نويسي بسكام باز ميگرديم OKرا  Optionsپنجره         

رشته  “و در جلوي آن در داخل  Lcdبه معناي پاك كردن صفحه نمايش و در خط بعدي دستور  Clsدستور 

ود محيط پروگرمر باز مي ش F4برنامه كامپايل شده و با زدن كليد  F7با زدن كليد  .را وارد مي كنيم مورد نظر

  . كه مي توانيد برنامه را داخل آي سي آپلود نماييد
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پس از قرار دادن آي سي روي تخته آزمايش و اتصال تغذيه بايد خروجي زير را داشته باشيد، در   

و يا هيچ چيزي نمايش داده  صورتي كه خط باالي نمايشگر به صورت تعداد زيادي مستطيل روشن شده بود

  .كمي بچرخانيدد پتانيسومتر را نمي ش

  

  

  

يكي از اين دستورات . در نظر گرفته شده اند LCDدر محيط بسكام دستورات زيادي براي كار با   

Cursor off  مي باشد كه مكان نمايLCD  دستور بعدي . است خاموش مي كند _را كه عموماً به صورت

cursor on دستورات . است كه مكان نما را روشن مي كندcursor blink  وcursor noblink  نيز

   .سبب چشمكزدن و عدم چشمكزدن مكان نما مي شوند
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تدارك ديده شده است جفت دستور  Bascomيكي از دستورات تركيبي كه براي افكت هاي متن در   

shiftlcd right  وshiftlcd left  و حالتي مانند تابلو  شدهمي باشند كه باعت شيفت متن به چپ و راست

را فقط  LCDهر كدام از اين دستورات با هر بار اجرا متن موجود در البته . شكر پديدي مي آورندروان را در نماي

. يك كاراكتر جابجا مي كنند و براي ايجاد حالت رونده بايد در يك حلقه محدود و با تاخير مشخصي به كار روند

ثانيه  2شيفت مي دهيم و پس از  كاراكتر 10را به سمت راست نمايشگر و به اندازه  Testدر مثال بعدي متن 

  . دوباره به جاي اول باز ميگردانيم

  

در اين برنامه . در برنامه باال يك متغير از نوع بايت تعريف كرده ايم كه براي شمارنده به كار مي رود  

For  اول مجموعه دستوراتShiftlcd Right  وWaitms 250  250را اجرا كرده و با اين كار با تاخير 

به مدت  Wait 2سپس دستور  . كاراكتر به سمت راست شيفت مي دهد 10ميلي ثانيه اي محتواي نمايشگر را 

مي كاراكتر به چپ شيفت  10را  LCDبعدي عبارات داخل  Forدستور  ثانيه تاخير ايجاد كرده و مجدداً 2
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محصور شده اند اين  Do..Loopبه اينكه كل اين مجموعه دستورات داخل  نظر. ثانيه صبر مي كند 2دهد و 

  .ماجرا تا ابد تكرار مي شود

ميكرو را رزرو  RAMها بخشي از فضاي متغير. بود كه متغير تعريف كرديمدر برنامه باال اولين باري   

در تعريف متغيرها بايد . كرده و براي موارد خاصي كه نياز به يك حافظه كوتاه مدت داريم استفاده مي شوند

 1در مثال باال با توجه به اينكه از . مورد اول دامنه تغييرات يك متغير است. يادي را مد نظر داشته باشيدنكات ز

تا  0از  طبيعيمي تواند اعداد  Byteيك متغير . ي باشدپاسخ گوي نياز ما م Byteشمارش ميكنيم نوع  10تا 

توجه داشته باشيد كه ميكروها (. ها مي باشدميكرو RAMنكته دوم فضاي محدود . را در خود جاي دهد 255

كه مينويسيد در را كدي . مي باشد RAMبيشتر از  ROMدارند كه عموماً مقدار  ROMو  RAMدو حافظه 

توسط پروگرمر ذخيره مي كنيد و اين فضا در پروژه هاي معمولي فقط خواندني ميباشد و با  ROMفضاي 

داخل ميكرو خوانده و  CPUتا جايي كه برنامه داشته باشد توسط شروع كار ميكرو خط به خط از آدرس اول 

نيز  Flashكه غالباً آن را  ROM .ت استكيلوباي 32به ميزان  Mega32اين فضا در ميكروي . اجرا مي شود

نيز دقيقاً  RAM. را مي توانيد همانند هارد كامپيوتر فرض كنيد كه برنامه ها از آن اجرا مي شوند مي نامند

