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 فَعؼت

 5ؼضو ىُیؽيطً 

 5پیـگفتار0  

 5  چکیط0ً

 7  ه ىسًُ ایذاد پعهژً KEILه ىعم افغار  , LPC1768نؿعفی  فكل اهل 0
 6 ار0پیـگفت 

  نؿعفی نیکعهکيتعلعlpc1768    7 

  نؿعفی کانپایلعkeil          8 

 GPIO    87فكل دهم 0 هرهدی صعهدی ٍا 

  87   پیـگفتار 

  نؿعفی ه آنُزش ردیؽتع ٍایGPIO    88 

  رهؿو کعدن 8نحال "LED 18   ٍای ةعد آنُزؿی 

  رهؿو کعدن 1نحال "LED ُ11 زؿیٍا تُؼط کلیط ٍای تؿتیٌ ؿطً در ةعد آن 

  13  " ناؼک کعدن پیو ٍا3نحال 

  ىسًُ فؿال کعدن نلاهنت پُل آپ ه پُل دان نیکعهکيتعلع تُؼط ردیؽتعPINMODE   14 

 Repeater mode  در ردیؽتعPINMODE 

  ىسًُ تيؼیم پایٌ صعهدی ةٌ قُرت دریو ةازOpen Derain  تُؼط ردیؽتعPINMODE_OD 21 

 GPIOهكفٌ ٍای صاردی ه هكفٌ  فكل ؼُم 0

 0 23 پیـگفتار 

 053هكفٌ چیؽت 

  ٌ24اىُاع رهش اؾهال هكف 

  تُضیر ردیؽتعPINSEl 25 

 28 ردؽتع ٍای نعةُط ةٌ هكفٌ صاردی 

  31تُاةؽ نعةُط ةٌ هكفٌ صاردی ه ىسًُ ىُؿتو رهتیو 

 رهؿو کعدن   )8 نحالLED ٌ33 ةعد آنُزؿی تُؼط کلیط ٍای تؿتیٌ ؿطً در ةعد تُؼط هكف 
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  ٌهكفGPIO  35  تفاهت آن ةا هكفٌ صاردیه ارتتاط ه 

  ٌردؽتع ٍای نعةُط ةٌ هكفGPIO 35 

  ٌتُاةؽ نعةُط ةٌ هكفGPIO 36 ه ىسًُ ىُؿتو رهتیو 

  رهؿو کعدن  1نحال "LED  ٌٍا تُؼط کلیط ٍای ةعد ةا هكفGPIO  36 

 System Tick Timer  ىُؿتو تُاةؽ تاصیع دكیق فكل چَارم 0

 35  پیـگفتار 

 35 ةٌ ایو فكل ةعرؼی ردیؽتع ٍای نعةُط 

 35 ه ىسًُ ةعىانٌ ىُیؽی  ؾهلی ةعای تـعیر ردیؽتع ٍا چيط نحال 

  35 " ؼاصت تاةؽ نیلی جاىی5ٌنحال 

  37 تاصیعجاىیٌؼاصت تاةؽ  "2نحال 

  35ؼاصت تاةؽ تاصیع دكیلٌ" 5نحال 

  35ؼاصت تاةؽ تاصیع نیکعهجاىیٌ دكیق" 4نحال 

  35 ؽ ةٌ نيؼُر اؼتفادً در پعهژً ٍای ةؿطؼاصت یک فایل ٍطر ةعای تهانی ایو تُاة" 3نحال 

