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 Bascomکامپایلر  با AVRپروژه میکرو کنترلر  11کتاب 

 

 
(Sina1359نویسنده : سینا عبدمنافی  )

1391بهار 
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 فهرست:

  مقدمه-

 3X  4رمزه با کیپد   4درب بازکن قفل -

64X128گرافیکی  LCDدرب بازکن تاچ اسکرین با قفل -

(Smart Cardرب بازکن با کارت تلفن )دقفل -

 SD Cardدرب بازکن با قفل -

RFID   (RF01D)درب بازکن با قفل -

(SIM900)با ماژول   SMSدرب بازکن با شماره قفل -

(SIM900)با ماژول  SMSدرب بازکن با رمز متنی قفل -

SMS ْ(SIM900)با  موتور چاه روشن وخاموش کردن -

SIM900با  ))میسکال Caller IDقفل درب بازکن با -

Caller IDروشن خاموش کردن موتور چاه با -

کارت SDوثبت دما بر روی  LM35دماسنج با -

*کن با کارت مغناطیسی )کارت بانکی(قفل درب باز-

 ضمائم:-
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 مقدمه:

 ECA.IRبا سالم به دوستان عزیز خودم در سایت 

دم را که پروژه خودارم که چندین این را قصد  کتاب الکترونیکی من در این 

 با دوستان خود به اشتراک بگذارم  ,بسیار به آنها عالقه دارم 

و آموزش مقدماتی وگام به گام  AVRمیکرو کنترلر آشنایی با  ,هدف از این کار 

سر در به .)انشا... مورد توجه دوستان قرار گیرد( میباشد Bascomکامپایلر با 

  ,وسایتهای دیگر ادی در همین سایت دوستان زی ,انجام رسیدن این پروژه ها 

 من را یاری کردند 

ا داره در اینجا از آنها تشکر کرده  و این مقاله را به این دوستان تقدیم میکنم ج

  ػلیذلی...  -  iranledآرهاى ػشیش در طایت  -  erfan m - baby_1 - هحظي فاریاتی

شده  بسیار حرفه ای  طراحی, پروژه ها با وجود این که بسیار ساده می باشند 

 و به مدت طوالنی آنها را تست کردم.

 برد برد پیاده سازی کنید.  مقاله را مطالعه و آنها را بر رویپس با دقت این 

 ها  مکمل یکدیگر باشند و با اجرای یک  همچنین سعی شده تا پروژه

 پروژه  بتوانید پروژه های دیگر را نیز بر روی آن پیاده سازی کنید

 نباشدو دباره بستن مدار بر روی برد برد دباره کاری و نیاز به 

 سعی میکنم مقاالت را با زبان ساده و خودمونی بنویسم که هم من راحت تر 

 (به صورت پرسش پاسخی فکر کنم بهترباشه)ند باشم و هم بهتر قابل فهم باش

 

  است آزاد , استفاده در وبسایتهای دیگر –تولید صنعتی  -هر گونه استفاده از این پروژه ها  به عنوان پروژه درسی 

www.MELEC.ir 
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 3X  4رمزه با کیپد   4قفل درب بازکن -

 قطعات به کار رفته در این پروژه :

 به آن اشاره میکنیم   8برای راحت تر شدن کار از این به بعد با نام مگاشرکت اتمل که    ATMega8ر میکرو کنترل

 (Keypad)یک عدد کیپد 

 در بازار موجود است  4در3و  4در4کیبردهای ماتریسی هستند که به دو صورت   ,ها کیپد  حاال کیپد چیه؟

 استفاده میکنیم( 4در  3)در اینجا ما از کیپد  آن را در تلفنهای خانگی میتونید ببینید 4در3نمونه 

 یک عکس میتونید قرار بدید؟

 

 ممنون ولی حاال به چه صورت به میکرو وصلش کنیم؟

عدد آنها سطر میباشند 4ه ستون و عدد آنها مربوط ب 3خروجی هستند که پایه  7دارای  4در  3کیپدهای 

C1,C2,C3و سطر با نامهای  R1 ,R2,R3,R4با نام   پایه های ستون آن کیپدهای موجود در بازار ایران  معموال 

 عالمتگذاری شده است.

 حاال به کدوم پایه میکرو وصل کنم؟

 به یک پورت کامل نیاز داریم  4در  4و  4در  3ببین دوست عزیز ما برای اتصال کیپدهای 

 پایه از میکرو  8یعنی 

 باید آن را نیز وصل کنیم 4در  4مدا  که دریه های میکرو را  آزاد میگذاریم یکی از پا,  4در  3حاال در نوع 
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  را  آزاد گذاشتم B3متصل کردیم  که پورت  Bمن در اینجا کیپدر را به پورت 

 : ستتصال کیپد به میکرو به صورت زیر انقشه ا

 

 میباشد  DCولت  5  >==   8حاال برق میکرو : برق میکرو مگا 

 رگوالتور چیه؟, استفاده کنید ولت 5از یک رگوالتور  انیدبرای تهیه این برق میتو

 را بر روی یک عدد ثابت نگه میدارد  منبع تغذیه ما DC سه پایه  است که ولتاژ ICرگوالتور یک 

 . استفاده میکنیم L7805مدلهای مختلفی با ولتاژهای گوناگون در بازار موجود میباشد که  ما در اینجا از مدل 

 ولت( 6.3ولت حدود  5ولت باید از خروجی ما بیشتر باشد )در مدل  1.3ل پایه اول رگوالتور ورودی بوده که حدعق

میلی آمپر )آداپتورهای کوچک همانند آداپتورهای  777ولت  9تا  ..6یچینگ تهیه برق ورودی از یک اداپتور سوئبرای 

 (گوشی موبایل( استفاده میکنیم که هم کوچک بوده و  خروجی فیلتر شده دارند )ارزان  هم هستند

 مییوگ وصل کرده که از این به بعد به جای برق منفی به آن زمین میاست که به برق منفی  GNDپایه وسطی 

 این هم مدار رگوالتور: ,میشودخروجیست که به میکرو وصل  ,یه بعدی پا

www.MELEC.ir 
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 کار اون خارنها چیه ؟ میشه وصل نکنیم؟ 

 هستند و دستگاه های الکتریکی بر روی آنها نویز بله میشه وصل نکرد ولی در بعضی مدارها که به نویز حساس 

 د.و جلوگیری از ریست شدن آن می شو مانع به وجود آمدن نویز بر روی میکروخارنها  ,میاندازند 

 فراموش نکن که هر گونه نویز و یا کاهش ولتاژی موجب اختالل  بر روی میکرو و ریست شدن آن میشود

 ولتاژ باالتر چی؟ 

 یکرو را میسوزاند...ولتاژ باالتر م

 خروجی(؟ –فلش  –رام  –چیا داره  )رم  8مگا 

 datasheetولی دیتا شیت اونو در فولدر  ,م تا از اصل پروژه خارج نشیم هاین را اگر اجازه بدهید توضیح ند

 .ضمیمه کتاب میکنم

LCD  که در بازار آن 2در  16به کار رفته در این پروژه از نوع ال سی دی های کاراکتری میباشد که از نوع 

ولی مصرف کمتری  ,فراوان  بوده و با قیمت ارزان به فروش میرسد )رنگ آبی آن هم  با این که کمی گرانتر میباشد 

 .و زیباتر است( داشته 

 یک عکس میزاری؟
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LCD :را به صورت زیر به میکرو  متصل میکنیم 

 

 

 به میکرو متصل کردپایه  4یا  8این ال سی دی ها را میتوان به صورت 

 پایه استفاده کنیم 4بهتر است که از حالت  , 8به دلیل کم بودن پایه های مگا 

  LCDالیت  ( وصل میکنیم تا چراغ بکGND( و منفی یا همان زمین )VCCرا به  برق مثبت ) 16و  15دو پایه 

 .ولت( 5)ولتاژ  روشن شود

 هم وصل کرده و یک سر دیگر ولوم را به زمین وصل میکنیمکیلو ا 17را به یک پتوانسیومتر یا ولوم  3پایه 

www.MELEC.ir 
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 کار این پتانسیومتر چیه ؟

 را تنظیم میکنیم... Lcdیک مقاومت متغییر است که با آن  کنتراست یا تباین رنگی نوشته های 

 مدار کلی یا همون شماتیک  پروژه به صورت زیر میباشد:

 

 یر تنظیم میکنیم:فیوز بیتهای کالک )کالک بیت( را به صورت ز
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 اون رله چیه ؟

 به وسیله پایه میکرو )در زمانی که پسورد درست بود( تحریک شده و بوبین رله به کار افتاده و رله 

 کلید خروجی  وصل میشود 

 آمپر وصل کنیم  و آن ترانس را به درب باز کن  خانه متصل کنیم 1ولت  12واگر آن را به یک ترانس 

 ترانس هم فعال شده )رله کلید ترانس ما محصوب میشود( و درب باز میشود, با اتصال کلید رله

 در پروژه های درب بازکن به صورت چند میلی ثانیه روشن و خاموش میکنیم که به این حالت کلید پالسی رله 

 گفته میشود.

 همان پایه اتصال به میکرو است(: AVRاین هم شماتیک رله )پایه 

 

 استفاده کردیم DCولت  5ه نجا ما از رلدر ای

 

www.MELEC.ir 



www.eca.ir Page 10 

 حاال برنامه نویسی با بسکامو شروع میکنی ؟ خسته شدم!!!!

 چشم دوست عزیز

 : اول توضیح میدم بعد کل برنامه را برای کپی پیست کردن میزارم ,این هم از برنامه 

 با این دستور ابتدا نوع میکرو و فرکانس کاری را برای میکرو مشخص میکنیم:

$regfile = "m8def.dat" 

$crystal = 8000000 

 با این دستورات ورودی خروجی ها را به میکرو معرفی کرده و شماره پایه ها را تعیین میکنیم:

Config Pinc.0 = Output 

Config Pinc.1 = Output 

Config Pinc.2 = Output 

 پورتی که کیپد به آن متصل میشود معرفی میکنیم:

Config Kbd = Portb 

 آرایش کلیدهای کیپد را به به میکرو معرفی میکند )این استاندارد بیشتر کیپدهاست(: ,ور هم در آخر برنامه این دست

Data_for_keyboard: 

Data 1 , 2 , 3 , 10 , 4 , 5 , 6 , 11 , 7 , 8 , 9 , 12 , 13 , 0 , 14 , 15 

 

 است: 2در  16که   LCDهمچنین نوع  ,و پایه های آن  LCDمعرفی 

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.5 , E = Portd.4 , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , 

Db7 = Portd.3 

 اهم )در بازار به همین نام به فروش میرسد(: 8پایه اتصال  بلندگوی  

Speaker Alias Pinc.2 

 معرفی متغییر ها:

Dim A As Byte , Kbd1 As Byte 

www.MELEC.ir 
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Dim B As Byte , Kbd2 As Byte 

Dim C As Byte , Kbd3 As Byte 

Dim D As Byte , Kbd4 As Byte 

Dim L As Integer 

Dim M As Integer 

Dim N As Byte 

Dim V As Word 

Dim X As Byte 

Dim P1 As Byte , O1 As Byte 

Dim P2 As Byte , O2 As Byte 

Dim P3 As Byte , O3 As Byte 

Dim P4 As Byte , O4 As Byte 

Dim S1 As Integer 

Dim S2 As Integer 

Dim S3 As Byte 

Dim R As Word 

Dim Pp1 As Byte , Oo1 As Byte 

Dim Pp2 As Byte , Oo2 As Byte 

Dim Pp3 As Byte , Oo3 As Byte 

Dim Pp4 As Byte , Oo4 As Byte 

Dim Ss1 As Integer 

Dim Ss2 As Integer 

www.MELEC.ir 
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Dim Ss3 As Byte 

Dim Rr As Word 

 

Dim Ppp1 As Byte , Ooo1 As Byte 

Dim Ppp2 As Byte , Ooo2 As Byte 

Dim Ppp3 As Byte , Ooo3 As Byte 

Dim Ppp4 As Byte , Ooo4 As Byte 

Dim Sss1 As Integer 

Dim Sss2 As Integer 

Dim Sss3 As Byte 

Dim Rrr As Word 

 

Dim Qr As Integer 

Dim Qw As Integer 

Dim Qq As Integer 

Dim T As Integer 

 : Xو وارد کردن عدد یک در متغییر  LCD خاموش کردن مکان نما بدرد نخور 

Cursor Off 

X = 1 

 :EEPROMنمایش خواندن از حافظه 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Read Memory "...  
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Waitms 300 

 اپرام برای چی به کار میاد؟

 ع شدن برق  رم دستگاه پاک شده بعد از قط ,میدونید که پسورها  را نمیتوان درداخل متغییر نگه داشت 

 و متغییر ها که داخل رم هستند پاک میشوند

 پسورد را داخل حافظه اپرام  ذخیره میکنیم تا آن را در زمان مورد نظر ,برای جلوگیری از این حالت 

 فراخوانی کنیم.

 پسورد در آن( یک رمز اولیه درست کنیم ابتدا باید برای اپرام )در صورت نبودن 

 را به عنوان پسورد اولیه قرار بده 1234 ,ک میکنیم که اگر در اپرام  پسورد نبود پس چ

 خوب حاال از کجا بفهمیم که پسورد نداره؟

 هگزادسیمال  FFبایتها به صورت  ,اگر پسورد را  قبال معرفی نکردیم )اولین استفاده از دستگاه( داخل اپرام 

 قرار بده : 1234پسورد را  , هگزیای بود  FFه صورت است و ما چک میکنیم که دو بایت اول اگر ب

 یادم میاد این قسمتش خیلی وقتمو گرفت

 

Readeeprom Qr , 0 

Waitms 100 

If Qr = &HFFFF Then 

Qq = 1234 

Writeeeprom Qq , 0 

Waitms 100 

Qr = 1234 

End If 

T = Qr 

Locate 1 , 1 

Lcd "ECA.IR"......... 



www.eca.ir Page 14 

 

Locate 2 , 1 

Lcd "Lock Door V: 2  "  

Wait 1  

 : DOشروع برنامه اصلی  با حلقه 

 

Do 

 

New: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Enter Password:" 

Locate 2 , 9 

Lcd "Lock:" ; X ; "-5" 

 

Locate 2 , 1 

Lcd "[" 

Locate 2 , 6 

Lcd "]" 

 ن یا همان زیر برنامهبرنامه به سابروتی ,بار پسورد اشتباه تایپ شود  5با این دستور در صورت این که 

 قرارا )بیک بار روشن خامش کردن مدار دباره به کار میافتد  ر این زمان میکرو قفل کرده و با الک رفت و د

 (میتوانید میکرو را ریست کنید ,دادن یک کلید فشاری بر روی جعبه کنترلی به نام  ریست  در داخل خانه 

  این قسمت را خودم خیلی دوست داشتم

 

If X = 5 Then Goto Lock 
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 رمز از کیپد میکنیم  4با دستورات زیر شروع به گرفتن 

 رمز را دریافت کنیم که بسیار ساده تر بود 4البته میتونستیم به صورت دیگری 

 ولی  لقمه را در دور سر میگردانیم تا دوستان تازه کار بهتر متوجه شوند و در پروژه های بعدی

 م داد )ببخشید کمی دستورات زیاد و تکراری شده...( :روش ساده تر را توضیح خواه

Main1: 

A = Getkbd() 

If A > 15 Then Goto Main1 

Kbd1 = Lookup(a , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 2 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 پسورد رفته بر روی کیپد به دو زیر برنامه اولد پسورد و بعد نیو  (*)با فشار دادن کلید ستاه 

 و پسورد را )در صورد درست وارد کردن پسورد قدیمی( تغییر میدهیم:

 

If Kbd1 = 13 Then 

Gosub Oldpass 

Goto New 

End If 

 ( را فشار داده تا ورژن برنامه با زیر برنامه مارک#در صورت اشتباه وارد کردن یک عدد کلید مربع )

 ره پسورد شود :نمایش داده شده و برنامه آماده دریافت دبا

If Kbd1 = 14 Then 

Gosub Mark 

Goto New 

End If 
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Waitms 50 

 

Main2: 

B = Getkbd() 

If B > 15 Then Goto Main2 

Kbd2 = Lookup(b , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 3 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

If Kbd2 = 13 Then 

Gosub Oldpass 

Goto New 

End If 

 

If Kbd2 = 14 Then 

Gosub Mark 

Goto New 

End If 

 

Waitms 50 
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Main3: 

C = Getkbd() 

If C > 15 Then Goto Main3 

Kbd3 = Lookup(c , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 4 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

If Kbd3 = 13 Then 

Gosub Oldpass 

Goto New 

End If 

 

If Kbd3 = 14 Then 

Gosub Mark 

Goto New 

End If 

 

Waitms 50 

 

Main4: 

D = Getkbd() 

If D > 15 Then Goto Main4 

Kbd4 = Lookup(d , Data_for_keyboard) 
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Locate 2 , 5 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

If Kbd4 = 13 Then 

Gosub Oldpass 

Goto New 

End If 

 

If Kbd4 = 14 Then 

Gosub Mark 

Goto New 

End If 

Waitms 50 

 اعداد به دست آمده را به صورت پشت سر هم قرار میدهیم  ,با دستور زیر که یادمه خیلی وقتمو گرفت 

 ضرب کرده و با هم جمع میکنیم 17و عدد سوم را در  177و عدد دوم را در  1777به این صورت که عدد اول را در 

 اضافه میکنیم هاو عدد چهارم را به آن

 چهار تبدیل میکنیم و با این کار ما  آن را به  یک هزارو دویست و سی و  ,است    1234مثال رمز وارد شده 

 ن استفاده کنیم:تا بتونیم در دستور شرطی از آ

L = Kbd1 * 1000 

M = Kbd2 * 100 

N = Kbd3 * 10 

V = L + M 
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V = V + N 

V = V + Kbd4 

 رفته و اگر Winباشد به سابروتین پسورد را چک میکنیم که اگر درست  ,با دستوررات شرطی زیر

 میرویم Lossنادرست بود به سابروتین 

If V <> T Then Gosub Loss 

If V = T Then Gosub Win 

به پایان رسید(: LOOPدر این جا برنامه اصلی به پایان میرسه و میریم سر وقت  زیر برنامه ها )حلقه اصلی هم با 

Loop 

 (:کردن برنامه میکرو از کار افتاده و کیپد قفل میشود ENDدادیم )با زیر برنامه الک که قبال توضیح 

Lock: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "System Lock..." 