البته اين مورد اخير در رابطه . كامپيوتر دارد كه برنامه ها موقع اجرا روي آن بار ميشوند RAMعملكردي شبيه 

اجرا مي شود، ولي بخش هايي  ROMبا ميكروها كامالً صادق نميباشد و برنامه به طور مستقيم از روي همان 

مثالً در . بهره مي گيرند RAMقابل خواندن و نوشتن از فضاي از برنامه كه نياز به ذخيره موقت اطالعات دارند 

كه مقدار شمارنده را در حافظه خود نگه مي دارد يك بايت از فضاي رم را به خود اختصاص  iمتغير مثال باال 

ت و كيلوبايت اس 2برابر با  Mega32فضاي رم در . رزرو مي شود iاين فضا براي  Dimمي دهد و با دستور 

  . يز نكندر تعريف متغير ها دقت كنيد تا اين فضا سر بايد در

كمتر بوده ولي اطالعات آن با قطع برق نابود  RAMفضاي ديگري در ميكروها وجود دارد كه از   

   .مي گويند EEPROMنميشود كه به آن 

ROM <  بار نوشتن 10000محدوديت  –خواندني نوشتي  –سرعت دسترسي باال  -  با قطع برق از بين نمي رود –برنامه ميكرو .  

RAM < نوشتن/ بدون محدوديت خواندن –خواندني نوشتني  –سرعت دسترسي باال  -قطع برق پاك مي شود با  –هاي موقتي متغير.  

EEPROM < بار  100000محدوديت  –خواندني نوشتني  –سرعت دسترسي پايين  -قطع برق از بين نمي رود با  –هاي دائمي متغير

  .و پاك كردن نوشتن
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مطالب زيادي وجود دارند كه از بيان آنها در اينجا ... و  Stackدر مورد آدرس هاي حافظه و فضاي   

اصوالً در پروژه هاي  .و توضيحات بيشتر را به سري مقاالت آموزش اسمبلي واگذار مي نماييم كردهخودداري 

ساده كه با بسكام طراحي مي شوند نيازي به دانستن سطح صفر سيستم نيست و ميتوان با آموزش اندكي 

پروژه اي در  هيچ تضميني وجود ندارد كه چنينالبته . بيسيك پروژه مورد نظر را طراحي و بهره برداري نمود

خواسته اهنگ كردن ميكرو در اثر تغيير نمكان هاي صنعتي و شرايط مختلف به طور دقيق كار كند؛ در واقع 

براي اين منظور انديشيده شده  Watchdogچند كه تدابيري مثل  ، هربر اثر نويز ناگزير است Ramمحتواي 

در هر صورت هدف از . مقادير جاري استخودكار ميكرو و از بين رفتن كليه  Resetاست كه الزمه آن 

آن به هيچ عنوان در  مي باشد و استفاده ازا نهآها و قابليت هاي بسكام فقط و فقط آشنايي با ميكروآموزش 

ن هاي جديدتر اين قبيل نرم افزارها به همانطوريكه مي دانيد هر سال ورژ. فه اي توصيه نمي شودپروژه هاي حر

هاي نسخه هاي قبلي آورده شده و نيز يك  Bugها و آنها تمام ايراد Historyضه مي شود و در بازار عر

ن ميكرو بوده با داشتزبان ماشين و استاندارد  ،حال آنكه اسمبلي! دوجين دستور جديد به برنامه اضافه مي شود

اص را انجام و با توجه به اينكه هر دستور مستقيماً يك عمل خ استادگيري دستور به راحتي قابل ي 131حدود 

و برنامه هاي راه انداز موبايل ها و  برنامه هاي سيستمي اكثرمي دهد هيچ باگي نداشته و بهتر است بدانيد كه 

 Assemblyكه نياز به كد كم، دقت باال، و سرعت اجراي فوق العاده دارند با  ها PCكامپيوترهاي جيبي و 

ي نوشته شده نيز با اسمبل... و Win AVR ،E-LABو تمام كتابخانه هاي بسكام، كدويژن،  نوشته مي شوند

زبان مادري ميكرو  اند و در واقع اسمبلي

بوده و تمام زبان ها در نهايت بايستي براي 

پس چه بهتر . اجرا به به زبان تبديل شوند

مام كد ها را با همين كه از همان ابتدا ت

سيم و مطمئن كرو بنويزبان رسمي مي

م كه در صحبت كردن با ميكرو دچار يباش

  . نشده ايم ييخطاهيچ 
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  :در پروژه ها متغيرها عملي كاربرد

