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0B}السابعة اجللسة العملية{ 

 ):Overview(نظرة عامة 

املسـتخدم يف أجهـزة الـتحكم باألشـعة حتـت احلمـراء. مث تقـدم تطبيقـاً عمليـاً لـربط مسـتقبل  RC5 الربوتوكـولتشـرح بنيـة  هذه احملاضـرة

أوامــر أشـعة حتـت احلمـراء يـدعم الربوتوكـول املـذكور وطرقـة قـراءة البيانــات مـن املسـتقبل. مث طريقـة تصـميم وبرجمـة جهـاز حتكـم إلرسـال 

 .RC5حتكم باستخدام األشعة حتت احلمراء والربوتوكول 

 

7-1 1B الربوتوكولRC5  وأجهزة التحكم باألشعة حتت احلمراء)RC5 Code & The IR Remote Controls:( 

ي غـري مرئـي عبارة عن طاقة إشـعاع ضـوئفيأيت التعريف بأ�ا  األشعة حتت احلمراء؟ ةهيامالتساؤل األول الذي يتبادر للذهن هو تساؤل عن 

وهـي  950nmيقع حتت حزمة الرتددات املرئية ألعيينا. يف احلقيقة إن األشعة حتت احلمراء هي ضوء طبيعي يبلغ طول املوجـه هلـذه األشـعة 

 موجة قصرية جداً هلذا ال ميكن للعني أن ترى الضوء املنبعث من مرسل األشعة حتت احلمراء.

=

رق وأسـهلها للـتحكم عـن بعـد بـاألجهزة وذلـك ضـمن جمـال مرئـي، وتسـتخدم بكثـرة يف األجهـزة تعترب األشـعة حتـت احلمـراء مـن أرخـص الطـ

سـي، الكهربائية املنزلية وأجهزة التسجيل الرقمـي والعـرض املرئـي. باإلضـافة إىل سـهولة توليـدها، كمـا أ�ـا ال تعـاين مـن التـدخل الكهرومغناطي

ت محـــراء أخـــرى كأشـــعة الشـــمس مـــثًال حتـــوي علـــى جمـــال طيـــف عـــريض مـــن ولكنهـــا يف نفـــس الوقـــت ميكـــن أن تتصـــادم مـــع إشـــعاعات حتـــ

 اإلشعاعات اليت منها األشعة حتت احلمراء، وهذا سيؤثر بدوره على فعالية اإلرسال.

ء املصــابيح، األفــران، املــا :إن كثــري مــن األشــياء ميكــن أن تولــد األشــعة حتــت احلمــراء، وخوصــاً األجســام الــيت تصــدر حــرارة كأجســادنا مــثالً 

لــذلك جيــب اســتخدام مفتــاح أو عنــوان للجهــاز املرســل لتفــادي األشــعة املزيفــة الصــادرة عــن األجســام الــيت هلــا إصــدار حــراري وليخــرب  ،احلــار

 ).Addressاملستقبل عن البيانات احلقيقية اليت جيب أن يستجيب هلا نظام التحكم، وهذا ما سوف نوضحه الحقاً ويعرب عنه بـ العنوان (

واحلـزم الـيت حولـه  36KHZوجمـال األشـعة األفضـل هـو ضـمن  30KHZ – 60KHZرددات األشعة حتت احلمراء ترتاوح بني إن حزمة ت

)38KHZ 36). لــذلك تســتخدم أجهــزة الــتحكم باألشــعة حتــت احلمــراء احلــزمتنيKHZ, 38KHZ  إلرســال املعلومــات وهــذا يعــين أن

ألـــف مـــرة خـــالل دور قـــدره واحـــد ثانيـــة مـــن أجـــل القيمـــة واحـــد منطقـــي،  38~36الثنـــائي املرســـل لألشـــعة حتـــت احلمـــراء ســـوف يتذبـــذب 

 وسيكون ساكن من أجل قيمة صفر منطقي.
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هــي مســألة ســهلة، لكــن الصــعوبة تكمــن يف اســتقبال هــذه الــرتددات وخصوصــاً أن هــذه  36KHZ, 38KHZإن مســألة إرســال تــردد 