Locate 2 , 9 

Lcd "Lock:" ; X ; "-5" 

End 

 درب را باز میکنیم: ,که در صورت درست بودن پسورد به آن  رفته و با تولید یک پالس در رله  winسابروتین 

Win: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Correct Password" 

Sound Speaker , 100 , 20 

www.MELEC.ir 
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Waitms 5 

Sound Speaker , 180 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 50 

Cls 

Waitms 50 

 

Locate 1 , 1 

Lcd "Correct Password" 

Waitms 50 

Cls 

Waitms 50 

 

X = 1 

 

Set Portc.0 

Set Portc.1 

Waitms 30 

Reset Portc.0 

Reset Portc.1 

 با این دستور از سابروتین خارج و به برنامه اصلی میرویم:

Return 
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 که در صورت درست نبودن پسورد به آن هدایت میشویم Lossحاال میریم سر وقت سابروتین 

( که در صورت Incr X اضافه کرده  )با دستور Xیکی به متغییر هر بار در این سابروتین   :م  هتوضیحی که باید بد

 وارد کردن

 بار( میکرو به سابروتین الک رفته و قفل شود... 5سورد اشتباه  )پ

Loss: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Invalid Password" 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 180 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 50 

Cls 

Waitms 50 

 

Locate 1 , 1 

Lcd "Invalid Password" 

Waitms 50 

Cls 

Waitms 50 

 

Incr X 
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 پایان سابروتین:

Return 

 بقیه زیر برنامه ها چی شد؟

 زیر برنامه های دیگر را هم توضیح نمیدهم تا مقاله  بیش از حد کشدار نشود 

 باید تا اینجا خودتان متوجه کار آنها شده باشید ....

 آیا میشه تعداد رمزها را بیشتر کرد؟

 نید تعداد ارقام را افزایش دهید)درساب  نیو هم باید تغییر دهید(امیتو ,ن صورت که توضیح دادمبه هما , چرا که نمیشود

 تست کردم  من آن را یک سال کامال صنعتی بوده و  ,این پروژه با تمام سادگیش 

 میشه گفت اولین و بهترین پروژه من بوده و هست

 ا در برنامه بسکام کپی کنید:کل برنامه را با فونت ریز قرار میدم ت حال

 

 $regfile = "m8def.dat" 

$crystal = 8000000 

Config Pinc.0 = Output 

Config Pinc.1 = Output 

Config Pinc.2 = Output 

Config Kbd = Portb 

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.5 , E = Portd.4 , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 

Speaker Alias Pinc.2 

Dim A As Byte , Kbd1 As Byte 

Dim B As Byte , Kbd2 As Byte 

Dim C As Byte , Kbd3 As Byte 

Dim D As Byte , Kbd4 As Byte 

Dim L As Integer 

Dim M As Integer 

Dim N As Byte 
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Dim V As Word 

Dim X As Byte 

Dim P1 As Byte , O1 As Byte 

Dim P2 As Byte , O2 As Byte 

Dim P3 As Byte , O3 As Byte 

Dim P4 As Byte , O4 As Byte 

Dim S1 As Integer 

Dim S2 As Integer 

Dim S3 As Byte 

Dim R As Word 

 

 

 

Dim Pp1 As Byte , Oo1 As Byte 

Dim Pp2 As Byte , Oo2 As Byte 

Dim Pp3 As Byte , Oo3 As Byte 

Dim Pp4 As Byte , Oo4 As Byte 

Dim Ss1 As Integer 

Dim Ss2 As Integer 

Dim Ss3 As Byte 

Dim Rr As Word 

 

Dim Ppp1 As Byte , Ooo1 As Byte 

Dim Ppp2 As Byte , Ooo2 As Byte 

Dim Ppp3 As Byte , Ooo3 As Byte 

Dim Ppp4 As Byte , Ooo4 As Byte 

Dim Sss1 As Integer 

Dim Sss2 As Integer 

Dim Sss3 As Byte 

Dim Rrr As Word 
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Dim Qr As Integer 

Dim Qw As Integer 

Dim Qq As Integer 

Dim T As Integer 

Cursor Off 

 

X = 1 

 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Read Memory..." 

Waitms 300 

 

Readeeprom Qr , 0 

Waitms 100 

 

If Qr = &HFFFF Then 

Qq = 1234 

Writeeeprom Qq , 0 

Waitms 100 

Qr = 1234 

End If 

 

T = Qr 

 

 

Locate 1 , 1 

Lcd "Sina Abdemanafi" 

Locate 2 , 1 
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Lcd "Lock Door V: 2 " 

Wait 1 

Do 

New: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Enter Password:" 

Locate 2 , 9 

Lcd "Lock:" ; X ; "-5" 

Locate 2 , 1 

Lcd "[" 

Locate 2 , 6 

Lcd "]" 

If X = 5 Then Goto Lock 

Main1: 

A = Getkbd() 

If A > 15 Then Goto Main1 

Kbd1 = Lookup(a , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 2 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

If Kbd1 = 13 Then 

Gosub Oldpass 

Goto New 

www.MELEC.ir 
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End If 

 

If Kbd1 = 14 Then 

Gosub Mark 

Goto New 

End If 

 

Waitms 50 

 

Main2: 

B = Getkbd() 

If B > 15 Then Goto Main2 

Kbd2 = Lookup(b , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 3 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

If Kbd2 = 13 Then 

Gosub Oldpass 

Goto New 

End If 

 

If Kbd2 = 14 Then 

Gosub Mark 

Goto New 

End If 

 

Waitms 50 

 

Main3: 
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C = Getkbd() 

If C > 15 Then Goto Main3 

Kbd3 = Lookup(c , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 4 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

If Kbd3 = 13 Then 

Gosub Oldpass 

Goto New 

End If 

 

If Kbd3 = 14 Then 

Gosub Mark 

Goto New 

End If 

 

Waitms 50 

 

Main4: 

D = Getkbd() 

If D > 15 Then Goto Main4 

Kbd4 = Lookup(d , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 5 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

If Kbd4 = 13 Then 

Gosub Oldpass 

Goto New 



www.eca.ir Page 28 

 

End If 

 

If Kbd4 = 14 Then 

Gosub Mark 

Goto New 

End If 

 

Waitms 50 

 

L = Kbd1 * 1000 

M = Kbd2 * 100 

N = Kbd3 * 10 

V = L + M 

V = V + N 

V = V + Kbd4 

 

If V <> T Then Gosub Loss 

If V = T Then Gosub Win 

 

Loop 

 

Lock: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "System Lock..." 

Locate 2 , 9 

Lcd "Lock:" ; X ; "-5" 

End 

 

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



www.eca.ir Page 29 

Win: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Correct Password" 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 180 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 50 

Cls 

Waitms 50 

Locate 1 , 1 

Lcd "Correct Password" 

Waitms 50 

Cls 

Waitms 50 

X = 1 

Set Portc.0 

Set Portc.1 

Waitms 30 

Reset Portc.0 

Reset Portc.1 

Return 

www.MELEC.ir 
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'------------------------ 

 

Loss: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Invalid Password" 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 180 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 50 

Cls 

Waitms 50 

 

Locate 1 , 1 

Lcd "Invalid Password" 

Waitms 50 

Cls 

Waitms 50 

 

Incr X 

 

Return 

 

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

 

Oldpass: 

 

Cls 
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Locate 1 , 1 

Lcd "Old Password:" 

 

Locate 2 , 1 

Lcd "[" 

Locate 2 , 6 

Lcd "]" 

 

Snmain1: 

Ppp1 = Getkbd() 

If Ppp1 > 15 Then Goto Snmain1 

Ooo1 = Lookup(ppp1 , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 2 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

Waitms 50 

 

Snmain2: 

Ppp2 = Getkbd() 

If Ppp2 > 15 Then Goto Snmain2 

Ooo2 = Lookup(ppp2 , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 3 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

 

Waitms 50 

 

Snmain3: 
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Ppp3 = Getkbd() 

If Ppp3 > 15 Then Goto Snmain3 

Ooo3 = Lookup(ppp3 , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 4 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

Waitms 50 

 

Snmain4: 

Ppp4 = Getkbd() 

If Ppp4 > 15 Then Goto Snmain4 

Ooo4 = Lookup(ppp4 , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 5 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

 

Waitms 50 

 

Sss1 = Ooo1 * 1000 

Sss2 = Ooo2 * 100 

Sss3 = Ooo3 * 10 

Rrr = Sss1 + Sss2 

Rrr = Rrr + Sss3 

Rrr = Rrr + Ooo4 

 

If Rrr <> T Then Gosub Loss 

If Rrr = T Then Gosub Newpass 
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Waitms 50 

Return 

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

Newpass: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "New Password:" 

Locate 2 , 1 

Lcd "[" 

Locate 2 , 6 

Lcd "]" 

Nmain1: 

P1 = Getkbd() 

If P1 > 15 Then Goto Nmain1 

O1 = Lookup(p1 , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 2 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

Waitms 50 

Nmain2: 

P2 = Getkbd() 

If P2 > 15 Then Goto Nmain2 

www.MELEC.ir 
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O2 = Lookup(p2 , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 3 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

 

Waitms 50 

 

Nmain3: 

P3 = Getkbd() 

If P3 > 15 Then Goto Nmain3 

O3 = Lookup(p3 , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 4 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

Waitms 50 

 

Nmain4: 

P4 = Getkbd() 

If P4 > 15 Then Goto Nmain4 

O4 = Lookup(p4 , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 5 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

 

Waitms 50 

 

S1 = O1 * 1000 
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S2 = O2 * 100 

S3 = O3 * 10 

R = S1 + S2 

R = R + S3 

R = R + O4 

 

 

'========== 

 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Confirm Password:" 

 

Locate 2 , 1 

Lcd "[" 

Locate 2 , 6 

Lcd "]" 

 

Nnmain1: 

Pp1 = Getkbd() 

If Pp1 > 15 Then Goto Nnmain1 

Oo1 = Lookup(pp1 , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 2 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

Waitms 50 

 

Nnmain2: 

Pp2 = Getkbd() 
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If Pp2 > 15 Then Goto Nnmain2 

Oo2 = Lookup(pp2 , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 3 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

 

Waitms 50 

 

Nnmain3: 

Pp3 = Getkbd() 

If Pp3 > 15 Then Goto Nnmain3 

Oo3 = Lookup(pp3 , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 4 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

Waitms 50 

 

Nnmain4: 

Pp4 = Getkbd() 

If Pp4 > 15 Then Goto Nnmain4 

Oo4 = Lookup(pp4 , Data_for_keyboard) 

Locate 2 , 5 

Lcd "*" 

Sound Speaker , 120 , 20 

 

 

Waitms 50 
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Ss1 = Oo1 * 1000 

Ss2 = Oo2 * 100 

Ss3 = Oo3 * 10 

Rr = Ss1 + Ss2 

Rr = Rr + Ss3 

Rr = Rr + Oo4 

'========== 

If R = Rr Then 

Qw = R 

Writeeeprom Qw , 0 

Waitms 100 

Readeeprom Qr , 0 

Waitms 100 

T = Qr 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Change Password" 

Locate 2 , 1 

Lcd "Successfuly" 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 180 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 100 , 20 

www.MELEC.ir 
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Waitms 50 

Cls 

Waitms 50 

 

Locate 1 , 1 

Lcd "Change Password" 

Locate 2 , 1 

Lcd "Successfuly" 

Waitms 50 

Cls 

Waitms 50 

 

End If 

 

If R <> Rr Then 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Change Password" 

Locate 2 , 1 

Lcd "Error!" 

 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 180 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 50 

Cls 

Waitms 50 
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Locate 1 , 1 

Lcd "Change Password" 

Locate 2 , 1 

Lcd "Error!" 

Waitms 50 

Cls 

Waitms 50 

 

End If 

 

 

Return 

 

 

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

Mark: 

 

Locate 1 , 1 

Lcd "Sina Abdemanafi" 

Locate 2 , 1 

Lcd "Lock Door V: 2  " 

Wait 1 

 

Return 

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

 

Data_for_keyboard: 

Data 1 , 2 , 3 , 10 , 4 , 5 , 6 , 11 , 7 , 8 , 9 , 12 , 13 , 0 , 14 , 15 
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 :64X128گرافیکی  LCDقفل درب بازکن تاچ اسکرین با  -

 قطعات به کار رفته در این پروژه :

 هم استفاده کنید( 16نید از مگا ا)میتو 32میکرو کنترلر مگا 

 SEDگرافیکی از خانواده   64در  128به کار رفته : ال سی دی   LCDنوع 

 

 

 

 

 ()با همین نام در بازار به فروش میرسد 64در  128در سایز  از نوع مقاومتی  بوده وتاچ اسکرین به کار رفته 
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 سیم داشته که به صورت زیر میباشد: 4این تاچ اسکرینها 

 

 Xبر روی دو پایه   ,تاچ اسکرینهای مقاومتی به این صورت عمل کرده که با فشار یک نقطه بر روی آن 

  ADCو به وسیله پایه های   ,یافته کاهش   سطر و ستون به دست آمدهمقاومت ایجاد شده در   Hi-Z و

 )مبدل آنالوگ به دیجیتال( میکرو آن را سنجیده و نقطه مورد نظر محاسبه شده  و ...

 من که نفهمیدم؟!!!!!

 پایه را همانند شماتیکی که قرار میدم به میکرو متصل کنید  4کلی بگم : به صورت 

 مطالعه کنید.... Bookی حمید نجفی را  در پوشه اگر اطالعات  بیشتری نیاز داشتید مقاله آقا

 چسبانیم:می  LCDعکس زیر بر روی  ه چسبهای دو طرفه  نازوک  همانندتاچ اسکرین را به وسیل
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 سیم فلت تاچ اسکرین را میتوانید به وسیله هویه لحیم کاری کنید ویا از سوکتهای مخصوص تاچ که در بازار

 استفاده کنید.. ,رسند تومان به فروش می 577به قیمت 

 

 کالک بیت:

 

 

www.MELEC.ir 
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 شماتیک مدار:

 

 

به  SEDگرافیکی   LCDروش اتصال 

میکرو:
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بسکام کنید تا در برنامه کانورت  BGFگرافیکی باید ابتدا آنها را به پسورند  LCDبر روی  BMPبرای نمایش عکسهای 

 قابل تشخیص باشند:

 

 

قرار دارد که  Touch Lock Door( در داخل پوشه font8x8.font) lcd( و فونت BGFتوجه: کلیه عکسها )فایلهای 

 باید در مسیر برنامه خود در بسکام کپی کنید.