شرح  LCDروي  را تعريف و نمايش محتواي آنها هنحو ها آشنا شده ومي بيشتر با متغيربخش كدر اين   

شمارشگر ك واحد به فشار دادن كليد ييم كه با هر بار شمارنده طراحي مي كن در پروژه اول يك. مي دهيم

    .اضافه كند

  

 0تعريف كرده و در خط دوم محتواي اوليه آن را برابر بـا   Byteرا از نوع  iمتغير در خط اول مثال باال   

عريف پين متصل شـده بـه كليـد بـراي     ترا از جلسه قبل به ياد داريد كه مربوط به  4و  3خطوط . قرار داده ايم

: رده و بـا قـرار دادن   كـ ر را پـاك  نمايشـگ  6در خـط   .سازي مقاومت پول آپ داخلي مي باشـند  ورودي و فعال

توجـه داشـته باشـيد كـه در بيسـيك      . لوي آن دستور خاموش كردن مكان نما را صادر كرده ايـم جبالفاصله در 

در جلـوي يكـديگر و در يـك خـط      ماستاندارد مي توانيم دستورات را به جاي اينكه در خطوط جداگانه بنويسي

معموالً براي خوانايي برنامه اين كار را انجام . استفاده مي شود: تايپ كنيم كه براي جدا سازي دستورات از هم از 
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ما در اينجا براي جلوگيري از زياد شدن خطوط برنامه براي نمايش آنها در يك صفحه اين كار را انجام . نمي دهد

  .)كامپايلر دارد نوع در يك خط نوشت كه بستگي به: دي دستور را مي توان با تعداد زيا( .داده ايم

زيـاد مهـم    10خـط  . مـي باشـد   Foreverايجاد يك حلقه نامحدود آغاز شده و بيانگر  Doبا  9خط   

. شروع شده در كامپايل برنامه ناديده در نظر گرفته مي شود و بـراي زيبـايي كـد آورده شـده     ‘نيست و چون با 

وضعيت كليـد را   11خط . بخش اصلي اين برنامه هستند كه در اينجا به توضح آن مي پردازيم 16تا  11خطوط 

بوط به خود كه در خـط  مر  Endifادامه برنامه را از ) باشد 1(اسكن مي كند؛ در صورتي كه فشرده نشده باشد 

يـين  مي شود تا با تعتورفتگي كد ها به خوانايي برنامه كمك مي كند و سبب (. پي گيري مي كند قرار دارد  16

را راحت تر پيدا كنيم؛ مثالً در مثال بـاال بـا توجـه بـه      عمق كد ابتدا و انتهاي مربوط به هم  دستورات دوبخشي

ساده تر از حالتي پيدا مي كنـيم كـه   انتهاي دستور اول را خيلي اين روش نوشته شده اند با  Ifاينكه دو دستور 

   . تمام دستورات در يك سطح نوشته شده باشند

از مـي  را در سطر دوم و سـتون اول قـر   LCDموقعيت مكان نماي  Locate x,yدستور  18در خط   

 iتوجه داشته باشيد كه ما تصميم داريم مقدار داخل . را روي نمايشگر چاپ مي كند iدهد و دستور بعدي مقدار 

چـه در غيـر ايـن    . خودداري ميكنـيم  " "در داخل كوتيشن  iرا روي نمايشگر چاپ كنيم، بنابراين از قرار دادن 

ين نمايشـگر  را روي خـط پـاي   0مقـدار  در نتيجه ! بر روي صفحه چاپ مي شود نه محتواي آن iصورت كاراكتر 

پرش ميكند و تكرار مـي   DO به LOOPبا رسيدن به ) iاسكن كردن كليد و نمايش مقدار (داريم و اين عمل 

  .شود

در ايـن حالـت   . د به شمارشگر اضافه كندحفرض كنيم كه اين بار كاربر كليد را فشار مي دهد تا يك وا  

قرار داده شده   Incr Iدستور  12در خط . شده و دستور زيرين را اجرا مي كند True، 11در خط  IFدستور 

ايـن دسـتور   . اضـافه مـي كنـد    iبوده و به هر بار اجرا يك واحد به متغير  Increaseاين دستور مخفف . است

 كوچـك گرفتـار   Do..Loopك حلقـه  در ي 15تا  13پس برنامه در خطوط س. مي باشد i=i+1معادل دستور 