يط، هلــذا الســبب تقــوم بعــض الشــركات بإنتــاج مســتقبالت األشــعة حتــت الــرتددات انتقلــت عــرب اهلــواء وتراكبــت معهــا تــرددات الضــجيج احملــ

احلمـــراء الـــيت حتـــوي يف بنيتهـــا علـــى مرشـــحات احلزمـــة ودارات فـــك التشـــفري ودارات القـــص للحـــزم الغـــري مرغوبـــة، وهـــذا بـــدوره يســـاعد علـــى 

 27uS، وذلـك بتطبيـق إشـارة مربعـة 36KHZ استخالص اإلشارة احلقيقية.  الشكل التايل يبني دارة إرسـال بسـيطة مـن أجـل إرسـال تـردد

 .2. إن املستقبل سيقوم باستالم اإلشارة املرسلة وتعديلها كما يف الشكل1على قاعدة الرتانزستور الشكل

 
 2الشكل

 
 1الشكل

 نالحظ أن دارة التعديل املوجودة داخل املستقبل قد عكست املستوى املنطقي لإلشارة.

7-2 2B تخدام األشعة حتت احلمراءباس التحكمماهي معايري: 

، NEC ،SIRCS ،RC5 ،JAPAN(بروتوكــــــوالت) الــــــيت تعمــــــل عليهــــــا املســــــتقبالت، منهــــــا:  الــــــتحكمهنــــــاك الكثــــــري مــــــن معــــــايري 

SAMSUNG ،Sony) وختتلف هذه الربوتوكوالت عن بعضها يف شكل موجة اإلرسال وبنيتها .Waveforms .( 

7-3 3Bعيار املRC5: 

نبضـة يف كـل مـرة يـتم فيهـا  14الـذي طورتـه شـركة فيلـبس ويـتلخص بإرسـال قطـار مـن  RC5لـى معيـار إن اهتمامنا ينصب بشكل كلي ع

لكل نبضة، وهـذا  38KHzدد عند الرت  1.4mSأو بزمن  36KHzند الرتدد ع 1.728mSالضغط على أحد أزرار جهاز التحكم وبزمن 

مرتات ولفهــم مبــدأ عمــل هــذا الربوتوكــول جيــب التعــرف إىل البــارا إذا أبقيــت املفتــاح مضــغوطاً. 130mSالقطــار مــن النبضــات يتكــرر كــل 

 التالية:

 ) طول العنوانAddress Length.( 

 ) طول أمر التحكمCommand Length.( 

 ) تردد الناقلCarrier Frequency .( 

 ) زمن نبضة بداية اإلرسالStart Bit.( 

  1"زمن نبضة اإلرسال للمستوى املنطقي" )High-Bit-Time.( 

  0"زمن نبضة اإلرسال للمستوى املنطقي" )Low-Bit-Time.( 
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إن كــل نبضــة مــن قطــار النبضــات هــي بــت واحــد منقســم إىل قســمني: لــه نصــف مييــين  ن هــذه البــارامرتات ختتلــف حســب نــوع املســتقبل.إ

ونصــف يســاري، ولكــل منهمــا مســتوى منطقــي معــاكس لآلخــر دائمــاً. فــإذا كــان البــت املرســل مــن طــرف اإلرســال هــو واحــد منطقــي، فــإن 

قــي، بينمــا القســم اليســاري ســيكون صــفر منطقــي، وإذا كــان البــت املرســل هــو صــفر منطقــي، القســم اليميــين مــن البــت ســيكون واحــد منط

مبعــىن آخــر، ميكنــك أن تســتنتج أن القســم اليميــين مــن البــت املســتقبل، ســيكون لــه نفــس املســتوى  فســتكون عكــس احلالــة الســابقة متامــاً.

ل، من الشكل السابق جتد النبضة الزرقاء هلا مستوى واحد منطقي، وهذا يعين أن البت املرسل هو واحـد منطقـي أيضـا، املنطقي للبت املرس

 ولكن القسم اليساري سيكون عكسه.