 شرح برنامه  چی شد پس؟

 به صورت خالصه میگم: ,باشه چشم 

 به بسکام: LCDمعرفی کتابخانه 

$lib “glcdks108.lib” 

 ( و پورتهای متصل شده به میکرو : 64در  128ع آن به میکرو)گرافیکی و معرفی نو LCDدستور راه انداری 

Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portd , Controlport = Portb , Ce = 1 , Ce2 = 0 , Cd = 

2 , Rd = 3 , Reset = 4 , Enable = 5 

www.MELEC.ir 
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 برای خواندن تاچ اسکرین: ADCراه اندازی 

Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc    

 گرافیکی: LCDدستور نمایش عکس بر روی 

Showpic 0 , 0 , Pic 

 

  زیاد نشهکتاب دیگه زیاد کشش نمیدم تا تعداد صفحات 

 باشد می If  که همانند دستور شرطی  Caseفقط میمونه دستورات 

 ان بیاید...کمی روی دستورات آن دقت کنید تا روش عملکرد تاچ اسکرین دستت

 

 اون مقاومتهای که بین تاچ و میکرو قرار داره  الزمه بزاریم؟

 اصال آنها را قرار ندهید ,خوب شد اشاره کردید 

 اختالل به وجود میاورد ADCمعموال در کار 

 نمیشه رمز را در این پروژه تغییر داد؟

 اضافه کنیداین قسمت را خودتان میتوانید  همانند پروژه قبلی به برنامه  ,خیر 

 

 م تا در برنامه بسکام کپی کنید:هکل برنامه را با فونت ریز قرار مید حال

$regfile = "m32def.dat" 

$crystal = 8000000 

$lib "glcdks108.lib" 

Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portd , Controlport = Portb , Ce = 1 , Ce2 = 0 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 4 , Enable = 5 

Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc  

Config Portc = Output :                                  

Config Pina.5 = Output 

Speaker Alias Pina.5 

Dim X As Word , Y As Word                                 

Dim Row As Byte , Col As Byte                               
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Dim Lcds As Byte : Lcds = 0 

Dim G As Byte 

Dim L As Integer 

Dim M As Integer 

Dim N As Byte 

Dim V As Word 

Dim Kbd1 As Byte 

Dim Kbd2 As Byte 

Dim Kbd3 As Byte 

Dim Kbd4 As Byte 

Cls 

Showpic 0 , 0 , Pic 

Up: 

Do 

 

   Gosub Readtouch                                           

   Gosub Whichkey                                          

   Gosub Glcd 

 

   Waitms 5 

Loop 

End                                                    

Readtouch: 

Config Pina.0 = Output                                     

Config Pina.2 = Output                                   

Set Porta.0                                                

Reset Porta.2                                             

Ddra.1 = 0                                                   

Ddra.3 = 0                                                

Waitms 5                                                    
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Y = Getadc(3)                                             

'Print "VALUE Y : " ; Y                                    

Config Pina.1 = Output                            

Config Pina.3 = Output                                    

Reset Porta.1                                              

Set Porta.3                                                 

Ddra.0 = 0                                               

Ddra.2 = 0                                                   

Waitms 5                                                     

X = Getadc(2)                                                

'Print "VALUE  X : " ; X 

Return 

Whichkey: 

Select Case X                                           

            Case 780 To 925 : Col = 1 

            Case 620 To 760 : Col = 2 

            Case 460 To 600 : Col = 3 

            Case 300 To 440 : Col = 4 

            Case 125 To 280 : Col = 5 

            Case Else Col = 0 

End Select 

Select Case Y                                              

            Case 225 To 490 : Row = 1 

            Case 530 To 795 : Row = 2 

            Case Else Row = 0 

End Select 

'Select State 

www.MELEC.ir 
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Lcds = 0 

 

If Col = 1 And Row = 1 Then 

Lcds = 1 

Incr G 

If G = 1 Then Kbd1 = 1 

If G = 2 Then Kbd2 = 1 

If G = 3 Then Kbd3 = 1 

If G = 4 Then Kbd4 = 1 

Gosub Spik 

   Gosub Glcd 

End If 

If Col = 2 And Row = 1 Then 

Lcds = 2 

Incr G 

If G = 1 Then Kbd1 = 2 

If G = 2 Then Kbd2 = 2 

If G = 3 Then Kbd3 = 2 

If G = 4 Then Kbd4 = 2 

Gosub Spik 

   Gosub Glcd 

End If 

If Col = 3 And Row = 1 Then 

Lcds = 3 

Incr G 

If G = 1 Then Kbd1 = 3 

If G = 2 Then Kbd2 = 3 

If G = 3 Then Kbd3 = 3 

If G = 4 Then Kbd4 = 3 

Gosub Spik 
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   Gosub Glcd 

End If 

 

If Col = 4 And Row = 1 Then 

Lcds = 4 

Incr G 

If G = 1 Then Kbd1 = 4 

If G = 2 Then Kbd2 = 4 

If G = 3 Then Kbd3 = 4 

If G = 4 Then Kbd4 = 4 

Gosub Spik 

   Gosub Glcd 

End If 

 

If Col = 5 And Row = 1 Then 

Lcds = 5 

Incr G 

If G = 1 Then Kbd1 = 5 

If G = 2 Then Kbd2 = 5 

If G = 3 Then Kbd3 = 5 

If G = 4 Then Kbd4 = 5 

Gosub Spik 

   Gosub Glcd 

End If 

If Col = 1 And Row = 2 Then 

Lcds = 6 

Incr G 

If G = 1 Then Kbd1 = 6 

If G = 2 Then Kbd2 = 6 

If G = 3 Then Kbd3 = 6 
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If G = 4 Then Kbd4 = 6 

Gosub Spik 

   Gosub Glcd 

End If 

If Col = 2 And Row = 2 Then 

Lcds = 7 

Incr G 

If G = 1 Then Kbd1 = 7 

If G = 2 Then Kbd2 = 7 

If G = 3 Then Kbd3 = 7 

If G = 4 Then Kbd4 = 7 

Gosub Spik 

   Gosub Glcd 

End If 

If Col = 3 And Row = 2 Then 

Lcds = 8 

Incr G 

If G = 1 Then Kbd1 = 8 

If G = 2 Then Kbd2 = 8 

If G = 3 Then Kbd3 = 8 

If G = 4 Then Kbd4 = 8 

Gosub Spik 

   Gosub Glcd 

End If 

If Col = 4 And Row = 2 Then 

Lcds = 9 

Incr G 

If G = 1 Then Kbd1 = 9 

If G = 2 Then Kbd2 = 9 

If G = 3 Then Kbd3 = 9 
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If G = 4 Then Kbd4 = 9 

Gosub Spik 

   Gosub Glcd 

End If 

If Col = 5 And Row = 2 Then 

Lcds = 10 

Incr G 

If G = 1 Then Kbd1 = 0 

If G = 2 Then Kbd2 = 0 

If G = 3 Then Kbd3 = 0 

If G = 4 Then Kbd4 = 0 

Gosub Spik 

   Gosub Glcd 

End If 

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

If G = 4 Then 

 

L = Kbd1 * 1000 

M = Kbd2 * 100 

N = Kbd3 * 10 

V = L + M 

V = V + N 

V = V + Kbd4 

 

If V = 1234 Then 

Gosub Spik2 

Set Portc.0 

Set Portc.1 

Waitms 30 

Reset Portc.0 
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Reset Portc.1 

End If 

If V <> 1234 Then 

Gosub Spik3 

Set Portc.2 

Waitms 30 

Reset Portc.2 

End If 

G = 0 

End If 

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

Return 

Spik: 

Sound Speaker , 120 , 20 

Return 

Spik2: 

Waitms 100 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 180 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 100 , 20 

Return 

Spik3: 

Waitms 100 
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Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Return 

 

Glcd: 

Select Case Lcds 

   Case 0 : Showpic 0 , 0 , Pic 

   Case 1 : Showpic 0 , 0 , 1 

   Case 2 : Showpic 0 , 0 , 2 
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   Case 3 : Showpic 0 , 0 , 3 

   Case 4 : Showpic 0 , 0 , 4 

   Case 5 : Showpic 0 , 0 , 5 

   Case 6 : Showpic 0 , 0 , 6 

   Case 7 : Showpic 0 , 0 , 7 

   Case 8 : Showpic 0 , 0 , 8 

   Case 9 : Showpic 0 , 0 , 9 

   Case 10 : Showpic 0 , 0 , 10 

 

 

End Select 

Return 

 

 

'Graphic Character's 

Pic: 

$bgf "pic.bgf" 

1: 

$bgf "1.bgf" 

2: 

$bgf "2.bgf" 

3: 

$bgf "3.bgf" 

4: 

$bgf "4.bgf" 

5: 

$bgf "5.bgf" 

6: 

$bgf "6.bgf" 

7: 
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$bgf "7.bgf" 

8: 

$bgf "8.bgf" 

9: 

$bgf "9.bgf" 

10: 

$bgf "10.bgf" 
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 :(Smart Cardقفل درب بازکن با کارت تلفن ) -

 چرا  پروژه قبلیو دربارش زیاد توضبح ندادی؟ , قبل از این که شروع کنی 

 با پروژه اولی فرق زیادی ندارد ,پروژه قبلی یا همان تاچ اسکرین 

 فقط دستورات تاچ اسکرین به آن اضافه شده که فکر نکنم چیز خواصی داشته باشه 

 به سرعت متوجه عملکرد آن خواهید شد. ,رای پروژه با یک بار اج

 حاال بریم سر پروژه بعدی یا همان درب باز کن با کارت تلفن

 کمی در مورد این نوع کارتها توضیح میدی ؟ خیلی برام جالبه در موردش بدونم؟

 هم  معروف  هستند(Smart Cardکارتهای تلفن یا  آی سی چیپ کارتها  که به اسمارت کارت )

 نیم آنها را به دو دسته کلی تقسیم بندی کنیم:اانواع مختلف داشته  که میتو

 گروه اول کارتهای هوشمند هستند که میتوان کارتهای سوخت و سیمکارت را از این دسته تقسیم بندی کرد

 و یک میکرو کنترلر داخلی بوده و در بعضی از آنها نیز یک سیستم عامل کوچک EPROMدارای یک 

 .ردجای دا

 معروف هستند  Tele Cardبه   ,نوع دیگر که کارت تلفن هم از آن دسته میباشند  

 بایت 64میباشند )از  های گوناگونبود که دارای حافظه  EPROMاین کارتها  فقط دارای یک 

 بایتی است. 64رت تلفن مخابرات  کیلو بایت( . نوع کا 1تا 

 میباشد  Smart Card Writerبه   نیاز   ,برای نوشتن بر روی این نوع کارتها 

 که بسیار گرانقیمت است.

 پس چی کار کنیم؟

  دوست عزیز نگران نباشید 

 به وسیله مخابرات پر شده و دارای اطالعات مورد نیاز  ,فنی که مخابرات به فروش میرساند لدر کارتهای ت

 .توضیح نمیدهم ش برای تلفنهای عمومی  میباشد که  در مورد

این شما را  ,در هر کارت تلفن کدهای وجود دارد  که با کارت مشابه خود فرق دارد  ,هست ای که  فقط نکته

 اندازه ؟ یاد چیزی نمی

 درست گفتم؟کلید؟
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 هر کلیدی دارای شیارهای مختص به خود میباشد که با کلید دیگری فرق میکند ,بله درسته

 با هم فرق دارد )همانند کلید( ,و این کارتها هم که قبال به وسیله مخابرات پر شده 

  ,و به جای این که از کارتهای خالی استفاده کرده وآنها را پر کنیم  استفاده کردهنکته  از این 

 .میتوان آن را خواندکه به صورت سریالی تلفن پر شده  فقط با خواندن اطالعات کارت 

 )یا کارتهای معرفی شده به وسیله شما( که فقط با کارت تلفن شما باز شود میتوان یک قفل کارتی ساخت

 ؟و ممکنه درب باز نشه, کدها تغییر پیدا نمیکنن ,استفاده کنیم عمومی اگر از کارت در تلفن

 ولی ما از کدهای اعتباری یا به عبارتی از بایتهای اعتباری استفاده نمیکنیم  , بله امکان دارد

 کارت هستند استفاده میکنیم بایت اول  که فقط مربوط به اطالعات  9 – 8از 

 بیشتر توضیح میدی؟

 که در بیشتر کارتها  یکسان ,ست  م مربوط به کد  کشور و مخابرات  ابایت اول تا چهار ,ببینید دوست عزیز 

 .بوده و بدرد ما نمیخورند

 مد نظر ماست. ,بیتی  8بایت  4در تمام کارتها با هم متفاوت مبیاشند که این  8تا  5از بایت 

 تغییر پیدا میکنند ,که با مصرف اعتبار  )تا جایی که یادمه(  بایتهای اعتباری هستند 27تا بایت  9از بایت 

 تقریبا خالی است.  64تا  27و از 

 تا برای قفل بس هست؟کم نیست؟ 4این 

 حالت 1727=  4×  255پس  >حالت میتواند باشد = 255تا  7هر بایت در حالت   ده دهی  از  ,بله 

 سی  نمیتونه کپیش کنه ؟ من که اطالعاتو میخونم پس بقیه هم میتونن؟امنیتش کم نیست؟ک

یک رایتر اسمارت کارت  و بیفتد  ,توانایی خواندن  اطالعات کارت را داشته باشد اگر کارت دست فردی که 

 اند آن را  کپی کند.میتو  ,داشته باشد 

 آن را بسازد . مشابه اندمیتو  ,گری بیفتد که اگر کلید هم دست فرد دیاینو فراموش نکنید 

 ن پروژه را با دو پروژه قبل ترکیب  کنید و امنیت را باال ببرید...نید ایااما برای باال بردن امنیت میتو

 خوب آموزش  پروژه رو شروع میکنی؟

 بله حتما....

 (یت موجود میباشددر فولدر دیتاش, است )دیتا شیت آن 16به کار رفته در این پروژه مگامیکرو 
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شود )برای راحت تر شدن  که پایه ها همانند پروژه اول  به میکرو متصل می 2در  16ال سی دی  کاراکتری 

 .(بر روی برد برد در مونتاژ مدار شما
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 این هم شماتیک مدار:

 

 

 

 این هم کالک بیتها:
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 .ار به همین نام به فروش میرسند باید استفاده شودفن که در بازلهای تتصال کارت به میکرو از سوکت کارتبرای ا

 .را  باید آزاد بگذارید )به جایی وصل نمیشوند( NCپایه های 

 پایه های دیگر را نیز همانند شماتیک به میکرو وصل کنید...

 .میکرو متصل کنید تا میکرو بتواند ورود کارت را تشخیص دهد 29را به پایه  SWکلید 
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 امه )به صورت کلی(:حال توضیح برن

یک شده  و  C7پایه  ,دریافت کارت )با وارد شدن کارت به دستگاه شدن  برای شروع حلقه اصلی برنامه و آماده  

 :زیر برنامه ها  میشود(برنامه وارد 

Do 

Cls 

Waitms 50 

Locate 1 , 1 

Lcd "N o    C a r d" 

Waitms 50 

If Check_insert_telecard = 0 Then Goto Nocard 

 :Resettelecardزیر برنامه 

 در این زیر برنامه کارت ریست شده وهمانند گرامافون که  سوزنش را به شیار اول  صفحه میبریم 

 کارت را به بایت اول برده و آماده خواندن میکنیم )ریست کارت(

 :Readtelecardزیر برنامه 

 نیمشروع به خواندن کارت ریست شده میک ,در این زیر برنامه 

 تک تک بایتها را به صورت بیت بیت  و سریالی     For J = 7 To 0و      For I = 1 To 64      با دستور 

 میریزیم Arrayخوانده و در متغییر  ,با تولید  پالس در پایه کالک کارت 

 باشند 255تا  7داریم که هر کدام میتوانند   متغییر   64پس ما در آخر سر  

 ( فراخوانی  کرد 64تا  1ایه را با شماره  خود )از پس میتوان هر آر

 : Showresultزیر برنامه 

 (در این  زیر برنامه  فراخوانی میکنیم و در دستور شرطی را به کار میگیریم 8تا  5متغییر آرایه را )بایت   4

 شرط  درست باشند درب باز میشود 4اگر 

If Array(5) = 130 And Array(6) = 67 And Array(7) = 132 And Array(8) = 205 Then Lock = 1 

 برنامه خودش کامال مشخصه .......  ,دیگه زیاد کشش نمیدن 
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 اهم  که در پروژه های قبل هم بود  به چه صورت وصل میشه و برای چیه؟ میشه وصل نکرد؟ 8اون بلندگوی  ,سوال

 مخصوصا دو پروژه قبلی که به کلیدها ,نیست ولی برای زیباتر شده پروژه وجودش بد  ,بله میشه وصلش نکرد 

 ...صدای زیبای میدهد

 اهم( 8)بلندگوی  در بازار به فروش میرسدتومان( با همین نام هم  577)حدود  قیمتش هم خیلی ارزان است 

به که یکی را به دلخواه به زمین و دیگری را به پایه میکرو وصل میکنیم )فرقی هم نمیکند کدام  دو خروجی دارد

 .میکرو و کدام به منفی )زمین( وصل شود(

LED  ستپروژه هم برای زیباتر شدن پروژه ابه کار رفته در.  