 16*2ٍای کاراکتعی  LCDفكل پيذم 0 

 055پیـگفتار 

 55 نؿعفی ال ؼی دی ه ىسًُ پیکعةيطی پایٌ ٍای ال ؼی دی 

  پایٌ ٍای نعةُط ةٌ  ال ؼی دی در ةعد آنُزؿیECA 52 

  55نؿعفی هیژگی ٍای نيسكع ةٌ فعد ٍطر ه تُاةؽ آنادً ةعای ارتتاط ةا ال ؼی دی 

 54ىسًُ پیکعةيطی پایٌ ٍا نیکعه ةعای ارتتاط ةا ال ؼی دی در ٍطر 

  نؿعفی تاةؽlcd_cursor()    55 

  نؿعفی تاةؽlcd_DefChar()   57 

  نؿعفی تاةؽlcd_init()   55 

  نؿعفی تاةؽvoid lcd_putchar(char data)     55 

  نؿعفی تاةؽvoid lcd_puts(char *str);   55 

 ی ه نؿعفی تاةؽ نضتكات در ال ؼی دvoid lcd_gotoxy(x, y);   55 

 نؿعفی تاةؽ void lcd_clear(void);  55 
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 نؿعفی تاةؽ void lcd_write_line(*str, clear, x, y);   55 

 نؿعفی تاةؽ void lcd_putnum(unsigned int num);  75 

  نؿعفی تاةؽvoid lcd_putfloat(float fnum,unsigned char a);  75 

 75ی نحال ؾهل 

 75 ٍطر ه فایل ؼیؽتم لیيک داىلُد

 74 نياةؽ ه نعادؽ

 

  



 Www.Melec.ir توسط امین پاشایی keilدر کامپایلر  ++Cبه زبان  LPC1768آموزش 

5 
 

 سخو ىُیسيدً :

ضکدً فيی صَید صهسی پُر تَران داىً پاصایی ٍستم ، الکترهىیک خُىدم تُ ةيد
 تُتُ نلطع کارصياسی،  ه االن یٌ ندرک ره تاكچٌ خُىٌ دارم ، هلی خُصتختاىٌ 

 دا ره صکر()خةٌ كدری کار دارم کٌ ةی کار ىهیضم  ام رصتٌ

م ه ةرای ٍهیو ةٌ دهستان الکترهىیکی اىجام دادزیادی  جدا از داىضگاً پرهژً ٍای
ةٌ صُرت ةرادراىٌ نی گم تحلیق کيید ، ةرید سراغ نطالب جدید ، ضرر ىهی کيید ، 

 زیاد ٍم درگیر درهس داىضگاٍی ىتاصید ،چُن ىُن ىیست .

رىت ةٌ فارسی زةاىان غزیز نطلب جدید ه ةٌ درد ةخُری ره تُ ایيتةرای ٍهیو 
ید ةرای جهع کردن ایو نطلب کيکٌ ةاهر ةكرار نیدم )نيظُرم ایراىی ٍای گل( 

ه چيدیو ةار ىحًُ گفتار ٍا فصل ةيدی ٍا نُرد هیرایش كرار صدً ةسیار هكت صرف 
 گرفتٌ ، انیدهارم نفید هاكع ةضٌ

 

لال نُضُع ه طرز ةیان نيتظر پیضيَاد ه ىظرات صها ٍستم ه ٍهچيیو در نُرد ىحًُ اىت
 پذیرای اىتلادات صها غزیزان ٍستم 

Telegram me: @Electronicdesigner 

09196944742 

ه کالم آخرم در نُرد کپی رایت ه ... ٍستش , ىکيید ، چُن ةاهر کيید ةرای جهع آهری 
 ایو نطلب ةسیار زحهت کضیدً صدً ه زنان ٍزیيٌ صدً

 نُفق پیرهز ةاصید ، ةدرهد
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 تار :پیضگف

 ه تَیٌ نلالٌ یا نذلٌ ؾلهی LPC1768ؼعی  ARMؾيُان کار آنُزی 0 ةعرؼی نیکعهکيتعلع ٍای 

ىسًُ کار آنُزی ةيطً ایو گُىٌ ةُد کٌ در نُرد ایو نیکعهکيتعلعٍا تسلیق کيم ه نعتتا ةٌ ؿعکت گغارش دٍم ه 

ر ةایط ةیـتع ديتٌ آنُزؿی داؿتٌ یک نلالٌ ةٌ ؾيُان گغارش کار تَیٌ کيم ، ه لی ىسًُ ىُؿتو  ایو گغارش کا

 ةاؿط تا نضاظب کٌ نی صُاىط ةتُاىط درک کعدً ه نسكُل را صعیطاری کيط .

