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0B}الرابعة اجللسة العملية{ 

 ):Overview(نظرة عامة 

 BASCOM-AVRالبيئـــة  وبرجمتهـــا يف AVRتقـــدم تطبيقـــاً عمليـــاً الســـتثمار أقطـــاب الـــدخل واخلـــرج ملتحكمـــات  هـــذه احملاضـــرة

حيــث تقــدم جمموعــة مــن التجــارب العمليــة الــيت تتضــمن توصــيل الثنائيــات الضــوئية وتصــميم املفــاتيح  .Proteusوااااتــا يف البيئــة 

 الرتانزستورية لربط أقطاب املتحكم مع األمحال. واذلك ربط الواصالت امليكانيكية وملفاتيح اللحظية.

 

4-1 1B برجمة بوابات الدخل واخلرج يف متحكماتAVR )Programming AVR MCUs GPIOs:( 
)، وعشرة أخرى ”1“( PIND.6على القطب  ATmega32A) إىل متحكم LEDsوصل عشرة ثنائيات ضوئية (مت  :الرابعةالتجربة 

 وتصميم دارة املفتاح الرتانزستوري. 0.5Sال   معاً  لكال الموعتني واملطلوب: اتابة برنامج خفقان)، ”PIND.7 )“0إىل القطب 

 
 4للتجربة  ةح حتكم ترانزستورياتيعن طريق مفتوصيل الثنائيات مع املتحكم  4-1الشكل

 :التالية له املواصفات  BC337أوًال: إن الرتانزستور الذي قمنا باختياره
I

Cmax
=800mA,  V

BE_saturate
=0.65V,  V

CE_saturate
=0.2V,  h

FE
 = 100,  V

CE_max
=50V 

I) الكلي علماً أن: ICثانياً: حنسب تيار احلمل (
LED 

= 10mA  & V
LED 

= 2.2V: 

I
C

 = 10 x 10mA = 100mA 

 واستطاعتها: RCثالثاً: حنسب مقاومة حتديد التيار 

=
𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝐿𝐸𝐷

𝐼𝑅
=  

5 − 2.2
100

=𝑅𝑅 28Ω   
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𝑃 = (𝑉𝑐𝑐 −  𝑉𝐿𝐸𝐷) ×  𝐼𝑅  = (5 − 2.2) × 100 = 28𝑅𝑅 0  𝑚𝑚

 رابعاً: حنسب قيمة التيار األصغري الالزم لقيادة الرتانزستور :

𝐼𝑅 = ℎ𝑓𝑓 ×  𝐼𝐵 →   𝐼𝐵 =  
𝐼𝑅
ℎ𝑓𝑓

 =
100
100

= 1.  0𝑚𝑚

𝑃𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑈𝑅𝐸 × 𝐼𝑅 = 0.2 × 100 = 20  𝑚𝑚

 اآلن ميكن حساب قيمة مقاومة القاعدة واستطاعتها من العالقة التالية:خامساً: 

𝑅𝐵 =
𝑉𝑃 − 𝑉𝐵𝐸

𝐼𝐵
=  

5 − 0.7
1

= 4.3𝐾Ω  

𝑃𝑅𝑅 = (𝑉𝑃 − 𝑉𝐵𝐸) ×  𝐼𝐵 = (5 − 0.7) × 1 = 4.3𝑚𝑚 

 
 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.04.bas الربنامج

' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.04.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 Pind.6 = Output 
Leds_y Alias Portd.6 : Reset Leds_y 
 
Config Pind.7 = Output 
Leds_g Alias Portd.7 : Set Leds_g 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   '>[Turn Leds on] 
   Set Leds_y : Set Leds_g : Waitms 500 
   '>[Turn Leds off] 
   Reset Leds_y : Reset Leds_g : Waitms 500 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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، واتابة برنامج PIND.7على القطب  ATmega32Aعن طريق متحكم  5Aتياره  36Vالتحكم مبصباح اهربائي  :اخلامسةالتجربة 

 .100mAوتيار تشغيل ملف هو  5Vعلماً أن جهد تغذية ملف الريليه هو  1Secاملصباح ال  خيفقحبيث 