 ها وصل شوند..... ledمن پیشنهاد میکنم هم بلندگو و هم 

 

 این هم برنامه اصلی:

$regfile = "m16def.dat" 

$crystal = 8000000 

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

'Declare your variables here 

Dim Lock As Bit 

Dim Array(64) As Byte 

Lock = 0 

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

Config Porta.5 = Input 

Config Porta.6 = Output 

Config Porta.7 = Output 

Config Portc.7 = Input 

Config Portc.0 = Output 

Config Portc.1 = Output 

Config Portc.2 = Output 

Config Portc.3 = Output 
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Speaker Alias Pinc.3 

Io_telecard Alias Pina.5 

Reset_telecard Alias Porta.6 

Clk_telecard Alias Porta.7 

Check_insert_telecard Alias Pinc.7 

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

'config lcd 

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.5 , E = Portd.4 , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 

Cursor Off 

Do 

Cls 

Waitms 50 

Locate 1 , 1 

Lcd "N o    C a r d" 

Waitms 50 

If Check_insert_telecard = 0 Then Goto Nocard 

      Cls 

      Waitms 150 

      Gosub Resettelecard 

      Gosub Readtelecard 

      Gosub Showresult 

Nocard: 

Loop 

End                                                         'end program 
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Resettelecard: 

      Set Reset_telecard 

      Set Clk_telecard 

      Waitms 10 

      Reset Clk_telecard 

      Reset Reset_telecard 

Return 

Readtelecard: 

 

      Dim I As Byte 

      Dim J As Byte 

 

      For I = 1 To 64 

         For J = 7 To 0 Step -1 

            Array(i).j = Io_telecard 

            Set Clk_telecard 

            Waitus 10 

            Reset Clk_telecard 

         Next 

      Next 

Return 

 

Showresult: 

Cls 

 

If Array(5) = 130 And Array(6) = 67 And Array(7) = 132 And Array(8) = 205 Then Lock = 1 

 

If Array(5) = 255 And Array(6) = 255 And Array(7) = 255 And Array(8) = 255 Then 

Locate 1 , 1 
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Lcd "Error Card..." 

Set Portc.2 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Waitms 150 

Do 

If Check_insert_telecard = 0 Then 

Reset Portc.2 

Goto Going 
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End If 

Loop 

 

End If 

 

 

 

If Lock = 1 Then 

Locate 1 , 1 

Lcd "Correct Card..." 

Set Portc.0 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 180 , 20 

Waitms 5 

Sound Speaker , 100 , 20 

Waitms 150 

Set Portc.1 

Waitms 30 

Reset Portc.1 

Do 

If Check_insert_telecard = 0 Then 

Reset Portc.0 

Goto Going 

End If 

Loop 

End If 

If Lock = 0 Then 

Locate 1 , 1 

Lcd "Invalid Card..." 
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Set Portc.2 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Sound Speaker , 120 , 20 

Waitms 150 

Do 

If Check_insert_telecard = 0 Then 

Reset Portc.2 

Goto Going 

End If 
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Loop 

End If 

 

Going: 

 

If Lock = 1 Then Lock = 0  

 

Return 
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 : SD Cardقفل درب بازکن با  -

 انگار برق به میکرو نمیرسه؟دم کار نمیکنه؟بگو چرا هر کدوم از پروژه ها را میبن ,قبل از این که شروع کنی 

 میکرو را وصل کردید؟ GNDو  VCCشما 

 نه ؟ چی هستن ؟ باید وصل کنم؟

 باید از اول میگفتم: ,ببخشید یادم رفت  ,بله 

 .ن اشاره نشدهدر شماتیکها به آ ,این دو پایه تغذیه میکرو هستند 

VCC   ولت و  5را  به +GND  8و 7پایه های    8همان زمین  وصل میکنیم )در مگا ولت یا  5را به منفی  

 .( 11و  17پایه های  32و  16در مگا 

 ن:حاال برویم سر پروژه خودما

 است SD Cardکلید درب باز کن ما در این پروژه  ,ن جور که از اسمش پیداست اهمو

 یکننداین نوع کارتها انواع مختلف دارند که در بیشتر موارد همانند یکدیگر عمل م

 MMC  -   SD – Micro SD -  SD HCمعروفترین آنها : 

 برای راه اندازی این نوع کارتها به دو کتابخانه موجود در برنامه بسکام نیازمندیم:

config_avr-dos.bas 

config_mmc.bas 

 و میتوانید از آنها استفاده کنید باشند موجود می SDفولدر این دو کتابخانه در 

 نام بردی یکی هستند؟ نوع که  4این 

 نوع  : 4از مهمترین شباهتهای این   ,ولی شباهتهایی به هم دارند  ,خیر 

 .است  SPIپروتوکل سلایر  ,نوع(   4یکی از پروتوکل ارتباطی آنها )در هر 

 .(datasheet)دیتا شیت در فولدر  است 32میکرو کنترلر به کار رفته در این پروژه مگا

 .را ساپرت میکند SPIکل سلایر نیز پروتو AVRمیکرو 

 .است  SPIاستفاده از  ,با هم پس بهترین راه ارتباط این دو 

SD HC  ؟؟؟؟!!!!!هم مثل بقیه کار میکنه؟ میشه از اون هم استفاده کرد 
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 برای استفاده از آن نیاز به کتابخانه های جدید بسکام دارید که این کتابخانه ها  ,بله ولی 

 بودن این دو میکرو SMDد که به دلیل ندار 128و یا مگا  64های مگالرکنترنیاز به میکرو

 کار با آنها سخت تر است و برای شروع کار توصیه نمیشود....

 . ولت است 3.3 ,کارتها  SDولتاژ مورد استفاده  برای 

 (.LF33CV)مانند  استفاده کرد SDولت برای تامین برق  3.3پس باید از رگوالتور 

 شاهده میکنید...مبه میکرو باید از تقسیم مقاومتی استفاده شود که در شماتیک  SDبرای اتصال 

 شماتیک مدار:
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 :LCDاتصال 
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 کالک بیت:

 

 

 را از بازار خریداری کنید. SDمیتوانید سوکتهای  ,  SDنکته : برای استفاده بهتر از 

 چی؟انگار پایه هاش فرق داره؟ SDمیکرو 

 با سایز کوچکتر., است  SDند همان  SDنه میکرو 

فروخته میشود که میتوانید از آنها استفاده کرده و   SDبه   SD یک  مبدل  میکرو  Micro SDمعموال همراه  

 .استفاده کنید SDمعمولی تبدیل کنید و از سوکت  SDمیکرو را به 

یه کرده و به عنوان سوکت از هورا همانند عکس زیر به یک پین هدر  SDنید سوکت مبدل  میکرو او یا میتو

 :استفاده کنید  و هزینه را کاهش دهیدآن 

 

 

 :شرح برنامه 
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اد ریت  و اختصاص قسمتی از رم برای بافر ومعرفی ب

SD
...

 

Baud #1 , 19200 

$swstack = 80 

$hwstack = 100 

$framesize = 160 

 ؟بواد ریت چیه دیگه

 یک مثال بزنم:

 ساعتهای خود را با هم تنظیم کرده  ,اهده کردید که  قبل از عملیات در فیلمهای  هالیوودی  مش

 ...هماهنگ عمل کنند ,دست جمعی ملیات تا در ع

 خوب حاال چه ربطی داشت؟

حال اگر بخواهیم  این دستگاه ها را به هم متصل  ,هر دستگاهی هم در یک فرکانسی مختص به خود کار میکند 

 نمیتوانند به خوبی با هم ارتباط برقرار کنند ,)به صورت سلایر یا ....( کنیم 

یک سری استانداردهای ارتباطی  با سرعت مشخص وجود دارد که به صورت  ,پس بین این دستگاه ها 

 .ده می کنندو در زمان  ارتباط با هم  از یک سرعت مشخص استفا ,قراردادی است 

 (kbps 19277  استفاده کردیم )بواد ریت   19277جا از سرعت  ما در این

 به هم به صورت سلایر  وصل کردیم .. 19277و میکروکنترلر ( با سرعت   SDکه در حقیقت دو دستگاه را )

 

 تنظیم ساعت و تاریخ )اختیاری(:

Config Date = Ymd , Separator = . 

Config Clock = Soft 

Time$ = "8:15:00" 

Date$ = "18.03.12" 

 : SD Cardبرای کار با  MMC فراخانی کتابخانه های داس و

$include "Config_AVR-DOS.BAS" 
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$include "Config_MMC.bas 

 له جمع خارج است.این کتابخانه ها خیلی پیچیده هستند که  از حوص

 کافیست...( SDقرار دادم استفاده شود )برای کار با  SDدو فایلی که  در فولدر از همان  

 

 کارت میباشد ضروری است  SDکردن  این سه دستور شرطی که برای چک 

 (:پس به آنها دست نزنید )با این دستورها هم کاری نداشته باشید

If Drivecheck() <> 0 Then 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "SD Card Error" 

End 

End If 

 

If Driveinit() <> 0 Then 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "SD Card Error" 

End 

End If 

 

If Initfilesystem(1) <> 0 Then 

Cls 

Locate 1 , 1 
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Lcd "SD Card Error" 

End 

End If 

 کار نداشته باش!!!! این چه آموزشیه؟همش که میگی 

 کارت است... SDدانستن این قسمتها برای شما الزامی نمیباشد و فقط برای راه اندازی 

 باز میکند و خط اول آن را میخواند و را  test.txtکرده و  فایل   SDبا این دستور شروع به خواندن از روی 

 :(Stringریزد )متغییر ار نوع  می Tدر متغییر 

Open "test.txt" For Input As #1 

 

Do 

 

Line Input #1 , T 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "PASSWORD:[*****]" 

Waitms 200 

Loop Until Eof(#1 ) <> 0 

 

Close #1 

پسورد درست میباشد و میتوانید رله پروژه های قبل را  ,داشته باشد  وجود 12345اگر در خط اول برنامه عدد 

 به آن اضافه کرده و درب را باز کنید...:

If T = "12345" Then 

Locate 2 , 1 

Lcd "Correct Password" 
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End If 

 

If T <> "12345" Then 

Locate 2 , 1 

Lcd "Invalid Password" 

End If 

 حال برنامه:

 ت بگم:راستی یادم رف

  ام میشود که در اینجا توضیح نمیدهم.به دو روش سطح پایین و سطح باال  انج SDدسترسی به 

مایکروسافت( با  FATفقط بدانید که این برنامه به صورت سطح باال )سکتور خوانی و استفاده از استاندارد 

SD  همانند نوشتن و خواندن روی  خواندن بایت به بایت و بیت به بیت ,ارتباط برقرار میکند )سطح پایین 

EEPROM میکرو کنترلر می باشد.) 

$regfile "M32DEF.DAT" 

$crystal = 16000000 

Baud #1 , 19200 

$swstack = 80 

$hwstack = 100 

$framesize = 160 

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

Config Date = Ymd , Separator = . 

Config Clock = Soft 

Time$ = "8:15:00" 

Date$ = "18.03.12" 

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

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.5 , E = Portd.4 , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 

'------------------------------------------------------------------------------- 
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$include "Config_AVR-DOS.BAS" 

$include "Config_MMC.bas" 

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

Config Pinb.1 = Output 

 

Dim T As String * 30 

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

Waitms 200 

Cursor Off 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Loading..." 

Waitms 200 

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

If Drivecheck() <> 0 Then 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "SD Card Error" 

End 

End If 

 

If Driveinit() <> 0 Then 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "SD Card Error" 

End 

End If 

 

If Initfilesystem(1) <> 0 Then 

Cls 
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Locate 1 , 1 

Lcd "SD Card Error" 

End 

End If 

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

Set Portb.1 

Waitms 100 

Reset Portb.1 

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

 

Open "test.txt" For Input As #1 

 

Do 

 

Line Input #1 , T 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "PASSWORD:[*****]" 

Waitms 200 

Loop Until Eof(#1 ) <> 0 

 

Close #1 

 

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

If T = "12345" Then 

Locate 2 , 1 

Lcd "Correct Password" 

End If 

 

If T <> "12345" Then 
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Locate 2 , 1 

Lcd "Invalid Password" 

End If 

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

 

Do 

Loop 

 

End 
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:RFID   (RF01D)قفل درب بازکن با -

 چیه؟ RFIDاین   ,قبل از شروع 

RFID ( میباشند)کارتتگ  –ریدر  –بیسیم هستند و شامل  رایتر  ها نوعی بارکد. 

 .ریدرها در حقیقت همان بارک خوان هستند و کد را از روی تگ میخوانند

 .کد در داخل تگها هستند هرایترها نیز نویسند

 .اشندو آنتن میب ,ها هم مداری کوچک که شامل یک میکرو کنترلر و یک اپرام برای ذخیره کد : کارتها )تگها( 

 

 تگها به دو نوع تقسیم میشوند:

Semi-passive= و انرژی خود را از باتری تهیه میکنند. که داخل خود باتری دارند 

Passive  : که برق خود را به صورت بیسیم )القائی جریان( از ریدر یا رایتر به دست می آورند. 

 .جاسوئیچی در بازار موجود میباشند –کارت پالستیکی  –ارتها به سه شکل : برچسب ک
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RFID :استانداردها و انواع مختلف دارند  که به دو نوع آن اشاره میشود 

 سیستم کدگذاری بسیار پیچیده بادارای  ,که ریدر و رایتر و تگ مخصوص خود را دارد  RFIDمایفر: این نوع 

 میتوان یافت ....میباشد که نمونه آن را در کارت مترو  ت باالامنی

RFID 125 KHz  این نوع :RFID  رایتر و ریدر و تگهای مختص به خود را داراست  ,که باز همانند مایفر 

 مد نظر ما میباشد .

میباشد و ما  در این پروژه قصد آن را داریم که  یک قفل درب باز کن با آن   KHz 125یک ریدر   RF01Dدر حقیقت 

 .بسازیم

 ( است؟ پس برای پر کردن کد در تگها باید رایتر خرید؟Reader)ٔیک ریدر RF01Dسوال : گفتی 

 نیاز نیست: ,خیر 

 کارت تلفن(متفاوت میباشد )همانند  های ذخیره شده است که در هر کارتیبه صورت پیش فرض کد  در تگها

 ینتر و دیگری همان بایت اول  تکراری است و دو بایت آخر : یکی  ا 3بایت است که  15 ,تعداد کدهای تگ 

  .بایت اولی است

 شخیص پایان کدها مورد استفاده قرار میگیرد.اینتر برای تکه مورد استفاده ماست و ,بایت  17پس میماند 

 از مایفر بسیار پایی تر است و مثل کارت تلفن میتوان از آن کپی برداری کرد... KHz 125امنیت 

 ( انجام می پذیرد.Usartرت سلایر و با پروتوکل یوزارت )به صو RF01Dروش ارتباط میکرو با ماژول 

به من خیلی کمک کردند که در اینجا جا داره از ایشون  )یوزر : حامد رحیمی(در به انجام رسیدن این پروژه  حامد عزیز

 .تشکر کنم

 موجود است. datasheetدر فولدر  ,دیتا شیت این ماژول که به زبان چینی میباشد 

 : RF01Dو عکسی از  ارشماتیک  مد 
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 اتصال رله:
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 8مگا هرتز )با این که در همه برنامه کریستال  8مگا هرتز بود و در این پروژه  1چرا در پروژه های قبلی کالک بیت 

 مگ معرفی شده؟؟؟!!!!