ؿعکت ةعد آنُزؿی ه ٍهچيیو كعؿات ةٌ قُرت رایگان در اصتیار ةيطً گظاؿت تا کٌ ایو گغارش کار کٌ ةیـتع 

 ديتٌ نلالٌ ؾلهی دارد ، تَیٌ ؿط .

 چکیدً:

  LPC1768تعاؿٌ   ARMنذلٌ ؾلهی ةع نی آیط ، انُزش گام ةٌ گام نیکعهکيتعلع   ٍهان ظُر کٌ از ىام ایو

 ةعای اهلیو ةار کٌ ةٌ قُرت ردیؽتعی ةٌ قُرت کانل نعالب ةیان ؿطً اؼت  ECAتُؼط ةعد آنُزؿی ؿعکت 

نُرد نا اةتطا در فكل اهل در نُرد ایو تعاؿٌ  ه صكُقیاتؾ ىؽتت ةٌ ؼایع نیکعهکيتعلع ٍا قستت کعدیم ه 

را نُرد ةعرؼی كعار دادً ه ىسًُ پعهگعام کعدن را آنُزش دادیم ه ةعای  Keilارزیاةی كعار دادیم  هؼپػ کانپایلع 

در كالب یک   Jlinkاؼتفادً کعدیم کٌ لیيک آنُزش ىسًُ پعهگعام کعدن تُؼط  jlinkپعهگعام کعدن از پعهگعانع 

PDF در اةتطای فكل اهل آهردً ایم 

ث هرهدی صعهدی را ةیان کعدیم ه در فكل ؼُم هارد هكفٌ ٍا ؿطیم ه در فكل چَارم در نُرد در فكل دهم نتس

 کاراکتعی ىُؿتیم  LCDؼاصت تاصیع هاكؿی قستت کعدیم ه در فكل آصع در نُرد 

نؿیار ایو آنُزش ه نضاظتی کٌ در زیو ىُؿتو ایو آنُزش در ىؼع گعفتٌ ؿطً اؼت ، کؽی نی ةاؿط کٌ زطاكل 

 کعهکيتعلع کار کعدً ةاؿط ، ٍع چيط ةٌ قُرت دغئی هلی کار کعدً ةاؿط یک ةار نی

 زال نا ؼؿی کعدً ایم ظُری نعالب را اىتلال دٍیم کٌ افعاد نتتطی ىیغ ةتُاىيط اؼتفادً کييط 

 ىسًُ آنُزش در ایو نذلٌ ؾلهی  ةٌ قُرت راً اىطاز ه نتتطی اؼت .ه ةٌ قُرت رایگان اؼت 

 فتٌ تعی ارائٌ نیـُد کٌ درقُرت اؼتلتال کارةعان آنادً صُاٍط ؿط . در كؽهت دهم نعالب پیـع
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 فصل اهل
 ه ىحًُ ایجاد پرهژً KEILه ىرم افزار  , LPC1768نعرفی 

 
 پیـگفتار 0 

فکع کيم صیلی ٍا تُن در نُرد آرم ؿيیطً ایط ، در نُرد ؼاصتار آرم تُضیر ىهی دم چعا کٌ اگٌ تُ گُگل یٌ 

 کلی آنُزش پیطا نیـٌ ؼعچ ةغىیط 

را نؿعفی کعدً ه ةٌ قُرت  keilدر ایو فكل اةتطا در نُرد ایو نیکعهکيتعلع قستت نی کيم ه ؼپػ کانپایلع 

 تكُیعی ىسًُ ؼاصت پعهژً ه ىسًُ کانپایل پعهژً را نی گُیم

آنادً ؿطً  PDF یٌ فایل naminic.comاز كتل تُؼط هةؽایت  Jlinkةعای پعهگعام کعدن ایو نیکعهکيتعلع ةا ه 

 کی نی تُاىیط داىلُد کعدً ه نعالؿٌ کيیط کٌ صیلی ةٌ قُرت ؼادً ةیان کعدً  اؼت.