 
 يبني املنطق احلقيقي الذي سوف تستقبله 3الشكل

 )38KHzدد عنـد الـرت ( 18.75µS أو )36KHzنـد الـرتدد ع( 27µsيف هذا الربوتوكول هناك عدد حمدد من النبضات اليت دور كـل منهـا 

) ليفهم أن الرتدد املستقبل هو الرتدد الصحيح ومن مث نقلـه demodulator(جيب أن تصل إىل دارة فاك التشفري املوجودة داخل املستقبل 

نبضـة  64نبضة لكـل قسـم مـن كـل بـت مـن بتـات اإلرسـال، وبالتـايل  32إىل اخلرج، هذا العدد من النبضات ملستقبالت شركة فيلبس هو 

دور نبضـة مربعـة دور كـل منهـا  32رحلة فك التعـديل فإنه سيكون لدينا يف طرف املستقبل يف م "0"لكل بت. وعليه فإنه من أجل إرسال 

 "1"بينمـا مـن أجـل إرسـال  .silence pulse 32مث يليها  )38KHzدد عند الرت ( 18.75µS أو )36KHzند الرتدد ع( 27µsكل منها 

 )36KHzنـد الـرتدد ع( 27µsكـل منهـا نبضـة مربعـة دور كـل منهـا   32مث يليهـا  silence pulse 32سيكون لدينا احلالة املعاكسة متامـاً، 

 .)38KHzدد عند الرت ( 18.75µS أو

 =
  36KHzند الرتدد ع يف اإلرسال ”0“واملنطق  ”1“ملنطق ا 4الشكل

 .5الشكلعلى كما هو مبني  )أي له نصفني( ثنائي 14Bitsمن  RC5يتكون بروتوكول 

=
 RC5 بروتوكول اإلرسال 5الشكل



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة

 

 
 

Lab Session 07 | 2011-2012 Page | 5 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

Bit14 Bit13 Bit12 Bit11 Bit10 Bit9 Bit8 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 

Command Address control start bits 

 Bits1-2") هـي بتـات بدايـة اإلرسـال :Start Bits or AGC "Automatic Gain Control وهـي دائمـاً متلـك القيمـة (

 .ببدء عملية اإلرسال املستقبل إلعالم وكذلك يف معايرة التحكم اآليل بربح مستقبل األشعةالبتات هذه . وهي تساعد "1"

 
 RC5 بروتوكول اإلرسالبتات التحكم يف  6الشكل

 Bit3 هـو بـت الـتحكم :CHECK bit )Control Bit or Toggle Bitيمتـه بـني الصـفر والواحـد )، هـذا البـت تتغـري ق

منطقــي يف كــل مــرة يــتم فيهــا ضــغط أحــد أزرار الــتحكم. هــذا يفيــد جهــاز الــتحكم لــيفهم إذا مازلــت تضــغط علــى أحــد األزرار 

تصــور انــك تضــغط الــرقم واحــد وتســتمر بالضــغط، فلــوال هــذا البــت فــإن اجلهــاز ســيفهم انــك تريــد اختيــار القنــاة  –ويتكــرر األمــر 

 واحد ألنه سريسل قطارين من النبضات هلما القيمة نفسها. بدًال من القناة 11

 Bits4-8 هي بتات العنوان، هذه البتات اخلمسة تسمح يل باختيار نوع اجلهاز الـذي جيـب أن يسـتجيب لألوامـر، وهـي حتقـق :

