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  : مقدمه

 LCDبا وسايل ورودي خروجي استاندارد يك سيستم كامپيوتري كوچك از قبيل در جلسه قبل   

 LCDپيشرفته تر از قبيل  I/Oدر اين جلسه با ابزارهاي . آشنا شديم 4x4و كي پد ماتريسي  16x2كاراكتري 

براي نمايش تصاوير و فونت هاي فارسي و همچنين كيبرد كامپيوتر براي  TS12864A-2گرافيكي تك رنگ 

مي پردازيم كه براي  LM35در نهايت به معرفي سنسور دماي  .رقمي آشنا مي شويم/ ورود اطالعات حرفي 

 220ساخت دماسنج هاي ساده در محدوده دماي اتاق به كار مي رود و با معرفي رله و نحوه راه اندازي بارهاي 

   .ولت پروژه كنترل دماي هوشمند را طراحي و كد نويسي مي كنيم

ده و كاربر نيازي به اصوالً برنامه نويسي در محيط بسكام به دليل دارا بودن كتابخانه هاي متنوع ساده بو  

ندارد؛ البته به همين دليل براي ارتباط با هر وسيله  جديد مطالعه ديتا شيت ها و پروتكل هاي ارتباطي وسايل

مثل (خاص مي كند  ابزارهايو اين امر كاربر را محدود به استفاده از  كتابخانه آن نيز ضروري استوجود اي 

LCD  مدل  64در  128گرافيكيKS0108 در زبان هاي اسمبلي و . )ر ايران طرفداران بيشتري داردكه دC  هر

چند كاربر نياز به يادگيري پروتكل هاي ارتباطي تمام دستگاه ها دارد ولي محدوديتي نداشته و با توجه به 

به راحتي مي توان پروژه هايي  AVR Studioمعروف  و كامپايلر و نيز اسمبلر GCCرايگان بودن كامپايلرهاي 
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جلسه پنجم به مديريت در ...نزديك مي شويم Cبه آموزش اسمبلي و . دقابليت هاي منحصر به فرد ايجاد كربا 

در محيط بسكام مي پردازيم و از ... ت سريال و شماره گيري تلفن و ها و كار با تايمرها و همچنين پوروقفه 

      .كنيم غاز ميرا آ) زبان مادري ميكرو(و اسمبلي  Cكار با  به بعد ششمجلسه 

  )KS0108چيپ ( TS12864A-2گرافيكي مدل   LCDارتباط با

 شكل مقابل مشاهدهنمايشگر مذكور كه تصوير آن را در   

مي كنيد به صورت تك رنگ و در اندازه هاي مختلفي توليد مي 

پيكسل  64در  128مدلي كه در اينجا بررسي مي كنيم نوع . شود

سيم ارتباطي دارد و  20اين نمايشگر . با بكاليت آبي مي باشد

پايه هاي اين نمايشگر به سه . ولت مستقيم است 5تغذيه آن 

پايه هاي تغذيه، كنتراست و بكاليت؛  -1: دسته تقسيم مي شوند

ميكروي نمونه  پايه كنترل به صورت زير به ششپايه ديتا و  هشت. پايه هاي كنترل -Data ،3پايه هاي  - 2

ATmega16/32  به هر پورتي مي توان وصل كرد و پايه  7تا  0 پايه هاي ديتا را به ترتيب(متصل مي شوند؛

تصوير  )قابل اتصال اند به پايه هاي پورت هاي مختلفهاي كنترل به هر ترتيب دلخواه به هر پورت دلخواه حتي 

  .براي رسم نمودار است AVR64.comزير مربوط به يكي از پروژه هاي رايگان 
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  برنامه ميكرو

همانند پروژه . كرو و آشنايي با توابع آن مي رسد تعريف نمايشگر براي مي به نوبت LCDپس از اتصال   

از اين به بعد مي  .و كدهاي زير را در آن وارد كنيد فايل جديد در بسكام ايجاد كرده يك هاي جلسات قبل

 6تا  4 طخطو. تقريباً راحت شويد Optionدر متن برنامه از دست تنظيمات  6تا  1توانيد با وارد كردن خطوط 

 قرار دهيد و 64خط را روي  3فعالً مقادير اين  .به يك مقاله جدا احتياج دارند و جزء نكات خاص بسكام هستند

براي هر يك كفايت مي كند، براي  16دارند مقدار  كوچكي Ramكه  Tiny13براي ميكروهاي كوچك مثل 

و با توجه به تعداد فراخوانيها و سابروتين ها و متغيرهاي محلي استفاده شده در  M128ميكرو هاي بزرگ مثل 

اين مطلب در جاي خود تحت عنوان پشته ها توضيح  .تنظيم نماييد 128برنامه بهتر است مقدار هر يك را روي 

  .داده خواهد شد
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آشناست و براي نوشتن عبارات و كاراكترها نياز به فايـل فونـت مـورد     Pixel موار رفته در اين پروژه فقط با مفهبه ك LCD: توجه

ذخيـره   جاري كپي گرفته و در پوشه برنامهقع در پوشه مثال هاي بسكام اورا مي توانيد از آدرس زير  font8x8.fontنظر داريم، فايل فونت 