 1قه اينست كه كاربر دست خود را از روي كليد برداشته و آنـرا بـه حـال    شود و شرط خارج شدن از اين حلمي 

يعني  iاجرا مي شود و مقدار جديد  Exit Doشده و دستور  Trueدر اين صورت شرط داخل حلقه . برگرداند

دوم فقـط يـك    Ifتوجه داشته باشيد كه با توجه به اينكه در جلـوي  . بر روي نمايشگر مشاهده مي گردد 1عدد 

در صـورتي   Cبيسيك ماننـد  IFدستور . براي آن نمي باشد End Ifر نيازي به گدي داردقرار  Exit doدستور 

يين دامنه كاري و در عبراي ت}و { از  Cدر . يين اسكوپ داردعكه بيش از يك زير مجموعه داشته باشد نياز به ت
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خاتمـه مـي    Nextدر بيسيك با كه  Forهمانند دستور . براي اين منظور استفاده مي شود End ifسك از بي

  .تمام مي شود} با  Pascalو  Cيابد در 

بار فشار دهيـد، مسـلماً    255يد را كلحال . برنامه باال را تايپ كرده و پس از كامپيال وارد ميكرو نماييد  

 256با فشار مجدد كليد ناگهان متوجه مي شويد كه به جاي عدد . را روي نمايشگر مشاهده مي كنيد 255عدد 

تعريـف كـرده ايـم و     Byteرا از نـوع   iكه ما متغيـر   آنستدليل اين امر ! ظاهر مي شود LCDبر روي  0عدد 

. مـي شـود   Overflowمي باشد و با افزايش از اين مقدار سرريز كرده به عبارتي  255تا  0دامنه اين متغير از 

ان برنامـه نـويس اينسـت كـه هميشـه      ودر تمام متغير ها وجود دارد ولي وظيفه ما بـه عنـ   Overflowپديده 

هاي قابـل  در جدول زير انواع متغير. متغيري را انتخاب كنيم كه سرريز آن از محدوده كاري ما خيلي باالتر باشد

نيز اخيراً اضافه شده كـه   DWORDمتغير : آپديت(  :تعريف در بسكام و محدوده سرريز آنها آورده شده است

  .مي باشد 4294967295تا  0بايتي از  4يك متغير 

  

 .را در خـود نگـه داري كنـد    1و  0و فقط مي توانـد مقـادير   ساده ترين نوع متغير بوده  Bitمتغير نوع  

نوع ديگري متغير به نـام آرايـه نيـز وجـود     . نيز براي نگهداري رشته ها در نظر گرفته شده است Stringمتغير 

مـز و دفتـر تلفـن    ردارد كه در اصل يك نوع ساختمان داده مي  باشد و در مواردي از قبيل ساخت پـروژه قفـل   

استفاده نكنيد،  { } از Stringدر متغير ( .كوچك عمل مي كند Databaseكاربرد زيادي داشته و مانند يك 

كاراكترهاي باال مفهوم خاصي براي رشته داشته و عدد اسكي بين آنها به كاراكتر تبديل شده و به رشـته اضـافه   

  ).مي شود، استفاده از اين كاراكترها ممكن است باعث ايجاد خطا در محتويات رشته گردد

ميليـارد رويـداد    2تعريف كنيد و شمارنده اي با قابليت شـمارش   Long را از نوع iدر مثال باال مقدار   

  !بسازيد
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البتـه فانكشـن هـاي    . مـوختيم آنمايش اطالعات در خروجي را بـه خـوبي    هو نحو LCDتا اينجا كار با   

لي بهترين روش آموزش اينست كه در ابتدا با شي جديـد آشـنا شـويم و    ووجود دارد  LCDزيادي براي كار با 

بگيريم تا در به خوبي در ذهنمان بـاقي   نات اضافه را در طي پروژه هاي مختلف و هنگام نياز به آنها فراساير امكا

   .بماند

كامپيوتري كوچك وجود يـك   Consoleهمانطوريكه در ابتداي اين جلسه ذكر شد لزوم داشتن يك   

يـد فشـاري بـه عنـوان ورودي     كلما در پروژه هاي قبـل از  . خروجي استاندارد بر روي سيستم مي باشد/ ورودي

كليد و هر كدام را به يك پـين از   16البته مي توان تعداد كليد هاي فشاري را زيادتر كرد، مثالً . استفاده كرديم