  د با کریستال معرفی شده راستش در ابتدا )پروژه های قدیمی( به این موضوع توجه نمی کردم که کالک بیت هم بای

با این حالت   ,برنامه هانداشتم و تمام تاخیرها و وقفه ها را  در  مشکلی هم در اجرای برنامه ها  ,در برنامه یکی باشد 

این خطای بنده مشکل  ,تا اینجا که در این پروژه  )سری که درد نمیکنه...(تنظیم کرده بودم و تغییر آنها هم وقتگیر بود

اگر دوست  –پس مجبور به اصالح آن شدم )دوستان در پروژه های قبلی   .مواجه شد  ار با مشکلو کار مدآفرین شد 

تا دوستان به مشکل  داشتید این اشکال را برطرف کنید( به همین دلیل در هر پروژه کالک بیت را قرار میدهم

  نخورند...بر

 

 .دیگر در مورد برنامه توضیح نمیدهم

 در این پروژه از وقفه سریالی استفاده شده و با دریافت اولین  بایت از پورت سلایر  ,ست فقط نکته ای که  ه

 رفته و اطالعات کارت خوانده میشود و  کارتهای معرفی شده درب را باز میکند.. Serial_intبرنامه به سابروتین  

 برنامه:

$regfile = "m8def.dat" 

$crystal = 8000000 

$baud = 9600 

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

Dim G As Byte 

Dim A As Byte : A = 0 

Dim Aa As String * 1 : Aa = "" 

Dim Rfid As String * 20 : Rfid = "" 

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

Config Pinc.5 = Output 

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

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 

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

On Urxc Serial_int 

Enable Urxc 
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Enable Interrupts 

 

Cursor Off 

Cls 

 

 

Do 

 

Waitms 200 

Locate 1 , 1 : Lcd "RFID: " 

 

Loop 

 

End 

 

 

 

Serial_int: 

 

G = 0 

A = 0 

Aa = "" 

Rfid = "" 

 

Do 

 

Inputbin , A 

 

       Select Case A 
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        Incr G 

 

         Case 0: 

 

           Case 13: 

 

            Exit Do 

 

             Case Else 

 

            If G > 3 Then 

 

           Aa = Chr(a) 

 

        Rfid = Rfid + Aa 

 

      End If 

 

    End Select 

 

Loop 

 

Locate 1 , 7 : Lcd Rfid 

 

 

If Rfid = "4D00D46633" Or Rfid = "030083094F" Then 

Locate 2 , 1 

Lcd "Opening Door..." 

Set Portc.5 
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Waitms 120 

Reset Portc.5 

Wait 2 

Locate 2 , 1 

Lcd "               " 

End If 

Return 
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 (:SIM900)با ماژول   SMSقفل درب بازکن با شماره  -

 در پروژه قبلی در مورد آنتن ماژول توضیح ندادی؟!! ,قبل این که شروع کنی

 بله حق باشماست:

تومان خریداری  2777استفاده کنید و یا آنتن آماده را از بازار به قیمت  میکرو هانری  345از یک سیمپیچ 

 .بر روی ماژول هویه کنیدو دو سر آن را به دو پایه آنتن  کنید

 چشمک زده  و اطالعات تگ خوانده میشود...  LED ,با عبور دادن  تگ از روی آنتن 

 چی هست؟ SIM900و ماژول  GSMحاال این 

 ت یک مدار است که بین میکرو و یا کامپیوتر با خطوط موبایل ارتباط برقرار میکنددر حقیق GSMماژول 

وجود این ماژول   ,اگر بخواهید در پروژه های خود از خطوط موبایل یا همان جی اس ام  استفاده  کنید 

 ضروری است.

 د که در چند سال قبلباش می  SIM COMشرکت   ,در بازار ایران   GSMمعروفتری برند تولید کننده ماژول 

 .گرفته است SIM900بیشتر مورد توجه دوستان بود که دیگر تولید نمیشود و جای آن را    SIM300czمدل 

 .داراست SIM300انات بیشتری نصبت به ککوچکتر بوده و ام ,این مدل جدید 

 به صورت زیر است:   SIM 900شکل کلی             
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 :SIM900معرفی پایه های 

 پایه دارد که  در عکس زیر توضیح آنها قرار داده شده است: 68 >=  977م سی
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 ک مدار کاهش ولتاژ برای آن میپس نیاز به ی  ,ولت است  3.5تا  4.5ز به برق برای روشن شدن ماژول نیا

 ر آمد ترین مدار که کامال تست شده(:ساده ترین مدار و کا(باشد

 

 1یا همان پایه شماره یک را به مدت چند ثانیه با یک مقاومت  PWRKEYپایه  ,برای روشن شدن ماژول  

 .همین کار را تکرار میکنیم ,کیلو اهم به زمین متصل کرده  و برای خاموش کردن آن 

 به این معنی است  که تغذیه  ,توجه : اگرمدت کوتاهی  بعد از روشن شدن  ماژول اتوماتیک خاموش شد 

 خوبی برق ماژول را تامیین کند.ماژول نمیتواند به 

LED  متصل شده به پایهNet Light   بعد از روشن شدن شروع به چشمک زدن میکند  )52)پایه 

 که به صورت زیر است:
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 شماتیک مدار:
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 اتصال سیمکارت به ماژول:
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 2در  LCD :16اتصال 

 

 .د و بردهای طراحی شده آماده در بازار عمال کار نمی کنندبه دلیل کوچک بودن سخت میباش Sim900کار با ماژول 

 :است را پیشنهاد میکنم 977را که مدار توصعه یافته ماژول سیم  SIM900 TE-Cپس من به شما ماژول 

 قدیمی طراحی شده است و دارای سوکت آنتن میباشد و نیاز به هویه کاری آن نیست SIM300این مدار همانند ماژول 

 SIM COMایزوله شده  و طراحی آن به وسیله کمپانی  ,بسیار آسانتر میباشد و مدار آن در برابر نویز  TE-Cکار با 

 :(هزار تومان باالتر است 7تا  6 ,معمولی  977)قیمت آن نیز نصبت به سیم  انجام شده است
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 به صورت زیر است: SIM900 TE-Cپایه های 
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 م:یضیح میدهرا تو SIM900TE-Cدر اینجا ماژول 

 .را به زمین وصل میکنیم 17-8-6-4-2و  پایه های   4.3را به ولتاژ  9-7-5-3-1 های  پایه

 را به سیمکارت وصل میکنیم: 33-31-29-27-25پایه های 

 از سوکت سیمکارت استفاده شود(: ,باالپین آن )ایرانسل( به صورت زیر است )باید همانند عکس  6نوع 

 

 

 )ستاره( مشخص کردم را همانند شماتیک وصل کنید  *با  کهپایه های دیگر 

 نکته ای که یادم رفت بگم:

 .تا در مدار نویز به وجود نیاید ,سیمهای  متصل یه سوکت سیمکارت را کوتاه بگیرید 

 ...)نویز کمتری دارد( و از سیم مسی تلفن استفاده کنید

 بهتر است ,دیود زنر را متصل نکنید  مقاومتها  و خازنهای متصل شده  به سیمکارت  و همچنین

 سیمکارت را به ماژول وصل کنید.مستقیم 

 

 

www.MELEC.ir 



www.eca.ir Page 98 

 

 را به صورت زیر به  میکرو متصل کنید: RXD , TXDپایه های  

 

 :را به صورت زیر استفاده کنیداستفاده میکنید مقاومت پول آپ  SIM900اگر از ماژول خالی  

 

 از مدار زیر استفاده کنید: ,یددار را ماژول به کامپیوتراگر قصد اتصال 
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 ابتدا بهتر است که ماژول را به وسیله نرم افزار  هایپر ترمینال ویندوز به کامپیوتر متصل کرده و از دستورات 

 ای تی کامند استفاده کنید و آنها را فرا بگیرید

 بعد به میکرو کنترلر وصل کنید

 .تبدیل میکند و به کام پورت متصل میشود RS232را به  TTLاست و سطح  MAX232آی سی به کار رفته 

 

 .فروخته می شود(  DB9یعنی : مادگی  ,را مادگی  تهیه کنید )در بازار به همین نام   DB9پورت 

 این ای تی کامند چیه؟

AT Command  با ماژول ارتباط بر  ,میکرو ویا کامپیوتر  ,این دستورات در حقیقت دستوراتی  هستند که از طریق

 ار می کند.قر

 تر ماژولها این دستورات یکسان هستند.در بیش

 .در طول برنامه با یک سری از این دستورات آشنا خواهید شد..
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 این هم رله:

 

 

 

 

را به مبدل آنتن )سر کوچک آن( وصل کرده که همانند دکمه فشاری  به هم متصل  SIM900 TE-Cسوکت آنتن بر روی 

 میشوند.

یک پالستیک قرمز است که آن را برداشته و آنتن را به آن متصل میکنیم و بعد از آن ماژول را   , سر دیگر مبدل آنتن

 روشن میکنیم

 بدون آنتن ممکن است ماژول خراب شود و آنتن دهی آن کاهش پیدا کند

 پس وجود آنتن ضروری است..



www.eca.ir Page 101 

 

 

 

 

 قطعات به کار رفته در این پروژه :

  8میکرو مگا 

LCD  2ر د 16کاراکتری 

 GSM    :SIM900TE-Cماژول 

 .باشد موجود می  datasheetدر فولدر   SIM900دیتا شیت  ماژول 
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 شرح برنامه:

 ماژول را روشن میکنیم: ,رنامه با این قسمت از ب

 

Wait 3 

Set Portc.5 

Waitms 60 

Reset Portc.5 

 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "GSM ON" 

Wait 5 

 ( به صورت کامل: SMSاز روی مموری سیمکارت )محل ذخیره   SMSپاک کردن حافظه 

Print "AT+CMGD=0,4" 

Waitms 500 

Cls 

 

 

Locate 1 , 1 

Lcd "Delete Sms" 

Waitms 500 

Cls 
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Locate 1 , 1 

Lcd "Waiting Sms" 

 هدایت  SMSبرابر صفر می شوده  و برنامه به حلقه خواندن   C4صفر شده و پین   RIپایه    SMSبعد از دریافت 

 می شود:

Do 

If Pinc.4 = 0 Then Exit Do 

Loop 

Cls 

Waitms 100 

 

 برای ارسال اطالعات با پورت سلایر به کار میرود: PRINTدستور  ,در پروژه قبلی یادم رفت توضیح بدم 

 را به پورت سلایر ارسال میکنیم: AT COMMANDدستور   , در این قسمت

   Print "AT+CMGR=1" 

 شماره یک از حافظه سیمکارت خوانده شود و به پورت سلایر ارسال شود   SMSال به ماژول اعالم میکند که دستور با

 ریخته Bپس با دستور زیر آماده دریافت اطالعات از پورت سلایر شده و تک تک بایتها را داخل متغییر 

 :ذخیره میکنیم  SMSبا نام   Stringو کل  اطالعات را داخل متغییر 

B = Inkey() 

. 

. 

. 

 Sms = Sms + Chr(b) 

 ارسال میشوند(  SMS)که این دو کد در آخر  17(  ویا کد 13با دستور زیر  شرطی میگذاریم که هر گاه کد اینتر )

 به پایان رسیده است و یک شرط دیگر قرار میدهیم که خطا های احتمالی فیلتر شود و در صورتی که  SMS ,دریافت شد 

 خارج شو.... SMSارسال شد از حلقه دریافت  17یا  13خلش چیزی وجود داشت و کد دا  SMSمتغییر 
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  Select Case B 

         Case 0: 

         Case 13: 

           If Sms <> "" Then Exit Do 

         Case 10: 

           If Sms <> "" Then Exit Do 

برنامه را از خط بعد از این دستور ادامه   ,ت که اگر شرطهای باال برقرار نبود سهم به این معنی ا  Case Elseدستور  

 .است SMSبده که در این جا پر شدن متغییر 

 ا از آن جدا کنیمما پر شده و باید آن را خالص سازی و شماره ر SMSحال متغییر 

 چیزی که در متغییر ذخیره شده است به صورت زیر است:

 

 ساعت ارسال -تاریخ ارسال  –متن ذخیره شده شامل شماره تلفن  ,عکس باال مشاهده میکنید همان طور  که در 

 در حافظه ... است   SMSشماره خانه 

 استخراج کرد: SMSشماره را از داخل متن   Sssپس باید به وسیله زیر برنامه  

 به من خیلی  کمک کردند   iranled( در سایت lolohackoآرمان عزیز )یوزر ,در به سر انجام رسیدن این قسمت 

 من و مشکالت به وجود آمده در مدار... SMSنه فقط این قسمت بلکه در یادگیری چگونگی کار با این ماژول و دریافت 

 جا داره از ایشون تشکر کنم ,ن پاسخ میدادند به سرعت و با دقت به آ ,هر سوالی که داشتم  ,را خیلی راهنمایی  کردند

 erfan m - baby_1 - هحظي فاریاتی دوستان گلم در همین سایت با یوزرهای : , به جز ایشان

 در همینجا تشکر میکنمنیز خیلی خیلی منو راهنمایی کردند که از این دوستان 

 

 

 

http://www.eca.ir/forum2/index.php?action=profile;u=7104
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 : Sssنامه زیر بر

 میریزیم shoroپیدا کرده و آن را داخل متغییر  SMSرا از متغییر  98+در خط اول  

 میریزیم Payanپیدا کرده و داخل متغییر  SMSرا از متغییر   ‘در خط بعد  

 است(که تعداد شماره تلفن موبایل   (قرار میدهیم 13را  Toolدر خط بعدی که در این پروژه کاربرد دارد  متغییر

 د انجام دهید :یحال دو کار میتوان

 عدد از شروع  جلو برویم و شماره را خارج کنیم و یا با کم کردن  متغییر شروع از پایان  13

  شماره را خارج کنید.

 را  SMSو ته  سر ,متغییر های شروع و پایان را از کل متن جدا میکنیم و با خطهای بعدی برنامه   midبا دستور 

 میریزیم TMPتا شماره از آن خارج شود و آن را داخل متغییر   جدا کرده

 سر و کار داریم؟ SMSبه جای  TMPاز این به بعد ما با متغییر  ,پس 

 بله درسته 

 

Sss: 

Shoro = Instr(sms , "+98") 

Payan = Instr(shoro , Sms , "," ) 

Tool = 13 

Tedad = Payan - Shoro 

Tmp = Mid(sms , Shoro , Tool) 

Tmp = Ltrim(tmp) 

Tmp = Rtrim(tmp) 

Return 

ػذ )کَ ًوایاًگز  درطت تْدى دریافت  47تزاتز   tedadاگز هتغییز  دطتْر ػزطی سیز کَ 

هیؼْین. اگز ػوارٍ هْرد ًظز ػوارٍ اطت( ّارد هزحلَ تؼذ ّ همایظَ ػوارٍ تلفي 

 درب تاس هیؼْد= ,تْد  درطت

  If Tedad = 14 Then 

www.MELEC.ir 
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 تؼذی هیؼْد. SMSاس حافظَ طیوکارت پاک ػذٍ ّ دتارٍ تزًاهَ آهادٍ دریافت  SMS ,تؼذ 

 

 تزًاهَ اصلی =

$regfile = "m8def.dat" 

$crystal = 8000000 

$baud = 9600 

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 

Config Pinc.5 = Output 

Config Pinc.4 = Input 

Config Pinc.3 = Output 

Dim R As Bit : R = 0 

Dim X As Byte : X = 0 

Dim B As Byte 

Dim Shoro As Integer 

Dim Payan As Integer 

Dim Tool As Integer 

Dim Tedad As Integer 

Dim Sms As String * 250 : Sms = "" 

Dim Tmp As String * 20 

Cursor Off 

Wait 3 

Set Portc.5 

Waitms 60 

Reset Portc.5 

 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "GSM ON" 
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Wait 5 

Hom: 

 

Print "AT+CMGD=0,4" 

Waitms 500 

Cls 

 

 

Locate 1 , 1 

Lcd "Delete Sms" 

Waitms 500 

Cls 

 

Locate 1 , 1 

Lcd "Waiting Sms" 

 

Do 

If Pinc.4 = 0 Then Exit Do 

Loop 

Cls 

Waitms 100 

Do 

 

Sho: 

 

   Print "AT+CMGR=1" 

 

   Sms = "" 

 

   Incr X 
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   Do 

 

      B = Inkey() 

 

      Select Case B 

 

         Case 0: 

 

         Case 13: 

 

           If Sms <> "" Then Exit Do 

 

         Case 10: 

 

           If Sms <> "" Then Exit Do 

 

         Case Else 

 

 

 

           Sms = Sms + Chr(b) 

 

      End Select 

 

   Loop 

 

If X = 1 Then Goto Sho 

 

X = 0 
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Gosub Sss 

 

Locate 1 , 1 

   Lcd Tmp 

 

  Locate 1 , 15 

  Lcd Tedad 

 

 

  If Tedad = 14 Then 

 

 If Tmp = "+9893********" Then 

 Waitms 200 

 Locate 2 , 1 

 Lcd "Correct Password" 

 R = 1 

 Waitms 500 

 Exit Do 

 End If 

 

 

 If Tmp <> "+9893*******" Then 

 Waitms 200 

 Locate 2 , 1 

 Lcd "Invalid Password" 

 Waitms 500 

 Exit Do 

 End If 
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End If 

 

Loop 

 

If R = 1 Then 

Set Portc.3 

Waitms 30 

Reset Portc.3 

R = 0 

Waitms 50 

End If 

 

 

Goto Hom 

 

End 

 

 

Sss: 

Shoro = Instr(sms , "+98") 

Payan = Instr(shoro , Sms , "," ) 

Tool = 13 

Tedad = Payan - Shoro 

Tmp = Mid(sms , Shoro , Tool) 

Tmp = Ltrim(tmp) 

Tmp = Rtrim(tmp) 

Return 
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(:SIM900)با ماژول  SMSقفل درب بازکن با رمز متنی -

 یي پزّژٍ ُن هثل پزّژٍ لثلیَ؟؟ا

  .ظتلثلیپزّژٍ ُواًٌذ  ,تلَ 

 پض فمط لظوتی کَ فزق دارٍ تْضیح هیذی؟

 چؼن

  هیزّین SMSتَ لظوت دریافت 

 را در هتغییز ریختین ّ  SMSها تا تَ حال )در پزّژٍ لثلی( فمط اطالػات 

 خثزی اس هتي پیاهک ًثْد!!!