  )ذخيره مي شود my documentمثالهاي بسكام در ورژه جديد در ( نماييد؛
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ي خروجـ كـردن ميكـرو    پس از مونتاژ مدار روي برد بورد و پروگـرم 

مشـاهده نكرديـد    LCDرا خواهيد داشت، اگـر چيـزي روي    مقابل

 File notاگر با خطـاي  . پتانسيومتر كنتراست را اندكي بچرخانيد

found اينست كه فايل فونت را كنـار فايـل    شمواجه شديد معناي

برنامه نسـبتاً سـاده اسـت و تنهـا دسـتور      اين . برنامه كپي نكرده ايد

  كاربردي آن دستور

 Lcdat 1,1,”Salam” 

در قسـمت سـوم هـم    مكان نما را مشخص مي كنند و  سطر و ستون در اين دستور دو عدد اول موقعيت. است 

 .نوشته مي شود از هم جدا شده اند  ;، متغير و يا ليست تركيبي از متغير ها و حروف كه با رشته حرفي

  

خروجـي روي  ) Lcdat 1,1,”Salam”, 1(اضافه كنيم  1اگر در آخر دستور باال يك عدد 

يادي دارد كه با تركيـب آن  زكاربرد  ي انتخابينمايشگر به صورت انتخاب شده در مي آيد و براي ساختن منوها

  .با صفحه لمسي خروجي جالبتري به دست مي آيد

  

كاراكتري معمولي  LCDنكته اي كه در اينجا بايد به آن اشاره كنيم اينست كه تا اينجا همه چيز مثل   

عدم شناسايي فونت هاست، به همين جهـت مجبـوريم كـه فايـل      LCDولي تفاوت مهم اين نوع بود،  16در  2

 LCDايـن كـار يـك مزيـت نسـبت بـه       . را در كنار برنامه كپي كنيم MCS Elecفونت ساخته شده توسط 

همچنين مي توانيم فايل فونت فارسي بسازيم . دارد و آن توانايي تغيير نرم افزاري فونت هاست 2در  16معمولي 

را بـا   font8x8.fontدر اينجـا فايـل فونـت    . ر فارسي بنويسـيم گو با كپي گرفتن آن در كنار برنامه در نمايش

Notepad++ باز مي كنيم تا ببينيم داخل آن چيست.  
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مشـاهده   8در  8فايل فونـت  در داخل   

مي كنيم كه چيزي جز يك جدول ديتـا وجـود   

در اين جدول كه با زبان اسـمبلي نوشـته   . ندارد

شده است در ابتدا نام داخلي فايل آمده كه ما با 

در ابتداي  Setfont Font8x8دستور 

سـپس عالمـت    .كـرده ايـم   برنامه آن را انتخاب

شروع كدهاي اسمبلي و بـه دنبالـه آن كـدهاي    

خاموش بودن پيكسل به وضعيت روشن و  زبورم

بودن مربـع   8در  8با توجه به  .هاي هر كاراكتر

بـراي مطمـئن   . بيتي استفاده شده است 8عدد احتماالً  8از  ،براي هر خط ،در بر گيرنده هر كاراكتر هاي فرضيِ

ديتاهـاي آن را مجـدداً در خـط    . متمركز مـي كنـيم  ‘ !‘شدن فرضيات توجه خود را روي كاراكتر عالمت تعجب 

  :پايين مي نويسيم

.db 0,0,6,95,6,0,0,0 ; ! 

يكسـل هـاي آن را بـا    نمايش مـي دهـيم و وضـعيت پ    LCDرا روي  ’!‘براي بررسي دقيق تر، كاراكتر   

  : رسي مي كنيمارت باال برعب

     

كـه از گوشـه    8در  8را داخل يك مربـع   ’!’ مشاهده مي فرماييد اگر كاراكترباالهمانطوريكه در تصاوير   

اعداد داخل خط باال به ترتيب از چپ با اين مربـع تطبيـق    باال و سمت چپ نمايشگر شروع شده در نظر بگيريم

 6عدد بعدي . تايي خاموش داريم 8مي شود دو ستون  00000000كه باينري آن ها  0به ازاي دو عدد . دارند

پيكسل خـاموش در سـتون سـوم از     6و دقيقاً دو پيكسل روشن و  00000110: است كه باينري آن مي شود

پيكسل روشـن و   6ميشود و مي بينيم كه  01011111است كه باينري آن  95عدد بعدي  .سمت چپ داريم

پس اعداد موجود در هر خط وضعيت روشن و خاموش بودن پيكسل هاي نمايشـگر را  . اموش داريمپيكسل خ 2

به همين ترتيب با دستكاري اعداد موجود در فايل فونت مي توانيم شكل و شمايل كاراكترهـا را  . نشان مي دهند
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ه در ادامه با آن آشـنا مـي   راهكار بهتري را ارائه داده است ك MCSالبته اين كار وقتگيري است و . تغيير دهيم

  .شويم

  

 Font Editorكاربردي  Plug Inطراحي فونت با 

 Font Editor از براي نصـب ايـن برنامـه    . يك پالگ اين جدا براي طراحي و ويرايش فونت مي باشد