هاي كوچك پايـه هـاي   ما در ساير ميكرو. ولي اين كار باعث اشغال پايه هاي ميكرو مي شود. ميكرو متصل نمود

هميشه سعي ميكنيم تا با تدابيري در صدد كاهش مصرف پايه ها وصرفه جويي در اضافي براي اين كار نداريم و 

كليد در  16اين كي پدها با داشتن  .پا به عرصه وجود گذاشته اند 4x4براي اين منظور كي پد هاي . آنها برآييم

 8خلي فقط طرح هاي مختلف و با قيمت هاي مناسب عرضه مي شوند و با توجه به ماتريسي بودن سيم بندي دا

     .سيم ارتباطي دارند

  

Keypad    

ـ ، ساختمان داخلي ماتريسي 4در  4ي پد در شكل زير يك ك ه يكـي از پـورت هـاي    و نحوه اتصال آن ب

  :را مشاهده مي فرماييد) در بسكام(ميكرو 
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در داخل اين كي پدها مدار خاصي . اكثر اين كي پدها ساخت داخل بوده و از كيفيت خوبي برخوردارند

سـمت چـپ بـه صـورت      ري كوچك قرار دارد كه مطـابق شـكل  اكليد فش 16آن  4در  4وجود ندارد و در مدل 

پـين   4براي خوانـدن كـي پـد در اسـمبلي ميتـوانيم      . سيم ستون متصل شده اند 4سطر و  سيم 4ماتريسي به 

سپس به طـور  . پين ستون را ورودي با پول آپ تعريف كنيم 4ف كرده و يها را خروجي تعر رمتصل شده به سط

ايـن   ام تمـام در بسـك . ده شده را بيابيمرم و ستون ها را بخوانيم تا موقعيت كليد فشيمرتب سطرها را روشن كن

 xدر متغيـر   )15تا  0( انجام مي شود و عدد مربوط به كليد فشرده شده ()x=getkbdت توسط دستور اعملي

اين اعداد ايندكس  .برگردانده مي شود 16در صورتي كه هيچ كليدي فشرده نشده باشد عدد  .شود برگردانده مي

  .ليبل چسبانده شده روي كي پد ندارند اطي باتبگردانند و هيچ ارها را بر ميهستند و به صورت زير موقعيت كليد

  

ترتيب آن به صورت شكل باال  بايد تي از ميكرو مي توانيد وصل كنيد ولي در بسكامروپد را به هر پكي  

  .ظر وصل شودپورت مورد ن 7و سطر آخر به پين  0باشد؛ يعني ستون اول به پين 

  

  

  

روي كـي پـد معـرف     4در شكل زير عـدد  . مداري مطابق شكل زير ببنديد Keypadبراي راه اندازي    

و سـطر   C1معموالً ستون اول را با  در كي پد هاي استاندارد. اول مي باشد معرف سطر Dستون اول و كاراكتر 

مداري مطابق زير روي برد بورد ببنديد  .كنند كه بايد به اين نكته توجه داشته باشيد مشخص مي R1اول را با 

   .تا ادامه آموزش را پيگيري كنيم
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  :كد هاي زير را براي راه اندازي كي پد نوشته و وارد ميكرو نماييد
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كد هاي زير را براي راه اندازي كي پد نوشته و وارد ميكرو نماييد
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و ديگري براي برگرداندن عبارت هاي  Byteبراي دريافت ايندكس به عنوان  متغير يكيدو در خط اول   

در خط دوم تعيين مي كنيم كه كي پد به كدام  .تايي تعريف مي كنيم 6چاپ شده روي كي پد به عنوان رشته 

كي پد  در ابتدا Do..Loopدر حلقه محصور به . خطوط بعدي مانند پروژه قبل هستند. پورت وصل شده است

كه  keydataرا در جدول  iدستور بعدي مقدار ايندكس . قرار مي دهيم iرا خوانده و ايندكس دريافتي را در 

توجه . بر ميگرداند Numقرار گرفته بررسي ميكند و كاراكتر متناظر با آن را در متغير  Endپس از دستور 

مي باشد  16ه ايندكس آن هم برابر با مارشيك رشته تهي است و  Keydataكنيد كه آخرين ايندكس جدول 

را بررسي ميكند؛ در صورتي كه كليدي  Num، سپس دستور بعدي محتواي )مي شوندشروع  0 كس ها ازايند(

يك رشته خالي خواهد بود كه در نتيجه چيزي  Numو مقدار  16فشرده نشده باشد مقدار ايندكس برابر با 

