
 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 واألمتحــــــــــة قســـــــم هندســــــــــة الححكــــــــــم

 

 
 

الثانيالفصل الدراسي   | 2011-2012 Page | 1 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

 {املعاجلات واملححكمات املصغرةملادة  اجللسات العملية }
Microprocessors & Microcontrollers Lab Sessions 

 اجصاالتقسم  | الثالثةة ـــنــالس

 {الثالثة اجللسة العملية }

 

 م. وليد بليد
Copyright © 2012 Walid Balid - All rights reserved. 

W
ed

n
es

d
ay

, 
M

ar
ch

 1
4
, 
2
0
1
2

 



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة الححكــــــــــم واألمتحــــــــــة

 

 
 

Lecture 03 | 2011-2012 Page | 2 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

 {الثالثة اجللسة العملية}

 (:Overview)نظزة عبيت 

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

Proteus حمل

حمل

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

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

حملكل رحملازدادحملت ددحملي تحملادلعرجل حملازدادحملا  هلذحملاخل ي  بحمليحملادلعرجل 

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

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

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

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

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

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

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

حمل صي حملكألطرجحململ  حملخل شي تحملثةرة ر حملنرن بحملة ة ب 

حمل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 تاللالتحملك ريبحملي نر  حملدل    حمل صي حمل3-4اخلش ت

Sub Routines  

Main Program 

Variables/Constants 

Configuration  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 Wait valueحملتعطىحمليرخلبرن ب(حملValueتأمل حملز ينحمل ل  بحملاخل أمل حمل

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

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

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

  Config PORTC = Outputحملك  ايبحململ  حملحملCتع   حملاخل  ايبحمل

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

 Config PORTC = Inputحملك  ايبحملدملتحملحملCتع   حملاخل  ايبحمل

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

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

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

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

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

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

Config PORTC = &B11110000 

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

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

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

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

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

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

حملتعل  ر حملاحلل ر :
 شكل التعليمة وظيفة التعليمة

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

Do 
 
   Statements 

 

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

   Statements 
 

Wend 

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

For Var = Start To End [step Value] 
 
   Statements 
 

Next Var 

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

Exit For 
 

Exit Do 
 
Exit While 

حملاخل عل  ر حملاخلش م ب:
 شكل التعليمة وظيفة التعليمة

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

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

حمل3كغ حملذخل حملن  حملاخل عل  ر 

If Expression1 Then 
   Statements1 
   ... 

Elseif Expression2 Then 
   Statements2 

   ... 
Else 
   Statements3 
   ... 
End If 

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

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

حمل3كغ حملذخل حملن  حملاخل عل  ر 

SELECT CASE var 
 

   Case Test1 : Statements1 
 

   Case Test2 : Statements2 
 

   Case Else : Statements3 
 
END SELECT 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Dim Var8 As String * 1حمل( chr_num *زل يحملزل دحملاضرر حمليذحمل تع   حمل    لحملن عحمل



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة الححكــــــــــم واألمتحــــــــــة

 

 
 

Lecture 03 | 2011-2012 Page | 8 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

 Dim Array(8) As Byteحملتع   حمل ص  ببحمليب راحملير  ر  

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

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

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

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

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

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

حملك ة  حملاخلربنر  حملك ع د حملlabelاخل  ي حملية حملاخللب بحمل

Debounce P
x.y
 , state , label , Sub 

Ex. Debounce Key1 , 0 , Sw1 , Sub 

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

Config Debounce = time 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حمل( 7 : 0لطبحملاخل  ايبحمل حملyكاخل   حمل

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

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

حمل
حملPORTA الاتحملا راحملادلعط ر حملخلل  ايبحملحمل3-8اخلش ت

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

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

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

حمل
حملPORTA الاتحململ  حملادلعط ر حملخلل  ايبحملحمل3-9اخلش ت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Type Colour 
IF 

max. 
VF 

typ. 
VF 

max. 
VR 

max. 
Luminous 
intensity 

Viewing 
angle 

Wavelength 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wavelength:م لحمل  وبحملاخل" ءحملاخلصردر حمل  

“1” 

“0” 

“0” 

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

      
         

    
 

      
    

  
  

 

  
      

                                   

                      