در . را تيـك بزنيـد   Fonteditor.bplچك باكس  و كليك كرده PlugIn Managerروي  Toolsمنوي 

 Pluginsصورتي كه چنين چيزي وجود نداشت بايستي آن را از يكي نسخه هاي بسكام كپي كرده و در پوشه 

يك بار بسكام را ببنديد  OKپس از تيك زدن اين گزينه و زدن دكمه  .واقع در محل نصب برنامه ذخيره نماييد

پنجره . كليك نماييد Font Editorو سپس روي  Pluginsروي  Toolsو مجدداً باز كنيد، سپس از منوي 

Font Editor ي شودمطابق شكل زير باز م:  
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هاي مختلـف و زبانهـا و كاراكترهـاي متفـاوت      Sizeدر اين برنامه مي توانيم يك فايل فونت جديد با   

سه كـاراكتر   "ف"كه به طور مثال حرف  بسازيم، البته كار كردن با فونتهاي فارسي فوق العاده مشكل است چرا

حروف دارد كه براي هركدام بايد يك كاراكتر طراحي كنيم و با توجه به توابعي كه  "ف"و  "ـفـ"، "فـ"مختلف 

همـان   دقيقـاً . يم كه كداميك را نشان دهـيم قبل و بعد از حرف مورد نظر را بررسي مي كنند تصميم گيري كن

امه براي پروژه تابلو روان فارسـي  اين برن( !ام مي دهدبا سرعت انج SMSموبايل موقع تايپ  Editorكاري كه 

  ).نوشته شده و در بخش پروژه ها براي دانلود قرار داده شده است )!(خط 3000در  MMCبا 

  

كليـك كنيـد و فيلـدهاي پنجـره بـاز شـده را        Newروي براي ساخت يك فونت جديد از منوي فايل   

 OKكمـه  پـس از زدن د . تنظـيم نماييـد   روبـرو  شـكل  مطابق

نمايـان شـده و بـا انتخـاب هـر       Font Editorپنجره اصـلي  

مـي توانيـد آن را مشـاهده و     Suggestكاراكتر و زدن كليد 

را بـر   "سـالم "ما در اينجا تصميم داريم عبـارت   .ويراش كنيد

هـاي بـال   كاراكتر ازبـراي ايـن منظـور    . روي نمايشگر بنويسيم

را بـا كـاراكتر هـاي     و آنها به بعد بهره مي گيريم 130استفاده 

در اين صورت با . جايگزين مي كنيم "م"و  "ـا"، "ـلـ"، "سـ"

ــارت   ــتن عبـــــــــــــــــــــــ نوشـــــــــــــــــــــــ

Chr(133);Chr(132);Chr(131);chr(130)  را بر روي نمايشگر خواهيم داشت "سالم"رشته . 

را فشـار مـي دهـيم،     Suggestكليد كـرده و دكمـه    130روي كاراكتر مطابق شكل زير براي شروع  

  .مي پردازيم "سـ"سپس به طراحي كاراكتر 
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در كنار فايل برنامه ذخيره مي كنـيم و برنامـه را مطـابق زيـر      AVR64پس از اتمام كار فايل را با نام 

ما در اينجا از نام يكسان براي نام داخلي فايل و نام خارجي فايل استفاده كـرديم كـه در ايـن    . (تغيير مي دهيم

، توجـه داشـته باشـيد كـه در     مي كنند Addنام يكساني را  Include$و  Setfontصورت دستورات 

  .)را بنويسيم فونت يلنبايد پسوند فا setfontجلوي 
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  :خروجي زير را خواهيد داشتاگر همه چيز به خوبي پيش رفته باشد   

  

مي توانيد كاراكترهاي دلخواه خود  ASCIIگزينه خالي پايين كد هاي  127بدين ترتيب با استفاده از   

البته ممكن اسـت ايجـاد   . كاراكتر مورد نظر خود را نمايش دهيد Chr(index)را طراحي كرده و با دستورات 

كـاراكتر   8بايد آزمايش كنيد ولـي بـه هـر حـال از      در صورت نياز كاراكترهاي بيشتر از اين هم ممكن باشد كه

LCD Designer 2گرهاي شنمايx16  با (. بيشتر استC         قضيه راحـت تـر مـي شـود چـون ممكـن اسـت

  .)كاراكتري نباشد 256كاراكتر محدود شود و  128اسكي در برخي موارد خاص به  استاندارد
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  دستورات گرافيكي

ولي مهمترين و جذاب ترين ويژگي . گرافيكي استفاده كرديم LCDتا اينجا فقط از قدرت نمايش متن   

پيكسـل و نيـز قابليـت ترسـيم      64در  128ها قابليت نمايش عكس هاي تك رنگ با رزوليشـن   LCDاين نوع 

در . هـا حاصـل مـي شـود     Pixelاز ويژگي آدرس پذير بودن تـك تـك    همگيمي باشد كه ... خطوط و دايره و

از كـوچكترين ويژگـي    Cخواهيم ديد كه چگونه موقع نوشتن هدر فايـل هـاي    WinAVRو  Cآموزش هاي 

ويژگـي   به طور مثال از. مي آفرينندشروع كرده و با انجام و محاسبات رياضي و توابع تو در تو امكانات جالبي را 