www.naminic.com/Uploads/J-LINK.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naminic.com/Uploads/J-LINK.PDF
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 LPC1768   نؿعفی

 

ةؽیار ؾهُنیت  Cortex-M3ه  ARM7 اىُادًدر ةازار ایعان نیکعهکيتعلعٍای ص NXP در ةیو نسكُالت ؿعکت

 .یافتٌ ه اغلب نطل ٍای آىَا در ةازار یافت نیـُد

 .اؼت 25كطرتهيط تع از ؼعی  25کٌ ؼعی  LPC23XX ه LPC21XX ؿانل ده گعهً ARM7 صاىُادً

 ) از لساظ تؿطاد هرهدی ٍا ه صعهدی ٍا ، ؼعؾت پعدازش ه انکاىات داىتی(

 .اؼت LPC17XX ه LPC13XX گعهً ؿانل ده Cortex-M3 صاىُادً

 NXP ؼاصت ؿعکت ARMصاىُادً ه در ةیو کلیٌ نیکعهکيتعلعٍای ةا ٍؽتٌ  2در ةیو کلیٌ تعاؿٌ ٍای ایو 

 .ؾهُنی تعیو ه ةَتعیو گغیيٌ ةعای اؼتفادً نی ةاؿط LPC1768 تعاؿٌ

 : زال ةٌ ةعرؼی نـضكات ایو تعاؿٌ نی پعدازیم

 70ؾطد پایٌ هرهدی صعهدی 

 ی ایو تعاؿٌ در ده ىُعةؽتٌ ةيط LQFP100 ه TFBGA100  ٌپایٌ اؼت 555ارائٌ نی ؿُد ک. 

 555MHzزط اکحع ؼعؾت پعدازش  

 512کیلُةایت زافؼٌ فلؾ ةا كاةلیت ةعىانٌ ریغی داصل ؼیؽتم (ISP) 

  ٌهلتی 5.5هلتاژ تغظی 

  4اؼیالتُر داصلیMHZ 

  1اؼیالتُر صاردی ةا رىخ کاریMHZ  25تاMHZ 
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 ه ىسًُ ایذاد پعهژً دطیط  Keilنسیط ىعم افغار  نؿعفی

 نی ARM ةع نتتيی ٍای تعاؿٌ ه نیکعهکيتعلعٍا ٍهٌ کييطً پعهگعام ه ؼاز ؿتیٌ ، کانپایلع یک Keil افغار ىعم

 Keil کانپایلع MDK 4.7 ىؽضٌ ةا کار رازتی ؾلت ةٌ .ةاؿط نی ARM ؿعکت صُد ةعای ىیغ آن انتیاز کٌ ةاؿط

  .کعد صُاٍیم اؼتفادً نیکعهکيتعلعٍا کلیٌ ىُیؽی ةعىانٌ ةعای افغار ىعم ایو از ، آن 5 ىؽضٌ ةٌ ىؽتت

 
 

 KEIL افغار ىعم ةا کار ةٌ ؿعهع

 آصعیو ، کانپایلع کعدن ةاز از ةؿط ٍهیـٌ .ؿُد نی ةاز زیع قُرت ةٌ ةعىانٌ ، افغار ىعم فؿالؽازی ه ىكب از ةؿط

 ةتيطیط Close Project گغیيٌ رهی کلیک ةا ه Project نؽیع از را آن نیتُاىیط کٌ ؿُد نی ةاز ؿطً اىذام پعهژً

 

 

 

 
 "5-5ؿکل #
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 دطیط پعهژً یک ایذاد

 صُاٍط نی ازؿها گغیيٌ ایو رهی کلیک ةا .کيیط کلیک New Uvision Project گغیيٌ رهی Project نيُی از

 . ىهاییط اىتضاب پعهژً ذصیعً ةعای نؽیع یک تا

 

 "2-5ؿکل #

 ؼپػ .ىهاییط اىتضاب صالی پُؿٌ یک در را دطیط پعهژً آدرس پعهژً تهام ةُدن ٍم کيار در ه دطاؼازی تؾل ةٌ