باشد كاراكتر مربوط به آن از  15تا  0ولي در صورتي كه عدد فشرده شده بين . مشاهده نمي شود LCDروي 

با  10در خط . اجرا ميشود If جدول ديتا فراخواني شده و مخالف با تهي خواهد بود و دستورات داخل بلوك

سپس  )اشدمي ب Locate 2,1اين دستور معادل (مكان نما به خط دوم پرش ميكند  Home Lدستور 

يا همان فضاي خالي در سطر دوم چاپ مي  Spaceكاراكتر  16تعداد  )LCD Spc(16)(دستور جلوي آن 

. اين تنها روش براي پاك كردن محتويات سطر دوم بدون آسيب رساندن به محتويات سطر اول مي باشد .كند

   .چاپ مي كنندرا در سطر دوم نمايشگر  Numدستورات خط بعدي نيز مقدار 
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مي توان كاراكتر هاي دريـافتي را بررسـي كـرد و متناسـب بـا آنهـا عبـارات        

و توابع بيسيك دستورات  .نمايش داد و يا رله اي را براي كنترل بار روشن و خاموش كرد

همچنين با مشاهده مثال هاي . نرم افزار مي باشد

براي انتهاي اين مقاله تصميم  .گوناگون مي توان ايده هاي مختلفي به دست آورد و در پروژه هاي باال به كار برد

رقمي صحيح  8داريم يك پروژه قفل رمز ديجيتال ساده را طراحي و پياده سازي نماييم كه با دريافت رمز عبور 

را روشن مي كند كه با تغيير اندكي مي توان از آن براي تحريك يك رلـه و در نهايـت   

به عنـوان خروجـي اسـتفاده     LEDو در اين پروژه از يك 

يك . ن يك رله قرار داد و در مقاله بعدي مدار الزم براي درايو رله شرح داده مي شود

اهمي سري شده است صداهاي صفحه كليد و بـوق خطـا و   

  

مي توان كاراكتر هاي دريـافتي را بررسـي كـرد و متناسـب بـا آنهـا عبـارات         IFبا استفاده از دستورات 

LCD نمايش داد و يا رله اي را براي كنترل بار روشن و خاموش كرد

Sin() دارد كه بهترين مرجع آن  ... وHelp نرم افزار مي باشد

گوناگون مي توان ايده هاي مختلفي به دست آورد و در پروژه هاي باال به كار برد

داريم يك پروژه قفل رمز ديجيتال ساده را طراحي و پياده سازي نماييم كه با دريافت رمز عبور 

LED    را روشن مي كند كه با تغيير اندكي مي توان از آن براي تحريك يك رلـه و در نهايـت

  .باز كردن درب منزل استفاده كرد

  :رقمي 8پروژه قفل امنيتي 

و در اين پروژه از يك  در شكل زير نقشه قفل امنيتي ديده مي شود

ن يك رله قرار داد و در مقاله بعدي مدار الزم براي درايو رله شرح داده مي شودآاي شده كه مي توان به ج

اهمي سري شده است صداهاي صفحه كليد و بـوق خطـا و    100اهم نيز كه با يك مقاومت  

  .به گوش كاربر مي رساند
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با استفاده از دستورات   

LCDمختلفي را روي 

()Sinاز قبيل  متنوعي

گوناگون مي توان ايده هاي مختلفي به دست آورد و در پروژه هاي باال به كار برد

داريم يك پروژه قفل رمز ديجيتال ساده را طراحي و پياده سازي نماييم كه با دريافت رمز عبور 

LEDر يك ديود از كارب

باز كردن درب منزل استفاده كرد

پروژه قفل امنيتي 

در شكل زير نقشه قفل امنيتي ديده مي شود  

شده كه مي توان به ج

 8چك بلندگوي كو

به گوش كاربر مي رساندموفقيت را 
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  :ببنديد Bread Boardمدار قفل رمز را مطابق شكل زير بر روي   

  

تمام برنامه هاي اين مقاله ( :يل كنيد تا به توضيح آن بپردازيمابرنامه زير را در بسكام كپي كرده و كامپ  

يكـي  . را مطابق با مقادير ذكر شده در باال قرار داده باشيد عمل مي كنند Optionsبا فرض اينكه تنظيمات 

خـارج كـرده و قابليـت     Plain Textاز حالت برنامه را اينست كه  Optionsاز مشكالت كار با بخش 

  )استفاده نكنيد مجبور به نوشتن كد زيادي هستيد Optionsدر صورتي هم كه از . حمل آن را كم مي كند