عاع و مركز دايره را گرفته و با محسبات رياضي ماننـد  ك پيكسل مي توان تابعي نوشت كه شآدرس پذير بودن ي

دايره رسم نمايد، همينطور  كز را روشن كند و درواقع يكايي با فاصله شعاع از مريك پرگار به سرعت پيكسل ه

با جدول مختصات دكارتي آشنا شده  درمورد رسم خط بين دو نقطه كه احتماالً در دوران راهنمايي و دبيرستان

و  Touch Padاز قبيـل   يهاي الكترونيك هتگات اكثر دسه به اين نكته توجه داشته باشيد كه مختصاالبت. ايد

LCD  محـور افقـي محـور    . آن در گوشه باال و سمت چپ آن است 0گرافيكي دكارتي نيست وx    هـا و محـور

        .هاست yعمودي محور 

  

  

  

 

گرافيكي قدرت انتخاب يك پيكسل و روشن و خاموش كردن آن است كه بـا   LCDاز ويژگيهاي جالب  

را  x, yدسـتور اول پيكسـل موجـود در آدرس    . انجام مي شـود  Pset x, y, 255و  Pset x, y, 0دستور 

اسيلوسكوپ كه براي دانلود  ز اين دستور در ساخت پروژها .خاموش مي كند و دستور دوم آن را روشن مي نمايد

  .قرار داده شده است بهره فراوان برده ايم AVR64.comدر بخش پروژه هاي سايت 

اين دسـتور خطـي بـين دو نقطـه     . است Line(x1 , y1) -(x2 , y2) , 255دستور بعدي دستور   

از اين . تغيير دهيم خط مورد نظر پاك مي شود 0را به  255 ، مانند دستور قبل اگر عددداده شده رسم مي كند

  .گرافيكي استفاده شده است LCDرسم نمودار روي  نيز براي ساخت پروژه دستور

x 

y 

0, 0 

127, 63 
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روز بر تعـداد آنهـا   ه نها ساده بوده و روزبكه كار با آوجود دارند ... و Circleدستورات ديگري نيز مانند   

بسكام مراجعه كنيد تا از موضوع اصلي منحرف نشويم و  Helpبراي مشاهده جزئيات بيشتر به . افزوده مي شود

د كه با قابليـت نمـايش عكـس مـي     يتوجه داشته باش .قدري در مورد نمايش عكس روي نمايشگر صحبت كنيم

فونت بـر روي   Supportويندوز به صورت فارسي نوشته و بدون نگراني از عدم  Paintتوانيد متون زيادي در 

  .نمايشگر نشان دهيد

  

  نمايش عكس

. يكي از قابليت هاي منحصر به فرد نمايشگرهاي گرافيكي امكان نمايش عكس هاي تك رنگ مي باشـد   

. پيكسل به صورت سياه و سـفيد وجـود دارد   64در  128امكان نمايش عكس هايي به اندازه  LCDدر اين نوع 

روي گزينــه  Imageوينــدوز شــده و از منــوي  Paintبــراي ســاخت يــك عكــس بــا ايــن ويژگــي هــا وارد  

Attributes زير انجام دهيد و كليد تنظيمات را مطابق شكل در پنجره باز شده . كليك كنيدOK را بزنيد.  

  

  

  

  

  

مي توانيد تصاوير و نوشته هاي فارسي و انگليسي و نيز منوها و آيـتم هـايي را    Paintدر پنجره جديد   

  .كه قصد نمايش آنها را در پروژه مورد نظر داريد طراحي كرده و در كنار فايل برنامه ذخيره نماييد
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باز مي گرديم و براي تبديل عكس ذخيره شده به فرمت فشرده از منوي  BASCOMبه محيط   

Tools  رويGraphic Converter در پنجره باز شده در بخش . كليك مي كنيمLCD Type  گزينه

، سپس با فشردن دكمه را تيك مي زنيم SED Seriesگزينه را انتخاب كرده و در سمت راست  128*64

Load  عكس مورد نظر را كه با پسوندbmp  ذخيره كرده بوديم باز كرده و با زدن دكمهSave  به نام آن را

Picture.bgf در نهايت روي دكمه  .در پوشه برنامه ذخيره مي نماييمOK كليك مي نماييم.  
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كـه يـك فايـل بـاينري      BGFبه فرمـت   BMPهنگامي كه عكس مورد نظر را باز مي كنيم از فرمت     

قسـمتي از  ل كـردن برنامـه در   يـ ايل جديد حجم كمي داشته و بـا كامپ فا. خاص و فشرده است تبديل مي شود

فلـش  حافظـه  يع تفاده زياد از عكس موجب پر شدن سـر اس. حافظه فلش به صورت جدول ديتا ذخيره مي شود

سـاختن   شده و فضاي برنامه را هدر مي دهد، سعي كنيد به جاي عكس ها از دسـتورات خـط و پيكسـل بـراي    

  .ه ايماشكال هندسي استفاده كنيد؛ كاري كه در پروژه پاياني اين مقاله انجام داد

  

در برنامه جديد فايل فونت هـا را  . برنامه را به صورت زير تغيير مي دهيم ،پس از تبديل و ذخيره عكس  