 
 5للتجربة عن طريق مفتاح حتكم ترانزستوري مع املتحكم  الريليهتوصيل  4-2الشكل

 
 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.05.bas الربنامج

' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.05.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 Pind.7 = Output : Relay Alias Portd.7 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   Toggle Relay : Waitms 1000 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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4-2 2B) التحكم بالريليه باستخدام مفتاح ترانزستوري ثنائي القطبيةDriving Relays using BJT Control Switch:( 

 –) للتحكم بأمحال التيار املستمر واملتناوب اليت ال تتطلب حتكماً سريعاً بالوصل والفصل Relayأو الوصل امليكانيكي (تستخدم الريليه 
أي أن الريليه تستخدم اقاطع ميكانيكي مـتحكم بـه اهربائيـاً. تتـوفر الريليـه جتـاري جبهـود حتكـم ذات جمـال واسـع نسـبياً ومـن هـذه اجلهـود 

. امـا أن التيـار الـذي يسـتجره ملـف تشـغيل الريليـه يـرتاوح مـن 3V, 5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V, 60Vنـذار: 
30mA ~ 300mA  .ًوذلك حسب حجم واستطاعة الريليه ويتناسب مع ذلك تناسباً طرديا 

مل واستطاعتها ختتلف ) وهو مسؤول عن فصل ووصل الريليه (التحكم)، ومن متاسات استطاعية لقيادة احلCoilتتألف الريليه من ملف (
عنـد  10A~3من ريليه ألخرى، ولكن معظم الريليهات املستخدمة يف الدارات اللكرتونية تكون متاساتا قادرة على قيـادة محـل بتيـار مـن 

 الريليـه ملـف تغذيـة يـتم عندما أنه حيث للريليه الداخلية للبنية تفصيلياً  رمساً  4-4والشكل 4-3الشكل يبني .220Vجهد تشغيل الشبكة 
 قوة ؤثرت تييجه امللف يفقد وعندما الدارة، وصل إىل مؤدياً  الثابت التماس ويالمس ينجذب سوف املتحرك التماس حيمل الذي الزراع فإن

 .األساسية وضعيته إىل وتعيده الذراع على العكسية النابض

  
 

 للريليه الداخلية للبنية متثيلي رسم 4-3الشكل

 

 للريليه الداخلية للبنية تفصيلي رسم 4-4الشكل
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، حيـث 24Vبعمـل مصـباح تيـار مسـتمر جهـد تشـغيله وتتحكم بـدورها  12V جهد ريليه يعمل ملفها علىبحتكم  دارة 4-5يبني الشكل

علــى قطــب بوابـة املــتحكم فــإن الرتانزسـتور ســوف يغلـق مؤديــاً إىل وصــل النقطـة األرضــية إىل الطــرف الثـاين مــن ملــف  ”1“عنــد تطبيـق أنـه 
 ، وعندها يضيء املصباح الكهربائي.P, Sوإغالق النقطتني  K1الريليه، فيتهيج امللف مؤدياً بدوره إىل جذب متاس الريليه 

) مللـف الريليـه Electromotive Forceتـدمريه (حرقـه) بسـبب تيـار التفريـغ العكسـي ( مالحظـة: مـن أجـل محايـة الرتانزسـتور مـن أن يـتم
) يســمى ديــود املســار احلــر والــذي بــدوره يشــكل حلقــة مغلقــة D1عنــد فصــل الرتانزســتور، يــتم إضــافة ديــود علــى التــوازي مــع ملــف الريليــه (

 لتفريغ تيار امللف عند قطع الرتانزستور.

 
 التحكم حبمل باستخدام ريليه 4-5الشكل

 عن طريق ريليه متحكم با من متحكم مصغر. 1Aوتيار  220Vدارة عملية لقيادة مصباح اهربائي متناوب ذو جهد  4-6الشكليبني 

 
 قيادة مصباح اهربائي متناوب عن طريق ريليه متحكم با من متحكم مصغر 4-6والشكل
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4-3 3B مع املتحكم املصغر وصل املفاتيح اللحظية)Interfacing Switches with MCUs:( 

 يوجد طريقتني لوصل املفاتيح مع أقطاب املتحكم املصغر:
 . 4-7الشكل –عند ضغطه  ”0“املفتاح يطبق على قطب املتحكم القيمة املنطقية  )1