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

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

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

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

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

حملBJT FET/MOSFETحمل

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

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

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

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

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

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

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

 المت كا ه  من ع للتيار

 المت كا ه  مصرف للتيار

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

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

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

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

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

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

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

حملدي نحملت ص تحملادل رت ححملاخلرتان    ر بحمليط    م:

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

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

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

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

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

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

 
 NPNت ص تحململرمئحملدل  ربحملت ان    ريحملن عحملحمل3-17اخلش ت

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

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

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

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

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

          
  

      
      

 

     
         

حمل

حمل

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

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

 

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

' * Title         : Exp.01.bas                                                 * 

' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 

' * Author        : Walid Balid                                                * 

' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 

' * Peripherals   : LEDs                                                       * 

' * Description   : GPIOs as Outputs                                           * 

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

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

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

$regfile = "m32def.dat" 

$crystal = 8000000 

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

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

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

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

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

'--->[Main Program] 

Do 

   '>[Turn Led1 on & Led1 off] 

   Set Led1 : Set Led2 : Waitms 500 

   '>[Turn Led1 off & Led2 on] 

   Reset Led1 : Reset Led2 : Waitms 500 

Loop 

End 

'---<[End Main] 

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

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

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

 
 2ت ص تحملاخلبةرة ر حمل عحملادل    حملخلل ا يبحملحمل3-22اخلش ت
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 قســـــــم هندســــــــــة الححكــــــــــم واألمتحــــــــــة

 

 
 

Lecture 03 | 2011-2012 Page | 18 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

حمل:BASCOM-AVRيحملي ئبحملحملExp.02.basحملاخلربنر  
' ****************************************************************************** 

' * Title         : Exp.02.bas                                                 * 

' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 

' * Author        : Walid Balid                                                * 

' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 

' * Peripherals   : LEDs                                                       * 

' * Description   : GPIOs as Outputs                                           * 

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

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

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

$regfile = "m32def.dat" 

$crystal = 8000000 

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

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

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

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

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

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

Dim I As Byte 

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

'--->[Main Program] 

Do 

   Gosub Leds_fw : Gosub Leds_rw 

Loop 

End 

'---<[End Main] 

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

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

Leds_fw: 

   For I = 0 To 7 

      Set Leds_a.i : Set Leds_d.i 

      Waitms 100 

   Next I 

Return 

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

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

Leds_rw: 

   For I = 7 To 0 Step -1 

      Reset Leds_a.i : Reset Leds_d.i 

      Waitms 100 

   Next I 

Return 

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

 

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

 بعذرلحمليةذ حملادلالذ  ىحملحملNPNينحملم  احمل   ربحملت ان    ريحملكحب ثحملخاحملاخلرتان  ذ  رحملهذ حمل ذنحملاخلةذ عحملحملPIND.0اخل طبحملحمل ع(حملLEDs_B حملخمل ى
حمل 0.5Sكتحمليرخل ةركجحملخل لحملاجمل  ي محملحملحملكادلطل ج:حملك ريبحملي نر  حململ  را حمل(”1“ادلةط  حمل



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة الححكــــــــــم واألمتحــــــــــة

 

 
 

Lecture 03 | 2011-2012 Page | 19 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

 
 3ت ص تحملاخلبةرة ر حمل عحملادل    حملخلل ا يبحملحمل3-23اخلش ت

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

' * Title         : Exp.03.bas                                                 * 

' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 

' * Author        : Walid Balid                                                * 

' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 

' * Peripherals   : LEDs                                                       * 

' * Description   : GPIOs as Outputs                                           * 

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

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

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

$regfile = "m32def.dat" 

$crystal = 8000000 

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

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

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

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

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

'--->[Main Program] 

Do 

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

   Set Leds_a : Set Leds_d : Waitms 500 

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

   Reset Leds_a : Reset Leds_d : Waitms 500 

Loop 

End 

'---<[End Main] 

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

 

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

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

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

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

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

   
        

  
  

   

   
      

حمل ا  طريبحمل  رك بحملر   حملاخل  ررحملحنالب (3
                                   

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

                    
  
   

  
   

   
     

 اخلرتان    ر:حملار  طريبحملادل  د حمليحنالبحمل (5
                           

حملحنالبحملل  بحمل  رك بحملاخل ري  حملكا  طري هر: (6

   
      

  
  

     

 
        

حمل                                  

 الثانية{... اجللسة العملية...}انحهث 

حملوليد بليد         -دمحم خبري ومىدة ونىر  -