  .مي كنيم Addخارج كرده و به جاي آن تصوير مورد نظر را  Includeاز حالت 
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در اين برنامه چون سايز عكس متناسب با طول . زير را خواهيم داشت م كردن آي سي خروجيرگپروبا     

در صـورتي كـه عكـس هـاي     . هسـتيم  0و  0انتخاب شده فقط مجاز به نمايش آن در مختصات  LCDض رو ع

 8به صورت  yولي  127تا  0بين  x. (طراحي كنيد مي توانيد آنها را در هر مختصاتي قرار دهيد 8در  8كوچك 

كـه   چرا 56يا 48، 40، 32، 24، 16، 8، 0تايي يعني 

موقع نمايش عكس و نيز هنگـام نمـايش    yمختصات 

ست و بايت بـه بايـت عـوض    يدرس پذير نبيت آ متن،

 يمـ مربـوط   LCDمي شود كه به نوع آدرس دهـي  

آن  yو هم  xاست كه هم  Psetشود و تنها دستور 

 .آدرس پذيرنـد  63تا  0و  127تا  0بيت به بيت و از 

هم همينطورند و براي  Circleو  Lineالبته دستور 

     .بسكام رجوع كنيد و نيز با آزمايش و خطا دريابيد Helpاطالعات دقيقتر بهتر است به 
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  )كيبرد كامپيوتر(ورود اطالعات 

گرافيكي مانند مانيتور يك سيستم  LCDتا اينجا با نحوه نمايش اطالعات بر روي خروجي آشنا شديم،   

اما در طرف ديگر براي ورود اطالعات نياز بـه ابـزاري   . كامپيوتري كوچك قادر به نمايش اطالعات مختلفي است

 16x2معمولي  LCDپيشرفته تر باشد و تفاوت آن را بتوان مانند تفاوت بين  4در  4داريم كه كمي از كي پد 

بـرد كـامپيوتر   سيستم كامپيوتري بهترين وسيله كيدر يك  راحت تر اطالعاتبراي ورود . درك كرد GLCDو 

يك رشته كالك و . اين ابزار اطالعات را به صورت سريال و تنها با دو رشته سيم به ميكرو تحويل مي دهد. است

هـاي   موجود بوده و ما درگير جنبـه  Bascomخوشبختانه كتابخانه كيبرد كامپيوتر در . رشته سيم ديگر ديتا

   .فني اين وسيله نخواهيم شد

ير مشاهده مـي  زدر تصوير  .بهتر است در ابتدا با پايه هاي آن آشنا شويدرد كاميپوتر تباط با كيباربراي   

ه يـ براي راه اندازي كيبرد پا. كالك مي باشند 5ولت و  5تغذيه  4زمين،  3مربوط به ديتا،  1كنيد كه پايه هاي 

ه دو پايه دلخواه از ميكرو بكنيم و پايه هاي ديتا و كالك را نيز  ذيه ميكرو متصل ميغآن را به ت+ هاي زمين و 

  .وصل مي كنيم PD.1و  PD.0مثال 

  

  

  

  

را بـه   Dataيعنـي   1ميكـرو و پايـه شـماره     Pind.0را بـه   Clockيعني  5پايه شماره ما در اينجا   

Pind.1 توجه داشته باشيد كه  .ولت وصل مي كنيم 5را هم به زمين و  4و  3پايه هاي . ميكرو وصل كرده ايم
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مي آيد ولي نام پايه ديتا نوشته مي  Configدر برنامه نام پايه كالك نوشته نمي شود و مستيماً پس از دستور 

  . شود
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به اينكه تمام كـدها در عكـس زيـر معلـوم     نظر . (بسكام را باز كنيد و كد هاي زير را در آن وارد نماييد

  ).كدها را آورده ايمكامل نيستند در صفحه بعد متن 

   

 مممكن است يـك لحظـه تمـا   . وگرم كردن ميكرو و اتصال كي برد، تغذيه را وصل مي نماييمرپس از پ

LED در كيبردهـاي   ي كيبرد چشمك بزنند كهها

 پس از شروع تايـپ . مختلف اين قضيه فرق مي كند

حه فپس از اينكـه صـ  . خروجي زير را خواهيم داشت

نمـايش داده مـي    !FULLپر شد يك لحظه پيغام 

شود و صـفحه پـاك شـده و مجـدداً مكـان نمـا بـه        

Home مـي  . يعني سطر و ستون اول باز مي گردد

 را اوتياستفاده كنيد و بسته به نوع پروژه كار هاي متفـ  Deleteو   Tabو  Enterتوانيد از عدد كاراكترهاي 

البته اين برنامـه    .انجام دهيد ...مثل ورود اطالعات، تاييد نهايي، پاك كردن كاراكتر قبلي، رفتن به خط بعدي و

  .هنوز با يك اديتور واقعي فاصله زيادي دارد
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گرافيكي در  متن كامل كدهاي مربوط به راه اندازي كيبرد كامپيوتر و نمايش نوشته ها بر روي نمايشگر  
  :زير آورده شده است

 