 ) وهي على الشكل التايل:32=5^2جهاز ( 32 يل عنونة لـ

SYSTEM ADDRESS EQUIPMENT 
0 TV SET 1 
1 TV SET 2 
2 VIDEOTEXT 
3 EXPANSION FOR TV 1 AND 2 
4 LASER VIDEO PLAYER 
5 VIDEO RECORDER 1 (VCR 1) 
6 VIDEO RECORDER 2 (VCR 2) 
7 RESERVED 
8 SAT 1 
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 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة
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9 EXPANSION FOR VCR 1 OR 2 
10 SAT 2 
11 RESERVED 
12 CD VIDEO 
13 RESERVED 
14 CD PHOTO 
15 RESERVED 
16 AUDIO PREAMPLIFIER 1 
17 RECEIVER / TUNER 
18 TAPE / CASSETE RECORDER 
19 AUDIO PREAMPLIFIER 2 
20 CD 
21 AUDIO RACK 
22 AUDIO SAT RECEIVER 
23 DCC RECORDER 
24 RESERVED 
25 RESERVED 
26 WRITABLE CD 

26-31 RESERVED 

 Bits9-14 : هـــي بتـــات األوامـــر الوظيفيـــة، هـــذه البتـــات الســـتة حتتـــوي عـــن عنـــوان األمـــر املرســـل تبعـــاً للـــزر املوجـــود علـــى جهـــاز

 ) وهي بالنسبة لألجهزة القياسية على الشكل التايل:64=6^2مفتاح وظيفي ( 64التحكم، وهي حتقق يل استخدام 

COMMAND DESCRIPTION of FUNCTION 
0-9 NUMERIC KEYS 0 - 9 
12 STANDBY 
13 MUTE 
14 PRESETS 
16 VOLUME UP 
17 VOLUME DOWN 
18 BRIGHTNESS  +  
19 BRIGHTNESS - 
20 COLOR SATURATION + 
21 COLOR SATURATION - 
22 BASS UP  
23 BASS DOWN 
24 TREBLE  +  
25 TREBLE - 
26 BALANCE RIGHT 



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة
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27 BALANCE LEFT 
48 PAUSE  
50 FAST REVERSE 
52 FAST FORWARD- 
53 PLAY 
54 STOP 
55 RECORD  
63 SYSTEM SELECT 
71 DIM LOCAL DISPLAY 
77 LINEAR FUNCTION (+) 
78 LINEAR FUNCTION (-) 
80 STEP UP 
81 STEP DOWN 
82 MENU ON 
83 MENU OFF 
84 DISPLAY A/V SYS STATUS 
85 STEP LEFT 
86 STEP RIGHT 
87 ACKNOWLEDGE 
88 PIP ON/OFF 
89 PIP SHIFT  
90 PIP MAIN SWAP 
91 STROBE ON/OFF 
92 MULTI STROBE 
93 MAIN FROZEN 
94 3/9 MULTI SCAN 
95 PIP SELECT 
96 MOSAIC MULTI PIP 
97 PICTURE DNR 
98 MAIN STORED 
99 PIP STROBE 

100 RECALL MAIN PICTURE 
101 PIP FREEZE 
102 PIP STEP UP 
103 PIP STEP DOWN 
118 SUB MODE 
119 OPTIONS BUS MODE 
123 CONNECT 
124 DISCONNECT 



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة

 

 
 

Lab Session 07 | 2011-2012 Page | 8 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

7-4 4B ربط مستقبلIR إىل معاجل مصغر: 

 .تحكم مصغرمتوضح هذه الفقرة بعض األمور اليت جيب مراعاتا عند وصل مستقبل أشعت حتت احلمراء مع 

 .On | "1" = off="0" –مستقبل األشعة حتت احلمراء سوف يعكس املستوى املنطقي للنبضات  )1

 ."1"على املستوى فإن خرج املستقبل سيكون يف حال عدم اإلرسال  )2

ميكن ربط خرج املستقبل إىل أي قطب من أقطاب املايكرو أو إىل قطب مقاطعة خارجية ومراقبة حالـة القطـب حـىت تتغـري حالتـه  )3

 بت. 14إىل املستوى املنخفض داللًة على وجود حالة إرسال، حينها تبدأ باستقبال الشيفرة املؤلفة من 

7-5 5B مستقبل األشعة حتت احلمراءCLRM-2038S: 

 وله املواصفات األساسية التالية: CLRM-2038Sإن مستقبل األشعة املستخدم يف مشروعنا هو من النموذج 