 .4-8الشكل –عند ضغطه  ”1“املفتاح يطبق على قطب املتحكم القيمة املنطقية  )2

علـى  5V+وعند ضغط املفتاح يتم توصيل النقطة األرضية إىل قطب املتحكم، اما عند حترير املفتاح فيتم تطبيق التغذية  4-7الشكلعلى 

يقـوم املـتحكم يف برناجمـه ويف اال احلـالتني . 4-8الشكلمدخل قطب املتحكم. وبالعكس متاماً تكون احلالة يف طريقة التوصيل املبينة على 
 التغري على القطب املتصل مع املفتاح.الرئيسي بفحص حالة 

 
 ”1“توصيل املفتاح ليكون فعال عند  4-8الشكل

 
 ”0“توصيل املفتاح ليكون فعال عند  4-7الشكل

تسبب نشوء تغريات سريعة يف بدورها إن املفاتيح امليكانيكية هلا تأثري سليب عند ضغطها وحتريرها يسمى بالعطالة امليكانيكية للمفتاح واليت 

ناجتة عن االهتزاز امليكانيكي للمفتاح قبل أن تستقر الشارة على احلالـة املنطقيـة احلقيقيـة امـا  ، هذه التغرياتالشارة على قطب املتحكم
 . 4-9هو مبني على الشكل

 
 أثر العطالة امليكانيكية للمفتاح عند ضغطه وحتريره 4-9الشكل

 تأثير العطالة الميكانيكية
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 بشكل عام يوجد طريقتني للتخلص من العطالة امليكانيكية للمفاتيح ومها:

علـى التـوازي مـع املفتـاح والـذي سـيقوم بـدوره علـى تـأخري التذبـذب  100nF – 1uFاسـتخدام مكثـف بقيمـة تـرتاوح مـن  )1
 .4-11والشكل 4-10الناشئ اما هو مبني على الشكل

 100ms~25معاجلة هذه احلالة برجمياً يف برنامج املتحكم بفحص حالة املفتاح، وعند حتقق الشـرط يـتم توليـد تـأخري زمـين  )2
 وبعدها يتم فحص احلالة من جديد، فإذا بقيت احلالة مستقرة على الشرط املطلوب فيتم التنفيذ.

 
 )”1“لمفتاح (التخلص من االهتزاز امليكانيكي ل 4-11الشكل

 
 )”0“التخلص من االهتزاز امليكانيكي للمفتاح ( 4-10الشكل

4-4 4B مقاومات الرفع والسحب)Pull-up & Pull-down Resistors:( 

أي بالضغط على املفتاح سيتم تطبيق  – ”0“عند  توصيل املفتاح ليكون فعاالً  ماوالذي مت فيه 4-10أو الشكل 4-7الشكلبالعودة إىل 
) علـى مـدخل القطـب 5V+( ”1“متثـل مقاومـة رفـع وظيفتهـا تـأمني القيمـة املنطقيـة  R1فإن املقاومة  –صفر منطقي على قطب الدخل 

 .عندما يكون املفتاح غري مضغوط، وبدو�ا ستكون احلالة على قطب الدخل غري معرّفة

أي بالضغط على املفتاح سيتم تطبيق  – ”1“عند  توصيل املفتاح ليكون فعاالً والذي مت فيهما  4-11أو الشكل 4-8الشكلبالعودة إىل 
) علــى مــدخل GND( ”0“وظيفتهــا تــأمني القيمــة املنطقيــة  ســحبمتثــل مقاومــة  R3فــإن املقاومــة  –منطقــي علــى قطــب الــدخل  واحــد

 .قطب الدخل غري معرّفة القطب عندما يكون املفتاح غري مضغوط، وبدو�ا ستكون احلالة على

 .10KΩ ~ 50KΩقيمة مقاومات الرفع أو السبح ترتاوح عادة بني القيمة 

 ؟؟AVRعند وصل المفتاح إلى قطب متحكم  4-10الشكلو  4-7الشكلة في ستغناء عن مقاومة الرفع الخارجيهل يمكن اال