$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 1000000 
 
$hwstack = 64 
$swstack = 64 
$framesize = 64 
 
$lib "glcdKS108.lbx" 
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portb , Controlport = _ 
 Portc , Ce = 4 , Ce2 = 3 , Cd = 0 , Rd = 1 , Reset = 5 , Enable = 2 
Setfont Font8x8 
Config Keyboard = Pind.0 , Data = Pind.1 , Keydata = Keydata 
Dim A As Byte , S As String * 1 , Row As Byte , Col As Byte 
Row = 1 : Col = 1 
Cls 
Do 
   A = Getatkbd() 
   S = String(1 , A) 
   If A <> 0 Then 
      Lcdat Row , Col , S 
      Col = Col + 8 
      If Col > 128 Then 
         Col = 1 
         Incr Row 
         If Row > 8 Then 
            Cls 
            Lcdat 4 , 50 , "FULL!" 
            Waitms 500 
            Cls 
            Row = 1 : Col = 1 
         End If 
      End If 
   End If 
Loop 
 
End 
$include "font8x8.font" 
Keydata: 
'normal keys lower case 
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0 
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0 
Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0 
Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0 
Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0 
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 
Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 
Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0 
 
'shifted keys UPPER case 
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0 
Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0 
Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0 
Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0 
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0 
Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0 
Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0 
 

 

اين مقاومت ها براي شبيه . كه در ويرايش قبلي گفته شده بود نيست pull-upنيازي به مقاومت هاي ضمناً 
كي برد  AVRعكس قضيه باال بوده و مي توان با  شبيه سازي كيبرد. (الزم است AVRسازي كيبرد توسط 

PC برد كامپيوتر توليد كنندكي قصد دارندمناسب براي كمپاني هايي كه . طراحي كرد(. 
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                                                    پروژه دماسنج ديجيتال هوشمند

در اينجا كار ما با سيستم هاي ورودي و خروجي اطالعات به پايان مي رسد و كار روي پروژه پاياني اين   

) بجز كيبرد كامپيوتر(البته از ابزار و آموخته هاي باال . ني دماسنج ديجيتال هوشمند را آغاز مي كنيمبخش يع

ولت توسط رله  220و كنترل بار  LM35در اين پروژه با سنسور دماي . در اين پروژه استفاده خواهيم نمود

  .آشنا مي شويم همچنين مي آموزيم كه چگونه از مبدل آنالوگ به ديجيتال داخلي ميكرو استفاده نماييم

مي باشد كه ساده ترين و ارزانترين  BC547قطعه اي شبيه به ترانزيستور  LM35سنسور دماي   

... يا A ،Dدلها يك پسوند مثل اين م زهر كدام ا. سنسور دما مي باشد و در مدلهاي مختلفي عرضه مي شود

برخي از اين سنسورها دماي منفي را نيز اندازه گيري مي  .دارند كه محدوده عملكرد آنها را مشخص مي كند

را  30تا  0است ولي تمام آنها محدوده دماي  نرمال اتاق يعني + 150تا  -55كنند و رنج برخي از آنها بين 

 100تا  0در اين پروژه استفاده خواهيم كرد و يك دماسنج ديجيتال  شامل مي شوند كه ما از همين محدوده

درجه با قابليت كنترل دو رله در دو دماي تنظيم شده حد پايين و حد باال به همراه نمايشگر آنالوگ گرافيكي 

    . طراحي مي كنيم

 0.01يك سنسور آنالوگ بوده و به ازاي هر درجه سانتيگراد ولتاژ خروجي آن  LM35نظر به اينكه   

ميكرو براي تبديل اين مقدار آنالوگ به عدد بايستي از مبدل آنالوگ به ديجيتال داخلي  ولت افزايش مي يابد

ژ مرجع آن بيت كار مي كند و در صورتي كه ولتا 10مبل آنالوگ به ديجيتال ميكرو با دقت  .استفاده نماييم

ما به دماي بين . را نمايش مي دهد 1023ولت ورودي مقدار ماكسيمم يعني  5ولت تنظيم شود به ازاي  5روي 

ولت خروجي مي دهد پس در  0.01درجه نياز داريم و با توجه به اينكه اين سنسور به ازاي هر درجه  100تا  0

ميكرو فقط به محدوده ولت  5تا  0ا از محدوده يعني م. ولت خواهيم داشت 1درجه  100ولت و در  0درجه  0

را به ما مي دهد كه با تقسيم آن  200ولت عدد  1ن نياز داريم و اگر يك تناسب ببنديم ميكرو در ولت آ 1تا  0

دماسنجي با دقت  ،پس در اين حالت .همان دماي محيط است عدد نهايي را خواهيم داشت و اين 100عدد  2بر 

 0.1ولت تنظيم كنيم دماسنج ما دقتي برابر با  1درجه خواهيم داشت، ولي اگر بتوانيم ولتاژ رفرنس را روي  1

 . مي كنيم درجه را خواهد داشت كه فعالً از آن صرفنظر
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. مي باشد مالحظه مي فرماييد ولت 5در شكل زير يك ترتيب پايه ها و ولتاژ مصرفي اين سنسور را كه   

هستند وصل  Aميكرو كه روي پورت  A2Dوسط اين سنسور به طور مستقيم به يكي از پايه هاي مبدل  پايه