Dim I As Byte , Num As String * 1 
Dim Pass As String * 8 
Config Kbd = Porta 
Config Pinb.1 = Output                                      'LED (Relay) 
Config Pinb.2 = Output                                      'Speaker 
Cursor Off 
 
Main: 
Pass = ""  
Cls : Cursor Blink 
Lcd "Password?" 
Sound Pinb.2 , 120 , 20 
Home L 
 
Do 
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   I = Getkbd() 
   Num = Lookupstr(i , Keydata) 
   If Num <> "" Then 
      Lcd "*" 
      Pass = Pass + Num 
      Sound Pinb.2 , 120 , 20 
      '----------- Check Pass ------------ 

      If Len(pass) = 8 Then                                 ' رقم وارد شد 8وقتي   

         Cursor Noblink 

         If Pass = "12345678" Then                          'رمز درست 
            Cls : Lcd "Welcome!" 
            Sound Pinb.2 , 120 , 100 
            Sound Pinb.2 , 120 , 80 
            Sound Pinb.2 , 120 , 60 
            Set Portb.1 : Wait 1 : Reset Portb.1 
            Goto Main 

         Else                                               'رمز غلط 
            Cls : Lcd "Error!" 
            Sound Pinb.2 , 120 , 400 
            Waitms 500 : Goto Main 
         End If 
      End If 
      '----------------------------------- 
      Waitms 250 
   End If 
Loop 
End 
 
Keydata: 
Data "1" , "2" , "3" , "" 
Data "4" , "5" , "6" , "" 
Data "7" , "8" , "9" , "" 
Data "" , "0" , "" , "" 
Data "" 

 

دريـافتي از كـي پـد و ديگـري بـراي      در خط اول مانند برنامه قبل دو متغير يكي براي ذخيره ايندكس   

در اين برنامه متغير دوم را يك رشته يك كاراكتري . دريافت رشته مربوط به كليد از جدول ديتا تعريف كرده ايم

كرده ايم و كليدهايي كـه اسـتفاده    مشخصها را با حداكثر يك كاراكتر يف كرده و در جدول ديتا تمام كليدتعر

رشته تهي با تايپ پشت سـر هـم دو   . (نزدهم را با رشته تهي جايگزين كرده ايمند و همچنين ايندكس شاونميش

 8 در خط دوم يك متغير رشـته اي بـا طـول    ).بدون هيچ فضاي خالي در بين آنها به وجود مي آيد ""كوتيشن 

  . كاراكتر تعريف كرده ايم كه رمز عبور دريافتي در آن قرار مي گيرد

گو را بـه عنـوان   دو بلنـ  LEDدو پورت متصل شـده بـه    Configدر خطوط بعدي هم با دستورات   

در  .آغاز كرده ايم Mainخروجي تعريف كرده ايم سپس مكان نما را خاموش كرده و برنامه اصلي را با برچسب 

دريافت شـده از  جعه مي شود ابتدا محتويات ارورورد صحيح و يا غلط رمز به آن ماين برچسب كه پس از هر بار 

سپس صفحه را پاك ) رشته حاوي رمز دريافتي صحيح يا غلط را خالي ميكنيم(قرار مي دهيم  برابر تهيكاربر را 

و بـا   را مي نويسـيم  ?Passwordكرده و مكان نما را به حالت چشمكزن درمي آوريم و در خط باال عبارت 

بـودن عمـل    سـتيم تـا هماننـد كـامپيوتر موفقيـت آميـز      رگو مـي ف ديك بوق كوچك بـه بلنـ   Soundدستور 

Start-up  مكان نما را به خط دوم منتقل مي كنيم سپس. را اعالم كنيم.   
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وارد شده و در آنها همانند برنامه قبل كاراكترها را از كي پد مي گيـريم ولـي بـا     Do..Loopبه حلقه   

ه بـا رشـته تهـي    يـ معتبرنـد و بق  9ا تـ  0كه در اينجا فقط اعـداد  (اين تفاوت كه در صورت معتبر بودن كاراكتر 

را روي نمايشـگر نشـان   * به جاي نمايش كاراكتر، عالمت ستاره ) بور نميكنندعجايگزين شده و از شرط اعتبار 

 )ما به طور خودكار يك ستون به سمت جلو حركـت مـي كنـد   نمكان  LCDبا هر بار اجراي دستور . (مي دهيم