امـا هـو مبـني علـى    RPU = 50KΩعنـد اسـتخدامها اأقطـاب دخـل مقاومـات رفـع داخليـة قيمتهـا  AVRمتتلـك أقطـاب متحكمـات 

ميكن تفعيل أو إلغاء تفعيـل هـذه املقاومـة لكـل قطـب دخـل  .AVRخرج ملتحكم /خمطط البنية الداخلية لقطب دخل وهو 4-12الشكل
مقاومـات سـحب داخليـة وبالتـايل  AVR. مالحظـة: ال متلـك متحكمـات على حدى وبشكل افرتاضي تكون هذه املقاومات غـري مفعلـة

 .4-11والشكل 4-8الشكلجيب وضع مقاومات سحب خارجية من أجل التوصيالت يف 
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 AVRخرج ملتحكم /خمطط البنية الداخلية لقطب دخل 4-12الشكل

4-5 5B يف  كمداخلتعليمات تعريف األقطابBascom-AVR )Input Configuration Instructions in Bascom:( 

 شكل التعليمة وظيفة التعليمة

 Config PORTC  = Input ابوابة دخل  Cتعريف البوابة 

  Config PINC.5 = Input اقطب دخل  Cمن البوابة  5تعريف القطب رقم 

 PORTC = 255 ااملةً   Cتفعيل مقاومات الرفع الداخلية للبوابة 

 PORTC = 0 ااملةً   Cتفعيل مقاومات الرفع الداخلية للبوابة إلغاء 

 C PINC.5 = 1من البوابة فقط  5تفعيل مقاومة الرفع الداخلية للقطب رقم 

  C PINC.5 = 0من البوابة فقط  5إلغاء تفعيل مقاومة الرفع الداخلية للقطب رقم 

  C )PIN.4,5,6,7( PORTC = &B11110000تفعيل بعض مقاومات الرفع الداخلية للبوابة 

خرج حيث /ميكن استخدام  هذا الشكل لتعريف األقطاب من البوابة ادخل
 ) تعين قطب خرج.1) تعين قطب دخل، والـ (0أن (

Config PORTC = &B11110000 

 SWs( SWs Alias PINCسوف يشار إليها أثناء الربنامج باالسم ( PINCيصرح إىل أن 

 SW( SW Alias PINC.0سوف يشار إليه باالسم ( PINC.5يصرح إىل أن القطب 

 
 

 

 

RPU = 50KΩ 

 تفعيل مقاومة الرفع الداخلية
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 ،PINB.0 القطــب إىل موصــول حلظــي مفتــاح باســتخدام اخلامســة التجربــة يف الريليــه وفصــل بتشــغيل الــتحكم املطلــوب :السادســةالتجربــة 
 .باستخدام مقاومة رفع خارجية - الريليه تفصل املفتاح حترير وعند الريليه تعمل املفتاح ضغط عند أنه حبيث

 
 حلظيالريليه عن طريق مفتاح التحكم ب 4-13الشكل

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.06.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.06.bas                                                 * 
' * Target MCU    : ATMega128A                                                 * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : Relay - Switch                                             * 
' * Description   : GPIOs as Output/Input                                      * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Pind.7 = Output : Relay Alias Portd.7 
Config Pinb.0 = Input : Switch Alias Pinb.0 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   If Switch = 0 Then Set Relay Else Reset Relay 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: من أجل االستغناء عن مقاومة الرفع اخلارجية وتفعيل مقاومة الرفع الداخلية فإن ال ما حنتاجه هو إضـافة تعليمـة تفعيـل مقاومـة مالحظة

 وهي: بعد تعليمة تفعيل القطب PINB.0الرفع الداخلية للقطب 

PORTB.0 = 1 
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 Switch-DIP مفتاح باستخدام PORTCثنائيات ضوئية موصولة إىل البوابة  مثانية وفصل بتشغيل التحكم املطلوب :السابعةالتجربة 
سـوف  )offإلغـاء تفعيـل املفتـاح ( وعنـد) يعمـل الثنـائي املوافـق لـرقم املفتـاح on( املفتـاح تفعيل عند أنه حبيث ،PINB البوابة إىل موصول