  .ميكرو وصل مي كنيم 40ل شماره صفر يعني پايه دما در اين پروژه سنسور را به مب .مي شود

 

  

براي كنترل بار . قبل از رسم شماتيك، به توضيح آخرين قطعه به كار رفته در اين پروژه مي پردازيم  
اين قطعه چيزي جز يك سيم پيچ و يك . ولت يا كمتر به يك قطعه الكترومكانيكي به نام رله احتياج داريم 220

مطابق شكل . مزيت اين سيستم عايق بودن بار خروجي نسبت به ورودي است. كليد مغناطيسي باالي آن نيست
وي تر و يا ربا شود تيغه را جذب نموده و مي تواند يك بار قآهن ) ولت 5مثاالً (هرگاه سيم پيچ با ولتاژ كم زير 

عايق نسبت با ورودي را قطع و هم اندازه با خود ولي 
  .وصل نمايد

  
 

 

 

 

 

در تصوير باال يك رله را به همراه مدار داخلي آن مالحظه مي   

. كانكتورهـاي خروجـي   Dو  Cسلف هسـتند و پايـه هـاي     ورودي Bو  Aولت پايه هاي  5در اين رله . فرماييد

ميلي آمير نياز دارد كه خارج از تـوان يـك پايـه     100در حدود  به جرياني چنين رله اي براي راه اندازي معموالً

ترانزيستور به كـار  . كردن يك رله از مداري مطابق شكل زير استفاده مي كنيم Driveبراي ميكروست؛ بنابراين 

  .مي باشد 4,7kΩو مقاومت نيز  BC547رفته معموالً 
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در . پس از توضيح قطعات پروژه دماسنج هوشمند نوبت به ترسيم شماتيك و برنامه نويسي آن مي رسد  

  :ك پروژه دماسنج ديجيتال هوشمند را مالحظه مي فرماييديشكل زير شمات
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ولت به همراه متعلقات به پايه هاي  5همانطوريكه در شماتيك باال مالحظه مي فرماييد دو رله   

PINA.6  وPINA.7 يك عدد سنسور دماي . متصل شده اندLM35  ميكرو يعني  40نيز به پايه شماره

PINA.0  ديود هاي . ميكرو مي باشد متصل شده است 0كه همان مبدل آنالوگ به ديجيتال داخلي شماره

1N4148 ند ناشي از قطع و وصل بارهاي سلفي رله ها قرار براي محافظت از مدار ديجيتال در مقابل پسما

در نظر گرفته شده و از ورود نويز به  ADCيز براي تغذيه نبخش سلف و خازن پايين شماتيك  .داده شده اند

      .وگيري به عمل مي آوردش حساس ميكرو تا حد قابل توجهي جلاين بخ
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    :نوبت به برنامه نويسي پروژه دماسنج هوشمند مي رسد  

 

اولـين  . با توجه به اينكه تمام كد در تصوير باال مشخص نيست متن كامل كد را در صفحه بعد آورده ايم  

داخلي ميكرو را پيكـره بنـدي مـي كنـد،      ADCت كه مبدل اس Config ADCبخش جديد اين كد دستور 

دو . استفاده مـي كنـيم   AVCCولت از  5آخرين آرگومان اين دستور ولتاژ رفرنس را مشخص مي كند و براي 

را پيكـره بنـدي كـرده و     LCDدر قسمت بعـد  . را روشن و نمونه برداري را آغاز مي كنند ADCدستور بعدي 

تند و دو دسـتور اسـمبلي هسـ   ايـن  . سپس پايه هاي رفته به رله ها را به صورت خروجي پيكره بندي مي كنيم

بخش بعدي با دستورات خط و دايره دور نمايشگر در . ندارند Config Pina.7 = outputفرقي با دستورات 

 دسـتورات بـه مراتـب كمتـر از عكـس     اين  .يك خط كشيده و عكس يك دماسنج را در وسط آن رسم مي كنيم

BGF  فضا مي گيرند و قابليت حمل برنامه را افزايش مي دهند چرا كه فايلBGF  را نمي توان با فايلPDF 

  2مبدل را خوانده و پس از تقسـيم آن بـر    0مقدار كانال شماره  Temp = Getadc(0)دستور  ! جابجا كرد

سـتورات شـرطي هسـتند كـه بـا      دستورات بعدي د. بر روي نمايشگر نشان داده مي شودLcdat توسط دستور 
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ايـن سيسـتم   . به گرم كننده و سرد كننده مي روند كنترل مي كنندكه رله ها را  Maxو  Minتوجه به دماي 

  .ي يك محيط صنعتي مثل گلخانه و يا يك خانه معمولي را بخوبي كنترل كندمي تواند دما

  :تصوير خروجي+  سورس كامل پروژه دماسنج ديجيتال هوشمند

$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 1000000 
 
$hwstack = 64 
$swstack = 64 
$framesize = 64 
 
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 
Enable Adc 
Start Adc 
 
$lib "glcdKS108.lbx" 
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portb , Controlport = _ 
 Portc , Ce = 4 , Ce2 = 3 , Cd = 0 , Rd = 1 , Reset = 5 , Enable = 2 
Setfont Font8x8 
Dim Temp As Word 
sbi Ddra,6 
sbi ddra,7 
 