طول رشته را مي  Lenضافه مي كنيم و با دستور ا Passمعمولي به رشته + سپس كاراكتر معتبر را با دستور 

آن را چك مي كنيم و در صورتي كه مساوي با  محتواي IFشد با دستور  وارد اراكترك 8شماريم؛ در صورتي كه 

را روشن مي كنيم و  LEDثانيه  1را چاپ كرده و به مدت  Welcomeعبارت  LCDبود روي  12345678

رمز نيز يـك بـوق    نصورت اشتباه بوددر . باز ميگرديم Mainبه  Gotoملودي كوتاهي مي نوازيم و با دستور 

 soundدسـتور  . پرش ميشـود  Mainنوشته مي شود و به  !Errorخطا زده مي شود و روي نمايشگر عبارت 

. دومي و سومي مربوط به فركانس صدا مي باشـند گو و دسه آرگومان مي گيرد كه اولي پورت متصل شده به بلن

  .)در واقع دومي تعداد پالسها و سومي پريود هر پالس مي باشد(

* * *  

كاراكتري آن است كه بـراي طراحـي كاراكترهـاي غيـر      8حافظه موقتي  LCDآخرين مطلب در مورد   

شته شـده بـر روي نمايشـگر و    فارسي نو بارت هايعبه عكس ابتداي مقاله نگاه كنيد؛ . استاندارد به كار مي رود

بـراي طراحـي يـك كـاراكتر خـاص از       .عالمت سوال فارسي از جمله كاراكترهاي طراحي شده هستند همچنين

 .كليك نماييد OKكليك كرده و كاراكتر خود را طراحي كنيد و روي  LCD Designerروي  Toolsمنوي 

  :با اين كار عبارتي مانند 

بهتـر   .ما قرار دارد ظاهر مـي شـود  در جايي كه مكان ن 

. در خطوط ابتداي برنامه اين كـار را انجـام دهيـد   است 

 7تـا   0عالمت سوال را با يك عدد بـين   سپس بايستي

  :جايگزين كنيد تا چنين چيزي بدست آيد
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  :براي نمايش كاراكتر مربوطه از دستور زبان زير استفاده نماييد

LCD Chr(0) 

حـي  كـاراكتر مختلـف طرا   3رتي كه مـثالً  در صو. بر روي نمايشگر مشاهده مي شود 0با اين كار كاراكتر شماره 

نشـان  حـاوي زمـان انتظـار     xدر يك جمله همراه با متغير كرده ايد و تصميم داريد كه هر سه را پشت سر هم 

  :)رگومان مي گيردآ عداد زياديت LCDدستور ( ت را با سمي كالن از هم جدا كنيددهيد عبارا

LCD “Wait,”;Chr(5);Chr(0);Chr(6);x;” Min” 

و تصميم  شده و عالقه اوليه را در كاربر ايجاد مي كنيمدر اين سري مقاالت فقط استارت اوليه كار زده   

نظر به اينكه در زبان هاي سـطح بـاال كـاربر از جزئيـات     . نداريم كه كليه دستورات را از همان ابتدا معرفي كنيم

نوشته شده در زمينـه برنامـه   سخت افزار تقريباً دور نگه داشته مي شود بهترين روش برنامه نويسي مطالعه كتابهاي 

نداشـته و بـا   مي باشد؛ چرا كه برنامه نويسي ميكرو ها در اين زبـان هـا فرقـي بـا كـامپيوتر       VBو  ++Cنويسي كامپيوتر از قبيل 

 ASPدر نهايت مطالعه زبان هـايي مثـل   . مطالعه كتابها و نمونه مثال هاي مختلف ايده هاي متفاوتي در ذهن كاربر ايجاد مي شود

براي آشنايي با برنامه نويسي در حد مقدماتي  .توصيه مي شود Bascomبه  VBScriptهم به دليل شباهت بسيار زياد ساختار 

  .ك توصيه مي شوديپاسكال و بيس ،C ،صفحه اي در زمينه اسمبلي 1000ب كتا 10 حداقل مطالعه

گرافيكي مي پـردازيم   LCDدر جلسه بعد به معرفي دستگاه هاي ورودي خروجي پيشرفته تر از قبيل كي برد كامپيوتر و  

 هوشـمند  ديجيتـال  براي ساخت يك دماسـنج  توسط رله و ميكرو 220vو نحوه راه اندازي بار  LM35همچنين با سنسور دماي 

  .آشنا مي شويم

  ...ادامه دارد 
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