 .PORTCالداخلية لبوابة الدخل رفع ال يتوقف عمل الثنائي مع مراعات استخدام مقاومات

 
 DIP-Switchتوصيل املفاتيح االنزالقية  4-14الشكل

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.07.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.07.bas                                                 * 
' * Target MCU    : ATMega128A                                                 * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : DIP-Switch                                                 * 
' * Description   : GPIOs as Output/Input                                      * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Portc = Output : Leds Alias Portc 
Config Portb = Input : Switchs Alias Pinb : Portb = &B11111111 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   Leds = Switchs 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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4-6 6B يف  ب دخلقط إىل اح موصولتمفتعليمات قراءة حالةBascom )Reading a Port PIN connected to a switch(: 

إن التجربة السادسة تضمنت قراءة حالة مفتاح حلظي مـن خـالل قـراءة القيمـة املوجـودة علـى القطـب املتصـل معـه املفتـاح، ومبـدأ الـتخلص 
، للمفـاتيح امليكانيكيـة العطالـة مـن للـتخلص طريقتـان 4-3من العطالة امليكانيكية استخدم مكثف خارجي مع القطـب. وتضـمنت الفقـرة 

 Bascomحيــث أن الطريقــة الثانيــة تســتخدم تــأخري زمــين برجمــي. التعليمــات التاليــة ميكــن اســتخدامها اتعليمــات برجميــة جــاهزة يف البيئــة 
 .وإضافة تأخري زمين تسهل إىل حد ابري التعامل مع املفاتيح اللحظية

 شكل التعليمة وظيفة التعليمة
وعنـدما تصـبح  ،ليـهالمـا مـر ع   Px.yيراقب حالة القطب احملدد يف

، ســـوف يقفـــز إىل الربنـــامج stateحالتـــه موافقـــة للحالـــة احملـــددة يف 
 وينفذ الربنامج ويعود. labelالفرعي عند الالفتة 

Debounce Px.y , state , label , Sub 
Ex. Debounce Key1 , 0 , Sw1 , Sub 

 Debounceتيئــة زمــن تــأخري (ميلــي ثانيــة) عــن اســتعمال تعليمــة 
 للتخلص من العطالة امليكانيكية للمفتاح.

Config Debounce = time 

ـــة  ســـوف يقـــف الربنـــامج عنـــد هـــذه التعليمـــة وينتظـــر أن تصـــبح حال
 كمل الربنامج.ليمنطقي ) set(أو  واحد  )reset( صفر القطب

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

،  Pind2, Pind3, Pinb.2ثالث مفاتيح حلظيـة موصـولة إىل األقطـاب  Mini-Phoenixيوجد على اللوحة التعليمية  :الثامنةالتجربة 
ـــة عمـــل  Ifباســـتخدام التعليمـــة الشـــرطية  :املطلـــوب، و PortC) موصـــولة إىل البوابـــة Ledsامـــا يوجـــد مثانيـــة ثنائيـــات ضـــوئية ( تغيـــري حال

)Toggle ( الثنائيD1  عن الضغط على املفتاحS1 وتغيري حالة ،D2  عند الضغط علىS2 وتغيري حالة ،D3  عند الضغط علىS3. 

 
 Mini-Phoenixعلى اللوحة  ATmega32Aتحكم املمع الثنائيات اللحظية توصيل املفاتيح  4-15الشكل
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 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.08.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.08.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : Pull-Up Resistors                                          * 
' * Description   : GPIOs as Input; Active Low (GND)                           * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Portc = &B00000111 
Led1 Alias Portc.0 : Led2 Alias Portc.1 : Led3 Alias Portc.2 
Set Led1 : Set Led2 : Set Led3 
 
Config Pind.2 = Input : Sw_1 Alias Pind.2 : Portd.2 = 1  'PU Internal Resistor 
Config Pind.3 = Input : Sw_2 Alias Pind.3 : Portd.3 = 1 
Config Pinb.2 = Input : Sw_3 Alias Pinb.2 : Portb.2 = 1 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Count1 As Byte , Count2 As Byte , Count3 As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Print "Hello!" 
Do 
   If Sw_1 = 0 Then Gosub Sw_r1 
   If Sw_2 = 0 Then Gosub Sw_r2 
   If Sw_3 = 0 Then Gosub Sw_r3 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Print] 
Sw_r1: 
   Toggle Led1 : Count1 = Count1 + 1 
   Print "Sw1 has Pressed! > " ; Count1 
Return 
'---< 
Sw_r2: 
   Toggle Led2 : Count2 = Count2 + 1 
   Print "Sw2 has Pressed! > " ; Count2 
Return 
'---< 
Sw_r3: 
   Toggle Led3 : Count3 = Count3 + 1 
   Print "Sw3 has Pressed! > " ; Count3 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 



 حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة

 

 
 

Lab Session 04 | 2011-2012 Page | 14 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

 .Debounceبالتعليمة  Ifاملطلوب تعديل الربنامج يف التجربة الثامنة باستبدال التعليمة الشرطية  :التاسعةالتجربة 

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.09.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.09.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : Pull-Up Resistors                                          * 
' * Description   : GPIOs as Input; Active Low (GND)                           * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Portc = &B00000111 
Led1 Alias Portc.0 : Led2 Alias Portc.1 : Led3 Alias Portc.2 
Set Led1 : Set Led2 : Set Led3 
 
Config Pind.2 = Input : Sw_1 Alias Pind.2 : Portd.2 = 1    'PU Internal Resistor 
Config Pind.3 = Input : Sw_2 Alias Pind.3 : Portd.3 = 1 
Config Pinb.2 = Input : Sw_3 Alias Pinb.2 : Portb.2 = 1 
 
Config Debounce = 50 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Count1 As Byte , Count2 As Byte , Count3 As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Print "Hello!" 
Do 
   Debounce Sw_1 , 0 , Sw_r1 , Sub 
   Debounce Sw_2 , 0 , Sw_r2 , Sub 
   Debounce Sw_3 , 0 , Sw_r3 , Sub 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Print] 
Sw_r1: 
   Toggle Led1 : Count1 = Count1 + 1 
   Print "Sw1 has Pressed! > " ; Count1 
Return 
'---< 
Sw_r2: 
   Toggle Led2 : Count2 = Count2 + 1 
   Print "Sw2 has Pressed! > " ; Count2 
Return 
'---< 
Sw_r3: 
   Toggle Led3 : Count3 = Count3 + 1 
   Print "Sw3 has Pressed! > " ; Count3 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 .Bitwaitبالتعليمة  Ifاملطلوب تعديل الربنامج يف التجربة الثامنة باستبدال التعليمة الشرطية  :العاشرةالتجربة 

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.10.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.10.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Description   : GPIOs as Input; Active Low (GND)                           * 
' ****************************************************************************** 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Portc = &B00000111 
Led1 Alias Portc.0 : Led2 Alias Portc.1 : Led3 Alias Portc.2 
Set Led1 : Set Led2 : Set Led3 
 
Config Pind.2 = Input : Sw_1 Alias Pind.2 : Portd.2 = 1    'PU Internal Resistor 
Config Pind.3 = Input : Sw_2 Alias Pind.3 : Portd.3 = 1 
Config Pinb.2 = Input : Sw_3 Alias Pinb.2 : Portb.2 = 1 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Count1 As Byte , Count2 As Byte , Count3 As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   Print "PC is waiting for Sw1" 
   Bitwait Sw_1 , Reset : Gosub Sw_r1 
 
   Print "PC is waiting for Sw2" 
   Bitwait Sw_2 , Reset : Gosub Sw_r2 
 
   Print "PC is waiting for Sw3" 
   Bitwait Sw_3 , Reset : Gosub Sw_r3 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Print] 
Sw_r1: 
   Toggle Led1 : Count1 = Count1 + 1 
   Print "Sw1 has Pressed! > " ; Count1 
Return 
'---< 
Sw_r2: 
   Toggle Led2 : Count2 = Count2 + 1 
   Print "Sw2 has Pressed! > " ; Count2 
Return 
'---< 
Sw_r3: 
   Toggle Led3 : Count3 = Count3 + 1 
   Print "Sw3 has Pressed! > " ; Count3 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية
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 شرح الربامج موجود يف ملف الفيديو للمحاضرة اخلامسة.مالحظة: 

 }...الرابعة اجللسة العملية...{انتهت 

 وليد بليد         -دمتم خبري ومودة ونور  -
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