Cls 
Circle(80 , 40) , 5 , 255 
Line(78 , 34) -(78 , 10) , 255 
Line(82 , 34) -(82 , 10) , 255 
Line(78 , 10) -(82 , 10) , 255 
Line(1 , 1) -(126 , 1) , 255 
Line(126 , 1) -(126 , 62) , 255 
Line(126 , 62) -(1 , 62) , 255 
Line(1 , 62) -(1 , 1) , 255 
Do 
   Temp = Getadc(0) 
   Temp = Temp / 2 
   Lcdat 2 , 8 , Temp ; "'C   " 
   Lcdat 6 , 8 , "Min: 20" 
   Lcdat 7 , 8 , "Max: 35" 
 
   If Temp > 35 Then Sbi Porta , 7 
   If Temp < 35 Then Cbi Porta , 7 
 
   If Temp < 20 Then Sbi Porta , 6 
   If Temp > 20 Then Cbi Porta , 6 
 
   Waitms 100 
Loop 
 
End 
$include "font8x8.font" 
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گرافيكي تك رنگ و كي برد كـامپيوتر   LCDدر اين جلسه كار با دستگاه هاي ورودي و خروجي استاندارد مانند   

ولت توسـط رلـه    220همچنين نحوه كنترل بار . ميكرو جهت نمايش دما استفاده كرديم A2Dرا آموختيم و نيز از مبدل 

وانيـد نسـخه كامـل آن را بـه قيمـت      دارد قابليت هاي زيادي دارد و در صورت تمايل مـي ت نبسكام استا. آموزش داده شد

 .توسـط ويـزا كـارت خريـداري نماييـد      mcselec.comد كننده آن به نشـاني  يهزار تومان از سايت تول 134حدود 

البته در صورتي كه  )yazdkit.comو دفتر فروش  embed.ir: نمايندگي رسمي بسكام در ايران: 90آپديت (

قابليت هاي منحصر به فرد بسكام عبارتنـد  . اين كار را انجام دهيد ن را با انجام چند پروژه به دست آوريدمي توانيد پول آ

البتـه  ... و MMCو كار با هارد كـامپيوتر و كـارت    DOSو كار با شبكه و اينترنت و نيز دستورات  TCP/IPاز دستورات 

تمـام   WinAVRو كامپايلر  Cنيز در دسترس است و براي عالقه مندان  Cاين دستورات در قالب هدر فايل هاي رايگان 

اگر شما از آن دسته افرادي هستيد كه با نسخه هاي كامل ولي غير مجـاز   .اين امكانات به صورت رايگان فراهم شده است

بق قوانين كپي رايت اگر كار تجاري با اين برنامه انجام دهيد و پول قابل تـوجهي  بسكام كار مي كنيد ط) خريداري نشده(

كت هـاي ارائـه   رامروزه اين كار به راحتي توسط شـ . از اين محصول بدست آوريد بايد يك نسخه از آن را خريداري نماييد

  ).ممكن شده استهم اينك خريد آن از داخل ايران ( .ويزا كارت امكان پذير است /دهنده خدمات مستر

آموزش ويژگيهاي يك نرم افزار و در مقابل پيشنهاد استفاده نكردن از آن كمـي ضـد ونقـيض بـه نظـر مـي رسـد، ولـي           

و اسـمبلي   Cامكانات ميكروكنترلر و در نهايت آموزش زبـان   نمايش يهمانطوريكه در ابتداي اين سري مقاالت گفته شد هدف اصل

شـماره   ،PWMخروجـي  (نهـا از قبيـل   و ويژگيهاي آ در مورد تايمرها و كانترها) جلسه پنجم(به همين روي در جلسه بعدي . است

رد وقفـه هـاي   و نيز مديريت و كـارب  )USARTيا همان  RS-232، پورت سريال RTCساعت داخلي ، [DTMF] گيري تلفن

بسكام فقط كار با امكانات ميكرو را كمي ساده تر مي كند ولي در عوض جزئيات داخلي را از چشـم كـاربر    .ميكرو صحبت مي كنيم

 WinAVRت پد به زبان اسمبلي يا محيط كد ويـژن و  كد نويسي در محيط ن اگر برنامه نويسي خود را تقويت كنيد. نمايددور مي 

نخواهد داشت و فقط ساختارها هستند كه كمي تغييـر مـي    PHPيا  ASPو يا نوشتن يك صفحه وب  Bascomهيچ تفاوتي با 

   -مي كنيم را شروع  اسمبلياز جلسه ششم  - .كنند

  ...ادامه دارد 

  )استفاده شده است Bascom 1.11.9.1بيسكام از نسخه دموي  / براي توليد سورس هاي بسكام(

استفاده شده است،  CutePDFو نسخه رايگان  MS Word 2007و  XPانتشار اين مقاله آزاد بوده و براي توليد آن از نسخه خريداري شده ويندوز (

AVR64 به شدت تابع قوانين كپي رايت بين المللي بوده و تحت هيچ شرايطي از نرم افزار هاي غير قانوني استفاده نمي كند (  

       زاده بهنام زكي: مولف
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