 حاال چی کار کٌین پض؟!!

 ثیي=تػکض سیز را 

 

 هتي پیاهک در خط طْم لزار دارد ,تَ ُواى صْرت کَ در ػکض هؼخص اطت 

 در اتتذا دارین 46ایٌتز یا ُواى کذ  6تَ ایي هؼٌی کَ 

 ایي یک را حل خْب اطت=

 هیکٌین SMSتاسٍ ػزّع تَ پز کزدى هتغییز  ,تا دریافت طَ ایٌتز  اس پْرت طزیال 

 ریختَ هیؼْد SMSز هتي پیاهک داخل هتغیی ,تَ ُویي راحتی

اضافَ  Gتا دطتْر پاییي ُز تار کَ ایٌتز ارطال هیؼْد یک ػوارٍ تَ هتغییز 

 هیؼْد=

          Incr G 
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 پز هیؼْد= SMSتاسٍ هتغییز  , ػذ  6تزاتز  Gتؼذ اس ایي کَ 

           If G = 3 Then 

           Sms = Sms + Chr(b) 

           End If 

 پزّژٍ لثلی اطتُواًٌذ تمیَ تزًاهَ 

 اطت کَ تایذ SMSدٌُذٍ ًیظت ّ هتي  SMSتا ایي تفاّت کَ پظْرد ها ػواٍ 

 تاػذ تا درب تاس ػْد.  456789 

 

 تزًاهَ=

$regfile = "m8def.dat" 

$crystal = 8000000 

$baud = 9600 

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 

Config Pinc.5 = Output 

Config Pinc.4 = Input 

Config Pinc.3 = Output 

Dim A As Bit 

Dim R As Bit : R = 0 

Dim X As Byte : X = 0 

Dim B As Byte 

Dim G As Byte 

Dim Sms As String * 250 : Sms = "" 

Cursor Off 

Wait 3 

Set Portc.5 
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Waitms 60 

Reset Portc.5 

 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "GSM ON" 

Wait 5 

Hom: 

 

Print "AT+CMGD=0,4" 

Waitms 500 

Cls 

 

 

Locate 1 , 1 

Lcd "Delete Sms" 

Waitms 500 

Cls 

 

Locate 1 , 1 

Lcd "Waiting Sms" 

 

Do 

If Pinc.4 = 0 Then Exit Do 

Loop 

Cls 

Waitms 100 

 

Do 
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   Print "AT+CMGR=1" 

 

   Sms = "" 

   G = 0 

   A = 0 

 

   Do 

 

      B = Inkey() 

 

      Select Case B 

 

         Case 0: 

 

         Case 13: 

 

           Incr G 

 

           If Sms <> "" Then 

           A = 1 

           Exit Do 

           End If 

 

         Case 10: 

 

           If Sms <> "" Then 

           A = 1 

           Exit Do 

           End If 
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         Case Else 

 

           If G = 3 Then 

           Sms = Sms + Chr(b) 

           End If 

 

      End Select 

 

   Loop 

 

  Locate 1 , 1 

  Lcd Sms 

If A = 1 Then 

 

 If Sms = "123456" Then 

 Waitms 200 

 Locate 2 , 1 

 Lcd "Correct Password" 

 R = 1 

 Waitms 500 

 Exit Do 

 End If 

 

 If Sms <> "123456" Then 

 Waitms 200 

 Locate 2 , 1 

 Lcd "Invalid Password" 

 Waitms 500 

 Exit Do 



www.eca.ir Page 117 

 

 End If 

 

End If 

 

 

Loop 

 

If R = 1 Then 

Set Portc.3 

Waitms 30 

Reset Portc.3 

R = 0 

Waitms 50 

End If 

 

Gosub Sss 

 

Goto Hom 

 

End 

 

Sss: 

 

Sho: 

 

   Print "AT+CMGR=1" 

 

   Sms = "" 

 

   Incr X 
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   Do 

      B = Inkey() 

      Select Case B 

         Case 0: 

         Case 13: 

           If Sms <> "" Then Exit Do 

         Case 10: 

           If Sms <> "" Then Exit Do 

         Case Else 

           Sms = Sms + Chr(b) 

      End Select 

   Loop 

If X = 1 Then Goto Sho 

X = 0 

Waitms 100 

Return 

 را میخوانیم؟ SMSچرا دباره در آخر برنامه 

به پورت سلایر قبلی را  SMSجدید همان   SMSماژول هنگ کرده و دباره با دریافت  ,و پاک کردن آن  SMSگاهی بعد از خواندن یک بار 

در ابتدا با دریافت باید   ,برای درست شدن دقیق این مشکل ا این کار کمی مشکل برطرف میشود . بو خوب حافظه پاک نمیشود.  ارسال میکند

اول  را خوانده و بعد از دستور پاک کردن کل  SMSفراخانی کنیم )نه فقط  را SMSهمان  ,در خانه حافظه سیمکارت  SMSمحل دقیق  ذخیره   

SMS  اقدام به پاک کردن کل حافظه  ,ها استفاده کنیم( و بعد از پر شدن حافظهSMS نماییم   

ای موجود در بازر استقلق ترین ماژولهیکی از بد  ,این را یادتان نرود که این ماژول  در این حالت ماژول هیچ مشکلی پیدا نمیکند....
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 SMS ْ(SIM900:)روشن وخاموش کردن موتور چاه  با  -

 این پروژه هم همانند دو پروژه قبل بوده  با این تفاوت که:

 خاموش نشده و  رله به صورت پالسی روشن 

 رله روشن  ,در متن پیامک  ONو با تایپ کلمه 

  ود.رله خاموش می ش ,در متن پیامک  OFFو با تایپ کلمه 

 این پروژه انجام میدهد:یک کار دیگر هم 

 وات( 377تایید بر روشن و یا خاموش شدن وسیله مورد نظر )در این جا موتور چاه  SMSارسال   , آن هم

 است که با دستور زیر انجام میشود:

 و دستورات آن آشنا میشوید: SMSدر اینجا با ارسال 

 OKکه ماژول در جواب  ) تا ماژول آماده کار شود(  ول باید ارسال شودکه هر بار در ابتدای کار با ماژ ATدستور 

داد تا ماژول بتواند زمان داشته باشد که  میلی ثانیه قرار  577نداشته و باید وقفه میفرستد که برای ما استفاده 

 پاسخ داده  و هنگ نکند:

Print "AT" 

Waitms 500 

 برای پاسخ ماژول: الزم است و همراه وقفه TXTدستور پیکر بندی پیامک به صورت فورمت 

Print "AT+CMGF=1" 

Waitms 500 

 "  قرار گیرد *********0912که بعد از مساوی باید شماره به صورت " SMSدستور ارسال  

 اینتر را وارد میکند  Printسکام به صورت اتوماتیک در پایان دستور باید اینتر را زد که  ب در آخر هم

 آن نیست )در کدویژه باید در آخر یک اینتر هم وارد کرد(رد کردن و نیاز به وا

 به صورت زیر است: SMSارسال  AT COMMANDدستور 

AT+CMGS=”7912********” 

 است استفاده کنیم 34معنی دار بوده و باید از کد کاراکتری آن که   "نکته ای که است در بسکام  عالمت 

 بر نخوریم: ERRORتا در بسکام به 
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Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "0912*********" ; Chr(34) 

Waitms 500 

ماژول هنگ و شروع به  ,میلی ثانیه(  577) ارسال میشود که اگر این تایم کم باشد SMSمتن      ,میلی ثانیه  577بعد 

 ند:( همراه با متن اصلی میکرا نیز ارسال میکند AT COMMANDارسال اطالعات اضافی )دستورات 

Print "POWER ON" ; Chr(26) 

Waitms 600 

 ؟را بزرگ تایپ میکنی AT COMMANDچرا دستورات 

 به نکته خوبی اشاره کردید :

 زیرا اگر با حروف کوچک باشند  ,را با حروف بزرگ تایپ کنید  AT COMMANDدستورات 

 گاهی ماژول هنگ کرده و دستورات را خوب اجرا نمی کند...

 را از کجا میشه  یاد گرفت ؟؟!!! AT COMMANDدستورات 

  AT COMMANDاست و شامل دستورات  SIM900را که برای   SIMCOMمقاله شرکت    Bookدر فولدر 

 باشد قرار دادم... می

 تنظیم شده است زهرتمگا  1کالک بیت همان   ,پروژه قبل  3نکته آخر : در 

 برنامه:

$regfile = "m8def.dat" 

$crystal = 8000000 

$baud = 9600 

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 

Config Pinc.5 = Output 

Config Pinc.4 = Input 

Config Pinc.3 = Output 

Config Pinc.2 = Output 
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Dim A As Bit 

Dim R As Byte : R = 0 

Dim X As Byte : X = 0 

Dim B As Byte 

Dim G As Byte 

Dim P As Bit : P = 0 

Dim Sms As String * 250 : Sms = "" 

 

Cursor Off 

 

Wait 3 

Set Portc.5 

Waitms 60 

Reset Portc.5 

 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "GSM ON" 

Wait 5 

 

Hom: 

 

Print "AT+CMGD=0,4" 

Waitms 500 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Delete Sms" 

Waitms 500 

Cls 
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Locate 1 , 1 

Lcd "Waiting Sms" 

 

If P = 0 Then 

Locate 1 , 16 

Lcd "0" 

End If 

 

If P = 1 Then 

Locate 1 , 16 

Lcd "1" 

End If 

 

Do 

If Pinc.4 = 0 Then Exit Do 

Loop 

Cls 

Waitms 100 

 

Do 

   Print "AT+CMGR=1" 

   Sms = "" 

   G = 0 

   A = 0 

 

   Do 

 

      B = Inkey() 

 

      Select Case B 
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         Case 0: 

         Case 13: 

           Incr G 

           If Sms <> "" Then 

           A = 1 

           Exit Do 

           End If 

         Case 10: 

           If Sms <> "" Then 

           A = 1 

           Exit Do 

           End If 

         Case Else 

           If G = 3 Then 

           Sms = Sms + Chr(b) 

           End If 

      End Select 

   Loop 

www.MELEC.ir 
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  Locate 1 , 1 

  Lcd Sms 

 

 

If A = 1 Then 

 

 If Sms = "ON" Then 

 Waitms 200 

 Locate 2 , 1 

 Lcd "POWER ON" 

 R = 1 

 Waitms 500 

 Exit Do 

 End If 

 If Sms = "OFF" Then 

 Waitms 200 

 Locate 2 , 1 

 Lcd "POWER OFF" 

 R = 2 

 Waitms 500 

 Exit Do 

 End If 

 

End If 

 

Loop 

 

If R = 1 Then 

Set Portc.3 
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Set Portc.2 

R = 0 

P = 1 

Waitms 50 

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

Print "AT" 

Waitms 500 

Print "AT+CMGF=1" 

Waitms 500 

Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "093**********" ; Chr(34) 

Waitms 500 

Print "POWER ON" ; Chr(26) 

Waitms 600 

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

End If 

If R = 2 Then 

Reset Portc.3 

Reset Portc.2 

R = 0 

P = 0 

Waitms 50 

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

Print "AT" 

Waitms 500 

Print "AT+CMGF=1" 

Waitms 500 

Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "093**********" ; Chr(34) 

Waitms 500 

Print "POWER OFF" ; Chr(26) 

Waitms 600 
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'---------------- 

End If 

Gosub Sss 

Goto Hom 

End 

Sss: 

Sho: 

   Print "AT+CMGR=1" 

   Sms = "" 

   Incr X 

   Do 

      B = Inkey() 

      Select Case B 

         Case 0: 

         Case 13: 

           If Sms <> "" Then Exit Do 

         Case 10: 

           If Sms <> "" Then Exit Do 

         Case Else 

           Sms = Sms + Chr(b) 

      End Select 

   Loop 

If X = 1 Then Goto Sho 

If X = 2 Then Goto Sho 

If X = 3 Then Goto Sho 

X = 0 

Waitms 100 

Return 
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 :SIM900با  ))میسکال Caller IDقفل درب بازکن با  -

 ست و کامال صنعتی استن پروژه  محبوب ترین  پروژه من  اای

 بقیه مگه صنعتی نیستند؟ به چه معنیه این صنعتی؟ ,چرا صنعتی 

 و تا حدی هم تاچ اسکرین( RFIDمعناست  که  پروژه های قبلی )به جز پروژه اولی و  به این

به صورت کامل باگ گیری نشده اند و مشکالتی داند که در پروژه های خانگی و درسی قابل اجراست ولی به 

 فون چهار(ممکن است مشکل پیدا کنند )مانند آنتن دهی بد آی  ,صورت تولید زیاد برای فروش و یا صنعتی 

 ا مدت زمان بیشتری تست کنند...مشکالت کوچک را حل کرده و مدار ر پس باید دوستان خود

 اما این پروژه را من پیاده سازی کرده و مدتیست که بر روی درب خانه تست میکنم

 –داپتور آ–تبدیل آنتن  –آنتن  –هزار تومان )شامل ماژول  87مشکلی ندارد و بسیار خوب عمل کرده و با هزینه 

 .آن را اجرا کردم....( و قطعات برد  –سیمکارت ایرانسل  –باکس خرجی  –ترانس 

 بگم این است که : GSMیک نکته که یادم رفته بود در مورد ماژول 

ولی ماژول معمولی را به دلیل فرکانس کاری  ,را میتوان بر روی برد برد پیاده سازی کرد  SIM900 TE-Cماژول 

 نمیتوان روی برد برد  پیاده ساخت ... ,محیطی  باال و نویزهای

این پروژه به دلیل این که نصبت به مدلهای پیامکی سرعت باالتری داشته و هزینه ای ندارد )پیامک هزینه دارد 

 این پروژه را برای درب بازکن پیشنهاد میکنم ,ولی میسکال ندارد( و خطای ماژول خیلی خیلی کمتر میباشد 

 شماره شما را تشخیص و  ,سیستم به وسیله شماره تلفن تماس گیرنده یا همان کالر آی دی در حقیقت این 

 .و درب را باز میکند ,آن را به عنوان پسورد در نظر گرفته  ,مقایسه آن با تلفنهای معرفی شده  

 ...چون در کالر آی دی نمیتوان دست برد ,باشد  امنیت این پروژه بسیار باال می

 (RFIDز وقفه سریالی استفاده کردم که از وقفه اینتراپت در پروژه های قبلی بهتر است )همانند این پروژه ا

یک بار  رله پالس می اندازد که نصبت به پروژه  ,ثانیه یک بار انجام میشود  5در هر بار زنگ خوردن که هر 

قطع نکرده تا دباره رله در زنگ بعدی تماس را  ,باز نشد در اولین بار پیامک این مزیت را داراست  که  اگر درب 

 .درب را باز کند و تعداد دفعات  پالس رله در دست تماس گیرنده است

 ... قرار شد در همین مقاله قرار گیرد نشد و که ,سایت قرار دهم  مجله نویزا در دوست داشتم این پروژه ر

 .نمیدهمپس دباره قرار  ,باشد  می SIM900شماتیک همانند پروژه های قبلی 
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 توضیح چند خط برنامه:

 ماژول  از این به بعد  شماره تماس گیرنده را بر  روی پورت سلایر ,با اجرای این دستور در اول برنامه 

 :ارسال میکند که باید شماره را از  متن ارسالی استخراج کرد SMSهمانند 

Print "AT+CLIP=1" 

به حالت تنظیمات کارخانه باز میگردد  ,ر بارخاموش و روشن شدن که : ماژول با ه  این را فراموش کردم  بگویم

نمایش شماره( این دستور دباره به ماژول ارسال شود )همانند دستور  ,و باید در ابتدای هر بار روشن شدن ماژول 

 خاموش و روشن شود...ماژول دستورات در ماژول باقی میماند تا دباره 

 داخل ماژول . ARMو یا  آپدیت و یا رفع باگهای احتمالی  هسته  برای تنظیمات پیش فرض  کارخانه 

 برنامه های الزم همراه با آموزش موجود میباشد  SIM900 Updateکه در فولدر باید ماژول را آپگرید کنید. 