 أشعة حتت احلمراء ومضخم إشارة يف نفس الوقت. مستقبل )1

 .PCMمرشح مترير داخل غالف املستقبل من أجل ترددات  )2

 مناعة عالية ضد التأثر باألضواء احمليطة. )3

 درع مطور للمناعة ضد اضطرابات احلقل الكهربائي. )4

 .2.7V~5.5Vاستهالك طاقة منخفض ضمن جمال العمل  )5

 .TTL, CMOSاملنطقي متوافق مع متطلبات املستوى  )6

 .NEC code,RC5 codeمتوافق مع معايري  )7

 .38KHZتردد احلامل  )8

 .12mمسافة االستقبال حىت  )9

 ميكن استخدامه من أجل التطبيقات التالية:  )10

 ) مفتاح ضوئيOptical switch.( 

  :تطبيقات التحكم باألجهزة مثلAudio, TV, VCR, CD, MD, DVD, etc. 

 مثل:  التحكم باألجهزة املنزليةAir-conditioner, Fan, CATV, etc 

 



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة
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 .CLRM-2038Sالبنية الداخلية للمستقبل  7الشكل

===
 .CLRM-2038Sزع األقطاب للمستقبل تو  8الشكل

7-6 6Bدارة املالئمة ملستقبل األشعة حتت احلمراء: 

علــى التــوازي مــع أقطــاب التغذيــة للمســتقبل وأقــرب مــا  4.7uF، فإنــه جيــب وضــع مكثــف عنــد ربــط مســتقبل أشــعة حتــت احلمــراء مــع معــاجل

 ميكن إىل تلك األقطاب، وإال لن يعمل يف الغالب. الشكل التايل يوضح دارة املالئمة هلذا املستقبل.

=
=CLRM-2038S احلمراء حتت األشعة ملستقبل املالئمة دارة 9الشكل



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة
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7-7 7B جهاز التحكم عناوينAL-AWAIL: 

صــاً لشــركة األوائــل للهندســة اإللكرتونيــة وفــق خصي تصــنيعه وتصــميمهفقــد مت  10املوضــح علــى الشــكلاملســتخدم و بالنســبة جلهــاز الــتحكم 

، وأمـا بالنسـبة ألوامـر املفـاتيح علـى اجلهـاز فهـي RC5 Address = 27فإن هلذا اجلهاز عنـوان خـاص وهـو: ذلك ل .دالئل وظيفية خاصة

 .Hexعلماً أن القيم هي بصيغة  باللون األزرق لى الشكل يف الطرف األمينعموضحة 

8B 

=احلمراء حتت األشعةب هاز التحكمج 10الشكل
 



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة

 

 
 

Lab Session 07 | 2011-2012 Page | 11 Microprocessors & Microcontrollers Lab 
 

7-8 9B برجمة مستقبل أشعة حتت احلمراء (توصيل وجتربةCLRM-2038S (ع متحكم مAVR. 

، ويف هـذه احلالـة RC5الربوتوكـول  الـيت تعمـل وفـقو امر مرسلة من أجهزة التحكم باألشعة حتت احلمـراء ستقبال أو الكتابة برنامج املطلوب  

سـوف  .Bascom-AVR البيئة يف RC5مستقبالت األشعة حتت احلمراء اليت تعتمد  سوف نستخدم التعليمات املخصصة للتعامل مع

يــتم فحــص حالــة  .RC5 املوجــودة يف البيئــة الربجميــة والــيت حتــوي علــى بروتوكــول االســتقبال RC5 التــابع باســتدعاء مكتبــةيقــوم الربنــامج 

 لعد النبضات بشكل آيل. Timer0واليت تقوم بتشغيل املؤقت  Getrc5املستقبل باستخدام التعليمة 

 التعليمة البرمجية شرح التعليمة
 IR. Config Rc5 = Pinb.7 , Wait = 2000تعريف القطب املوصول مع خرج مستقبل 

 Getrc5(address , Command) ملستقبل.العنوان واألمر من ااستحصال 

 .Mini-Phoenixعلى اللوحة التعليمية مع املتحكم ) CLRM-2038Sمستقبل أشعة حتت احلمراء (توصيل يقة يبني طر  11الشكل

 
 16مع املتحكم للتجربة ) CLRM-2038Sمستقبل أشعة حتت احلمراء (توصيل  11الشكل

 

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.16.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.16.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : RC5 Receiver;                                              * 
' * Description   : Receiving RC5 Code from Remote Control                     * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية

 قســـــــم هندســــــــــة التحكــــــــــم واألمتتــــــــــة
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'----------------------- 
'-----------------------[RC5 Receiver Configurations] 
Config Rc5 = Pinb.7 , Wait = 2000 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Rc5_address As Byte , Rc5_command As Byte 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Enable Interrupts 
Do 
   Gosub Read_rc5 : Waitms 100 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Read RC5 Code] 
Read_rc5: 
   Getrc5(rc5_address , Rc5_command) 
   If Rc5_address <> 255 Then 
      Rc5_command = Rc5_command And &B01111111 
 
      Print "Address is: " ; Rc5_address 
      Print "Command is: " ; Rc5_command 
   End If 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  



 جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
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7-9 10B أشعة حتت احلمراء ( رسلمبرجمة توصيل وجتربةIR LED (ع متحكم مAVR. 
سـوف نسـتخدم التعليمـات ، ويف هـذه احلالـة RC5الربوتوكـول  تعمل وفـقحتكم باألشعة حتت احلمراء امر أو  رسالإلكتابة برنامج املطلوب  

باســتدعاء ســوف يقــوم الربنــامج  .Bascom-AVR البيئــة يف RC5مســتقبالت األشــعة حتــت احلمــراء الــيت تعتمــد  املخصصــة للتعامــل مــع

يـتم إرسـال الربوتوكـول باسـتخدام  .املطلوب واليت حتوي على بروتوكول اإلرسال Bascom-AVRاملوجودة يف البيئة الربجمية  RC5مكتبة 

 حلساب زمن النبضات بشكل آيل. Timer1واليت تقوم بتشغيل املؤقت  RC5SENDالتعليمة 

 التعليمة البرمجية شرح التعليمة
 RC5 Rc5send Togbit , Address , Commandوفق  OC1Aتعليمة إرسال بت احلالة والعنوان واألمر على القطب 

 .Mini-Phoenixعلى اللوحة التعليمية مع املتحكم  OC1(A)مرسل أشعة حتت احلمراء إىل القطب توصيل يقة يبني طر  12الشكل

 
 17مع املتحكم للتجربة  أشعة حتت احلمراء رسلمتوصيل  12الشكل

 :BASCOM-AVRيف بيئة  Exp.17.bas الربنامج
' ****************************************************************************** 
' * Title         : Exp.17.bas                                                 * 
' * Target Board  : Mini-Phoenix - REV 1.00                                    * 
' * Target MCU    : ATMega32A                                                  * 
' * Author        : Walid Balid                                                * 
' * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3                                         * 
' * Peripherals   : RC5 Sender                                                 * 
' * Description   : Sending RC5 Code using IR LED                              * 
' ****************************************************************************** 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-----------------------[Definitions] 
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 كلية اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية
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$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 8000000 
'----------------------- 
'-----------------------[GPIO Configurations] 
Config Pinb.2 = Input : Portb.2 = 1 : Send_ir Alias Pinb.2 
Config Debounce = 500 
'----------------------- 
'-----------------------[Variables] 
Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte 
'--------------------- 
Command = 18 : Togbit = 0 : Address = 0 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Main Program] 
Do 
   Debounce Send_ir , 0 , Power_command , Sub               'OC1A pin 
Loop 
End 
'---<[End Main] 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'--->[Send RC5 Code] 
Power_command: 
   If Togbit = 0 Then Togbit = 32 Else Togbit = 0 
   Rc5send Togbit , Address , Command 
Return 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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