 همچنین در ضمیمه نیز به آن اشاره شده است.

 بقیه توضیح برنامه را نمیگی؟

 رفته  Serial_intبرنامه به زیر برنامه  , انجام میشود که بعد از تماس  ,ورت سلایر بعد از دریافت اولین بایت از پ

 میکند Cidو میکرو شروع به جمع کردن اطالعات سلایر در متغییر 

رفته و شماره از آن جدا و در دستور شرطی بررسی  Sss( به زیر برنامه  13بعد دریافت اینتر )کد کاراکتر 

 میشود...

 مشخص استبقیه هم که 

 چیه دیگه؟؟؟!!!! ORپس اون 

شماره معرفی  nمیتوان  ا شماره اول و یا شماره دوم )حالبه این معنی است  که ی ,آمده   ORدر دستور شرطی 

  .درب را باز کن ,کرد(  بود 

مراه اول که در این جا ما دو شماره که یکی ایرانسل و دیگری ه , پس هر کدام از شماره ها بودند درب را باز کن

 است را معرفی کردیم
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 مگا هرتز است 8کالک بیت: در این پروژه 

 

 برنامه:

$regfile = "m8def.dat" 

$crystal = 8000000 

$baud = 9600 

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

Dim Shoro As Byte 

Dim Payan As Byte 

Dim Tool As Byte 

Dim Tedad As Byte 

Dim A As Byte : A = 0 

Dim Aa As String * 1 : Aa = "" 

Dim Cid As String * 25 : Cid = "" 

Dim Tmp As String * 15 : Tmp = "" 

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

Config Pinc.5 = Output 

Config Pinc.3 = Output 

Config Pinc.2 = Output 

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

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 

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

Cursor Off 

www.MELEC.ir 
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Wait 12 

Set Portc.5 

Waitms 500 

Reset Portc.5 

 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "GSM ON" 

Wait 20 

Cls 

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

Print "AT" 

Wait 2 

Print "AT+CLIP=1" 

Wait 2 

Cls 

 

On Urxc Serial_int 

Enable Urxc 

 

Enable Interrupts 

 

 

 

Do 

 

Waitms 800 

 

Loop 
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End 

 

 

 

Serial_int: 

 

A = 0 

Aa = "" 

Cid = "" 

 

Do 

 

Inputbin , A 

 

       Select Case A 

 

         Case 0: 

 

           Case 13: 

 

            Exit Do 

 

             Case Else 

 

           Aa = Chr(a) 

 

        Cid = Cid + Aa 

 

    End Select 
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Loop 

Gosub Sss 

Locate 1 , 1 : Lcd Tmp 

If Tmp = "+98912*******" Or Tmp = "+98936******" Then 

Locate 1 , 16 : Lcd "1" 

Locate 2 , 1 : Lcd "Opening Door..." 

Wait 1 

Set Portc.3 

Set Portc.2 

Waitms 120 

Reset Portc.3 

Reset Portc.2 

Wait 1 

Locate 1 , 16 : Lcd "0" 

Locate 2 , 1 : Lcd "               " 

End If 

Return 

Sss: 

Shoro = Instr(cid , "+98") 

Payan = Instr(shoro , Cid , ",") 

Tool = 13 

Tedad = Payan - Shoro 

Tmp = Mid(cid , Shoro , Tool) 

Tmp = Ltrim(tmp) 

Tmp = Rtrim(tmp) 

Return 
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 :Caller IDروشن خاموش کردن موتور چاه با  -

ٍ لثلی هیثاػذ تا ایي تفاّت کَ تا تواص اّل رلَ ّصل ّ هْتْر چاٍ ایي  ُن ُواًٌذ پزّژ

  .اس هاژّل ارطال هی ػْد تاییذ SMS رّػي ػذٍ ّ 

 SMSخاهْع ّ   ّ تا تواص تؼذی  رلَ لطغ ػذٍ ّ هْتْر چاٍ )یا ُز ّطیلَ دیگزی(

 .تاییذ اس هاژّل ارطال هیؼْد

رٍ ایزاًظل دطتگاٍ را رّػي ّ تا هی تْاًیذ کوی پزّژٍ را تغییز دُیذ ّ تا هثال ػوا

 ػوارٍ ُوزاٍ اّلتاى آى را خاهْع کٌیذ...

 =یک ًکتَ هیواًذ

رلَ تَ صْرت پالظی ػول ًکزدٍ ّ هوکي اطت طاػتِا یا رّسُا  ,چْى در ایي پزّژٍ 

 رّػي تواًذ

 LCDتایذ تزای جلْگیزی اس  هصزف تاالی رلَ )کَ تا هصزف هاژّل ّ هصزف هیکزّ ّ 

 ای اًذیؼیذ هیلی آهپز چارٍ 77:ّلت  >( ّ گزم ػذى رگْالتْر ّ آداپتْر تزکیة هیؼْد

 دّطتاى سیادی در اس تیي تزدى  ایي هؼکل کوکن کزدًذ ّ ,در طایت )لظوت آًالْگ( 

 پیؼٌِاد ُای سیز را دادًذ=

 لْیتز کزدى آداپتْر  هٌثغ تغذی ّ  رگْالتْر-

 ّلت >ف تاالی رگْالتْر( ّ اطتفادٍ اس رلَ خارج کزدى رلَ اس هذار رگْالتْر )تَ دلیل اتال-

 رگْالتْر(کوتز  ّلت )تزای جلْگیزی اس اتالف 9.8کاُغ ّلتاژ آداپتْر  تا -

 

 تِتزیي فکز تْد ,ّلت  >کَ خارج کزدى  رلَ  اس هذار رگْالتْر ّ اطتفادٍ اس رلَ 

 تزای ایي کار اس هذار سیز تزای رلَ اطتفادٍ ػْد=
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 کَتَ ّجذ هی آیذ  ,ذ اس خارج کزدى رلَ اس هذار رگْالتْر تؼ ,هؼکل تؼذی 

  .ًْیش گزفتي هیکزّ تَ ّطیلَ رلَ را هیتْاى ًام تزد

 .دایجاد هیؼْ هتصل تَ رلَ )هثل هْتْر چاٍ یا هِتاتی...( دطتگاٍ ُای  تَ ّطیلَ  ًْیش

 حتوا حتوا  در هذار رگْالتْر اس خاسى اطتفادٍ ػْد= ,تزای رفغ ایي هؼکل 
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 این مشکل برای خود من به وجود آمد  که مهتابی آکواریوم روی مدار نویز میانداخت 

 شد.... رله قطع میبعد و اول میکرو ریست شده و 

 نمن تشکر کجا داره در اینجا از ایشو ,مشکل رفع شد  ,( علیدلی با کمک علی عزیز )یوزر

 

 یک نکته یادم رفت بگم:

 ر نو استفاده کنیداز میکروکنترل GSMدر مدارهای 

 در ارتباط سلایر با ماژول مشکل پیدا میکنند میکرو کنترلر های کار کرده و فسیل شده 

 این یک نکته مهم بود که من و چند تن از دوستان تا به حال به آن برخورد کردیم...

 

 و حاال برنامه:

 تایید ارسال میشود  SMSهمانند پروژه قبلی است و 

 برای مهار تعداد زنگ از دستور شرطی زیر استفاده میکنیمبا این تفاوت که  

 و  برنامه از حلقه خارج  و به  ابتدای وقفه سلایر باز میگردد: یک  شده   RIایه پ ,با قطع تماس 

Do 

Waitms 800 

If Pinc.4 = 1 Then Exit Do 

Loop 

 

 برنامه:

$regfile = "m8def.dat" 

$crystal = 8000000 

$baud = 9600 

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

Dim R As Bit : R = 0 

Dim Shoro As Byte 
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Dim Payan As Byte 

Dim Tool As Byte 

Dim Tedad As Byte 

Dim A As Byte : A = 0 

Dim Aa As String * 1 : Aa = "" 

Dim Cid As String * 25 : Cid = "" 

Dim Tmp As String * 15 : Tmp = "" 

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

Config Pinc.5 = Output 

Config Pinc.4 = Input 

Config Pinc.3 = Output 

Config Pinc.2 = Output 

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

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 

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

Cursor Off 

Wait 12 

Set Portc.5 

Waitms 500 

Reset Portc.5 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "GSM ON" 

Wait 20 

Cls 

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

Print "AT" 

www.MELEC.ir 
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Wait 2 

Print "AT+CLIP=1" 

Wait 2 

Cls 

 

On Urxc Serial_int 

Enable Urxc 

 

Enable Interrupts 

 

 

 

Do 

 

Waitms 800 

 

Loop 

 

End 

 

 

 

Serial_int: 

 

A = 0 

Aa = "" 

Cid = "" 

 

Do 
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Inputbin , A 

 

       Select Case A 

 

         Case 0: 

 

           Case 13: 

 

            Exit Do 

 

             Case Else 

 

           Aa = Chr(a) 

 

        Cid = Cid + Aa 

 

    End Select 

Loop 

Gosub Sss 

 

Locate 1 , 1 : Lcd Tmp 

 

If Tmp = "+98912**********" Or Tmp = "+98936*********" Then 

 

If R = 0 Then 

Set Portc.3 

Set Portc.2 

Waitms 200 

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

Print "AT" 
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Waitms 500 

Print "AT+CMGF=1" 

Waitms 500 

Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "0936*************" ; Chr(34) 

Waitms 500 

Print "POWER ON" ; Chr(26) 

Waitms 600 

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

End If 

If R = 1 Then 

Reset Portc.3 

Reset Portc.2 

Waitms 200 

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

Print "AT" 

Waitms 500 

Print "AT+CMGF=1" 

Waitms 500 

Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "0936************" ; Chr(34) 

Waitms 500 

Print "POWER OFF" ; Chr(26) 

Waitms 600 

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

End If 

If R = 0 Then 

R = 1 

Goto Aaa 

End If 

If R = 1 Then R = 0 

Aaa: 
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Locate 1 , 16 : Lcd R 

Do 

Waitms 800 

If Pinc.4 = 1 Then Exit Do 

Loop 

Locate 2 , 1 : Lcd "END" 

Waitms 600 

Locate 2 , 1 : Lcd "   " 

Waitms 600 

Locate 2 , 1 : Lcd "END" 

Waitms 600 

Locate 2 , 1 : Lcd "   " 

End If 

Return 

Sss: 

Shoro = Instr(cid , "+98") 

Payan = Instr(shoro , Cid , ",") 

Tool = 13 

Tedad = Payan - Shoro 

Tmp = Mid(cid , Shoro , Tool) 

Tmp = Ltrim(tmp) 

Tmp = Rtrim(tmp) 

Return 
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 کارت: SDوثبت دما بر روی  LM35دماسنج با  -

 ای قبلی هم داخلش استفاده شده استاین پروژه هم بسیار جالب میباشد و از پروژه ه

 موستاد  هوشمند تغییر دهیدکمی تغییر داده و آن را به یک تر این پروژه را نیز میتوانید

و نوشتن بر روی کارت  SDروش خواندن از روی   -گرافیکی و کاراکتری LCD –کار با کیپد  ,در پروژه های قبلی 

 –کار با رله  –اهم  8راه اندازی اسپیکر  –مبدل آنالوگ به دیجیتال  کار با تاچ اسکرین و –در همین مقاله( )آن 

 .را آموختید استفاده از کارت تلفن ... – GSMو  RFIDکار با ماژل 

 حال در این پروژه با سنسور دما آشنا میشوید

 سنسور دما چیه ؟ همون دماسنجه دیگه؟

 هزار تومان هم میرسند... 277ع و به تومان شرو 1577ارند که از سنسورهای دما  انواع مختلف د

 این سنسور ما چند تومنیه؟

 تومانی 1577

 سنسورهای دما  به دو دسته تقسیم میشوند:  

ولتاژ یا اهم  پایه خروجی مقداری  تغییر پیدا میکند که به  ,خروجی آنالوگ :  که در برابر هر درجه تغییر  -

 .دنبا فرمولهای ریاضی تبدیل به درجه دمای محیطی میشو وسیله مبدل آنالوگ به دیجیتال  محاصبه شده و

    (PTC( و افزایش)NTCد که به ترتیب با افزایش دما مقاومتشان کاهش)نمیباش PTCو  NTCنوع مقاومتی آنها 

 ...می یابند. کار با این سنسورها توصیه نمیشود

 میلی ولت تغییر میکند 17خروجی آن  ,دما در برابر هر درجه تغییر  , LM35همانند : مبدلهای آنالوگ ولتاژی 

 .درجه می باشد 7.5رزولوشن این سنسور 

 رزولوشن چیه؟

 .درجه میتواند با دمای محیط اختالف داشته باشد 7.5مثبت و منفی  LM35مثال    :است دقت سنسور 

 .شته باشداختالف دادرجه  29.5تا  37.5خروجی میتواند     >درجه باشد = 37دمای محیط اگر مثال 

 باشند و خروجی سلایر به ما میدهند میداخلی خروجی دیجیتال :  این دسته دارای پردازشگر و میکرو کنترلر  -

 .سنسورهای دیجیتال بسیار دقیقتر از آنالوگها میباشند و گرانتر هم هستند

 ؟!!!!درسته؟ چرا پول زیاد بدیم ,که زیاد مهم نیست  LM35خوب نیم درجه  سنسور 

 درجه حالت ایده ال  آن  است  7.5در حقیقت  , فقط همین نیم درجه بود که مشکلی نبوداگر 
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    کال این سنسور بسیار بد قلق است 

 ...درجه هم میرسد  17اختالف دما  تا  ,در ابتدای کار با آن 

 .درجه داعما در نوسان است 37تا  17سنسور بین دمای  ,درجه است  27مثال دمای محیطی 

چند دقیقه طول میکشد تا به دمای محیط برسد و نمیتوان به عنوان سنسور  ,لیل پالستیکی بودن سنسور به د

 .دمای لحظه ای از آن استفاده کرد

 ؟؟؟ این که بدرد نمیخوره؟؟؟!!!!!! خوب چرا از سنسور دیگری استفاده نمیکنی

 سنسور خوبیست  اگر کار با این سنسور را بلد باشید و بتوانید آن را رام کنید 

 .پس باید در برابر نویز آن را حفاظت کنید ,بسیار حساس است   ,مثال به نویز

 کال دو روش برای مهار این  سنسور پیشنهاد میشود:

زمان  بازه  تعداد زیادی اطالعات در یک   ,روش نرم افزاری: در این روش پیشنهاد میشود که از سنسور 

 .ین های ریاضی  قرار گیرد و یک عدد ثابت از آن استخراج شودشده و در میانگ دریافت ,اه کوت

تا   45سنسور بین  درجه است و  37 ی محیط مثال دما  , جوابگو نخواهد بودبه تنهایی این روش به نظر من 

  ,شود  درجه جابجا می 27

 ,است درجه  37که با دمای واقعی که  درجه محاصبه میشود  33د از میانگین گیری  مثال دمای حاصل بع

 بسیار اختالف دارد

 یروش سخت افزاری : در این روش بر روی سخت افزار مدار کار میشود و جلوی هر گونه نویز و خطا ها            

 .سخت افزاری گرفته میشود 

 .داد  بسیار خوب جواب خواهد ,و  ترکیب آن با روش میانگین  بوده بهتر  روش سخت افزاری 

 ت افزاری :مراحل اصالح سخ

: که مبدل آنالوگ به دیجیتال را  دقیقتر میکند... ADCاستفاده از رفرنس خارجی برای -1
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 سنسور(استفاده از سیم کوتاه : از سیم کوتاه تر از نیم متر استفاده کنید )سیم بین پایه میکرو وخروجی  -2

تفاده کنید و شیلد را به زمین استفاده از سیم شیلد دار: از سیم شیلد دار و روکش دار  برای خروجی اس -3

 وصل کنید )خروجی به سیم و شیلد به زمین(

 بر روی پایه خروجی یک لوله پالستیکی بکشید -4

میکرو فاراد استفاده  1777از یک خازن الکترولیت  ,در نزدیکی پایه میکرو متصل به خروجی سنسور  -5

 .)این خازن تا حد زیادی جلوی نویزهای احتمالی را میگیرد( کنید

 باشد.و بدون نویز ثابت   ADCخازنهای رگوالتور را حتما وصل کنید تا رفرنس  -6

 

 یک عکس از سنسور میزاری؟؟
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 این هم  شماتیک مدار :

 

LCD  باشد: می 27در  4به کار رفته از نوع کاراکتری و 
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 کالک بیت:

 

 میکرو به کار رفته دراین پروژه چیه؟

 32مگا

 ولت وصل کنید و از تقسیم مقاومتی برای پایه های متصل به میکرو 3.3را به رگوالتور  SDه ک ضمنا یادتان نرود

 استفاده کنید.

ولت خازن استفاده  نکنید. 3.3ولت وصل کنید و برای رگوالتور  5ولت را به رگوالتور  3.3ورودی رگوالتور 

 

:(LCD بر روی نمای کلی از پروژه ) 27در  LCD 4شکل نمایش دما بر روی 
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را گزارش داد و حتی  ,دما    SMSمتصل کرد و به وسیله ارسال  GSMاین پروژه را میتوان ارتقاء داد و به ماژول 

  .و دستگاه هیتر را قطع و وصل کردمیتوان با  پیامک دما را کنترل 

و دما  و رطوبت سالن را  معضل  میباشد  که همیشه باید فردی داعما در محل حضور داشته این یک  در مرغداریها 

 .میتوانید دستگاه هوشمند برای مرغداریها بسازید ,با اضافه کردن سنسور رطوبت به پروژه خود  ,کنترل کند 

یا سلول  LDR)سنسور میزان  تابش  خورشید  -با اضافه کردن سنسور فشار فراتر گذاشته و  را حتی میتوانید پا 

و میزان بارش )که باید ابتکاری آن را طراحی کنید( و سلول  –د سنج و ساخت یک  دستگاه با  –(خورشیدی 

 ر....خورشیدی و باتری و شارژ کنترل

و به قیمت چندصد میلیون تومان آن  یک پکیج هواشناسی طراحی کنید و در ایستگاه های که دیده بان ندارند قرار دهید 

معموال   ,زیرا در ایستگاه هایی  هم که دیده بان وجود دارد   ,)هوا شناسی هم مایل به این کار است  را به فروش برساند

به دلیل بی مسئولیتی دیده بانها  از اطالعات تکراری و قدیمی برای گزارش دادن استفاده می شود  و آمارهای 

 پس از این طرح پشتیبانی خواهند کرد( ,هواشناسی  به هم خواهد خورد 

 برنامه:

 ساخت و بارها داخل آن دما را ثبت کرد  SDداخل  TXTایل دستور زیر میتوان یک فبا 

Ss = Freefile() 

Open "temp.txt" For Append As #ss 

 

Print #ss , "Date: " ; Date$ 

Print #ss , "Time: " ; Time$ 

Print #ss , "Temp: " ; Volt ; "." ; Volt_d ; " oC" 

Print #ss , "----------------" 

Print #ss , "" 

Close #ss 

  استفاده کنید  SDنکته : در برنامه از همان کتابخانه های فولدر 
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 کل برنامه:

$regfile "M32DEF.DAT" 

$crystal = 16000000 

Baud #1 , 19200 

$swstack = 80 

$hwstack = 100 

$framesize = 160 

 

 

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

Config Date = Ymd , Separator = . 

Config Clock = Soft 

Time$ = "8:15:00" 

Date$ = "18.03.12" 

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

 

$include "CONFIG_AVR-DOS.Bas" 

$include "config_mmc.bas" 

 

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

Config Lcd = 20 * 4 

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.5 , E = Portd.4 , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 

 

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

Config Debounce = 50 

Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 

Start Adc 

'------------------------------------------------------------------------------- 
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Dim W As Word , Perc As Word , Volt As Word , Volt_d As Byte , Channel As Byte , I As Byte , Cols As Byte , Cols_d As Byte 

 

 

Dim Ss As Byte 

Dim L As Byte 

Dim Diskf As Long 

Dim Disks As Long 

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

 

Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 32 , 32        ' replace ? with number (0-7)' 

Deflcdchar 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1                ' replace ? with number (0-7) 

Deflcdchar 2 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16        ' replace ? with number (0-7) 

Deflcdchar 3 , 16 , 16 , 31 , 31 , 31 , 31 , 16 , 16        ' replace ? with number (0-7) 

Deflcdchar 4 , 1 , 1 , 31 , 31 , 31 , 31 , 1 , 1            ' replace ? with number (0-7) 

Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 28 , 28 , 28 , 28 , 32 , 32        ' replace ? with number (0-7) 

Deflcdchar 6 , 14 , 17 , 21 , 17 , 19 , 21 , 21 , 14        ' replace ? with number (0-7) 

 

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

Config Pinb.1 = Output 

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

Waitms 500 

Cursor Off 

 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Loading..." 

Waitms 500 

 

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

If Drivecheck() <> 0 Then 
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Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "SD is not ready" 

Waitms 250 

End If 

 

If Drivecheck() = 0 Then 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "SD is ready..." 

Waitms 100 

Locate 2 , 1 

Lcd "OK" 

Waitms 25 

Locate 2 , 1 

Lcd "   " 

Waitms 25 

Locate 2 , 1 

Lcd "OK" 

Waitms 25 

Locate 2 , 1 

Lcd "   " 

Waitms 25 

Locate 2 , 1 

Lcd "OK" 

Waitms 250 

End If 

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

If Driveinit() <> 0 Then 

Cls 
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Locate 1 , 1 

Lcd "SD not inserted" 

Locate 2 , 1 

Lcd "check Card!" 

Waitms 250 

End If 

If Driveinit() = 0 Then 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "SD Card support" 

Waitms 250 

End If 

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

If Initfilesystem(1) <> 0 Then 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "SD is not Format" 

Locate 2 , 1 

Lcd "Not Fat16 or 32" 

Waitms 250 

End If 

If Initfilesystem(1) = 0 Then 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "SD is Format" 

Locate 2 , 1 

Lcd "Fat16 or 32" 

Waitms 250 
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End If 

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

Diskf = Diskfree() 

Disks = Disksize() 

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

Cls 

Locate 4 , 1 

Lcd "0" 

Locate 4 , 5 

Lcd "10" 

Locate 4 , 10 

Lcd "20" 

Locate 4 , 15 

Lcd "30" 

Locate 4 , 19 

Lcd "40" 

Do 

  W = Getadc(0) 

  Volt = W * 5 

  Volt_d = Volt Mod 10 

  Volt = Volt / 10 

  Locate 1 , 1 

  Lcd "Temp: " ; Volt ; "," ; Volt_d ; " " ; Chr(223) ; "C" 

  Cols = Volt / 2 

 

  Locate 3 , 1 

  For I = 1 To Cols 

   Select Case I 

   Case 1 : Lcd Chr(3) 

   Case 5 : Lcd Chr(4) 
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   Case 10 : Lcd Chr(4) 

   Case 15 : Lcd Chr(4) 

   Case 20 : Lcd Chr(4) 

   Case Else : Lcd Chr(0) 

  End Select 

  Next I 

 

  Cols_d = Cols Mod 2 

  If Cols_d > 0 Then 

  Lcd Chr(5) 

  Cols = Cols + 2 

  Else 

  Cols = Cols + 1 

 End If 

  For I = Cols To 20 

  Select Case I 

   Case 1 : Lcd Chr(2) 

   Case 5 : Lcd Chr(1) 

   Case 10 : Lcd Chr(1) 

   Case 15 : Lcd Chr(1) 

   Case 20 : Lcd Chr(1) 

   Case Else : Lcd Chr(32) 

   End Select 

   Next I 

 

Set Portb.1 

Locate 1 , 20 

Lcd Chr(6) 

Waitms 500 

'-------------------------------------------------- 
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Ss = Freefile() 

Open "temp.txt" For Append As #ss 

Print #ss , "Date: " ; Date$ 

Print #ss , "Time: " ; Time$ 

Print #ss , "Temp: " ; Volt ; "." ; Volt_d ; " oC" 

Print #ss , "----------------" 

Print #ss , "" 

Close #ss 

Reset Portb.1 

Locate 1 , 20 

Lcd " " 

' Mega32 Clock 1Mhz (Fuse CKSEL3,2,1,0 =0001) =>   3680ms  =  60 Sec = 1 Min 

Waitms 3680 

 

Loop 

End 

 

 اینا چین؟

Deflcdchar 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1                ' replace ? with number (0-7) 

 کاراکترهای دلخواه خود را طراحی میکنید ,با این دستور و به وسیله بسکام 

 نیدمطالعه ک bookمقاله  آقای میالد موسوی را در فولدر  ,برای اطالعات بیشتر 

 این برای چیه؟

Waitms 3680 

 هر یک دقیقه دما ثبت میشود  ,ه در این پروژ ,این وقفه برابر یک دقیقه است  ,مگا هرتز  1در حالت کالک بیت 

 زمان ثبت را تغییر دهید. , پس میتوان با اضافه کردن به این عدد
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 قفل درب بازکن با کارت مغناطیسی )کارت بانکی(: -

 پس چی شد ؟ چرا توضیح نمیدی ؟؟!!!!!!!!

 این پروژه هنوز به جواب نرسیده 

 انشا... در مقاله بعدی قرار خواهم داد

 !!!انشا...!!!!

 از دوستان عزیز  پوزش میخواهم که پروژه دوازدهم را نتوانستم به موقع آماده و در پروژه قرار دهم
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 ضمائم:

 :)دسیمال( ده دهی -هگزاد سیمال    -کاراکتر  :جدول کدهای اسکی  به صورت
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 آنتن :بر روی برد برد و باکس مخصوص  RFIDعکس از پروژه 
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 عکس از پروژه دماسنج  بر روی برد برد:
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 :باکس  داخلروی برد و قرار داده شده دربر نصب   , کالر آی دیعکس از پروژه درب باز کن با 
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 = SIM900 هاژّلآپذیت کزدى ّ یا دیثاگ 
 

 ٌذزیال کار هیکٌطدیثاگ کَ اس طزیك  َ ُای س پایَ ُای هاژّل ُظت تَ ًام پایدّتا ا
 آپذیت کٌیذ  اهاژّل ر آىًیذ اس طزیك ْاُن هیتتَ کار هیزًّذ دیثاگ هاژّل  کَ  ُن تزای  

 .هی ًاهٌذFirmware Update)) زفزین ّیایي ػول را 

 
ّ طت ا یًزم افشارآى طت ّ تَ ُز صْرت فزین ّیز ا ARM هیکزّ پزّطظْر  ایي هاژّل ُظتَ

 .اًذ آطیة تثیٌذتْ هی
 

یا دیثاگ را آپذیت کزدٍ ّ   آىهاژّل اس طزیك دّ پایَ دیثاگ  اىهیتْ ,صْرت آطیة دیذى  در کَ 
 .ًوْد

 
 .اًجام هی ػْد MAX232 اططََ ّت اتصال پایَ دیثاگ تَ کاهپیْتز

  
ّصل کزدٍ ّ ُواًٌذ  Max232 آی طی   44ّ45را  تَ پایَ ُای   دیثاگ RXD ّ TXD پایَ ُای

  = ػکض سیز ػول هیکٌین
 
 

DBG RXD 12 Max232 
DBG TXD 11 Max232 
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 رّع کار=
 

 َ تزق هتصل کزدٍ ّ آى را خاهْع ًگَ هیذارین.ا تهاژّل ر
 (Max232)تَ ّطیلَ پایَ دیثاگ تَ کاهپیْتز  تؼذ اس ّصل کزدى

 زدٍاجزا ک ار  Simcom - sim900 Customer flash loader V1.01.exe فایل 
طت اکَ در پْػَ  11317B07SIM900M64_ST.cla ّ فایل جزا کزدٍ ا ار در تزًاهَ Brows کلیذ

  ٌینکهی اًتخاب  ار
( لزار 4کام پْرت را رّی پْرت طزیال )هؼوْال کام پْرت   ّ تٌظین کزدٍ 977>طزػت را رّی 

 .دُین هی
 1Kتَ ّطیلَ یک هماّهت   اهاژّل ر PWREKپایَ ّ حاال  کلیک کزدٍ در تزًاهَ  ار START کلیذ

تَ صْرت ّ آپذیت ػْد هاژّل رّػي  تا ّصل کزدٍ  )سهیي(  تَ پایَ هٌفیثاًیَ  ; -: َ هذت ت
 .اتْهاتیک ػزّع هی ػْد

  .صثز کٌیذ Download Done کَ تایذ تا رطیذى پیغام ذکؼ همذار طْل هی کیػول آپذیت الثتَ 
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 آهْسع تا ػکض=
 

 ر هیذُینهاژّل را تَ تزق ّصل کزدٍ ّ تَ صْرت خاهْع لزا
 

 تَ کاهپیْتز ّصل کزدٍ ّ تزًاهَ را اجزا هیکٌین Max232هاژّل را تا 
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 را  اًتخاب هی کٌین   11317B07SIM900M64_ST. cla  , کلیک هی کٌین  Browseتز رّی 
 

 تزًاهَ تاس گزدین. را سدٍ تا تَ صفحَ اصلی Openّ کلیذ 
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 (  را  تٌظین کزٍ )ُز چَ تاال تز تاػذ طزػت کار آپذیت تاال هیزّد(Boud rateطزػت )
 

 ّ  کام پْرت را ًیش تٌظین هیکٌین ّ کلیذ اطتارت را هیشًین  )توام کام پْرتِا را تظت هیکٌین تا
 

 سیز را هؼاُذٍ کٌین(. دّ  پیغام , هثل ػکض  
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 ثاًیَ تَ تزق هٌفی ّصل کزدٍ تا پیغام سیز را ;تا  :تَ هذت  1Kرا تا یک هماّهت  PWREKکلیذ 

 
 در ًزم افشار هؼاُذٍ کٌین )در ایي سهاى هاژّل رّػي ػذٍ ّ آهادٍ آپگزیذ ّ یا دیثاگ هیؼْد(.

 
 

 
 

 
 هاژّل را خاهْع ّ دتارٍ اػوال ,در  تزًاهَ  ERRORهؼاُذٍ ُز ًْع   تْجَ = در صْرت

 
 تاال را تکزار هیکٌین.
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 تَ STOPهیذُذ ّ کلیذ  Download Done)کَ سهاى سیادی هی تاػذ( تزًاهَ پیغام تؼذ اس هذتی 
 

 اطت( تاس هی گزدد. STARTحالت اّل خْد )کَ 
 

 حال هاژّل را خاهْع کزدٍ ّ تزًاهَ را هی تٌذین ّ هاژّل را اس کاهپیْتز جذا هیکٌین...
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Sina13590@yahoo.com  
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