 پؽُىط ةا پعهژً اقلی فایل کار ایو ةا .کيیط کلیک Save گغیيٌ رهی ه ىهُدً اىتضاب را پعهژً اقلی فایل ىام

uvproj ًؿُد نی ذصیع 

 

 "5-5ؿکل #
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 ؿعکت رهی پيذعً ایو در .ىهُد اىتضاب آن در ةایط را ىؼع نُرد نیکعه ىُع کٌ دؿُ نی ةاز ای پيذعً ةؿط نعزلٌ در

NXP ؼپػ ه کيیط کلیک LPC2138 نیکعه ٍع اىتضاب ةا کيیط نی نـاٍطً کٌ ٍهاىعُر .ىهاییط اىتضاب را 

 . کيیط کلیک OK گغیيٌ رهی اىتضاب از ةؿط .ؿُد نی دادً ىهایؾ پيذعً راؼت ؼهت در آن نـضكات

 

 "4-5#ؿکل 

 ه دارد هدُد پعهژً در ٍهیـٌ کٌ ( Sturtup.s ) نیکعه اىطازی راً ةٌ نعةُط فایل کٌ نیضُاٍط کارةع از ىَایت در

 رهی ةع کعدن کلیک ةا .ىهایط اضافٌ اتُناتیک قُرت ةٌ پعهژً ةٌ را ؿُد نی کانپایل دیگع ٍای فایل ٍهعاً ةٌ

 . ؿُد نی تهام دطیط پعهژً ایذاد کار Yes گغیيٌ

 

 "3-5ؿکل #
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 KEIL هیعایـگع در فایل یک ایذاد

 کٌ ؿُد نی ایذاد Target 1 ىام ةا ای ؿاصٌ ، کيیط نی نـاٍطً زیع ؿکل در کٌ ٍهاىعُر پعهژً ؼاصتو از ةؿط

 اضافٌ c پؽُىط ةا فایل یک ةایط ، C زةان ةٌ ةعىانٌ ىُؿتو ةعای .دارد هدُد Startup.s فایل فلط آن درهن

 کلیک New تكُیع رهی اةغار ىُار از یا ه کيیم نی کلیک را New گغیيٌ File نيُی از نيؼُر ایو ةعای .ىهاییم

 ). دٍیم اىذام را کار ایو ىیغ Ctrl+N زدن ةا نیتُاىیم ٍهچيیو ( کيیم نی

 

 "5-5ؿکل #

 
 " ذصیعً  Ctrl+S یا ه ( اةغار ىُار رهی Save دکهٌ از یا File نيُی از را آن ةایط ؿط ایذاد دطیط فایل ایيکٌ از ةؿط

 پعهژً اقلی پُؿٌ در ه  main.c )نحال .c  (پؽُىط ةا ه دلضُاً اؼم ةا را ىؼع نُرد فایل کٌ کيیط دكت زتها .کعد

 ىهاییط ذصیعً

 

 "7-5ؿکل #

 

 ىهُد  اضافٌ پعهژً ةٌ را ىؼع نُرد فایل ةایؽت نی کعدن ذصیعً از ةؿط

 را ةٌ پُؿٌ پعهژً کپی نی کيیم  LPC1768م نعةُط ةٌ كتل از ایو کار اةتطا از نؽیع زیع فایل ؼیؽت
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C:\Keil\ARM\Startup\NXP 

 

 "5-5ؿکل #

 

 را ةاز کعدً ه ٍع دهفایل کٌ در زیع نـاٍطً نی کيیط, ةٌ پُؿٌ پعهژً  کپی کيیط LPC17xxپُؿٌ  نعةُط ةٌ 

 

 

 "5-5ؿکل #

 

 از ه کيیم نی راؼت کلیکSource Group رهیProjectةضؾ  ، از پعهژً ةٌ فایل دطیط کعدن اضافٌ ةعای 

 یا ظتق ؿکل زیع اىذام دٍیط . کيیم نی اضافٌ پعهژً ةٌ را main.c فایل ، Add Files To Group كؽهت
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 "55-5ؿکل #

را اد کيیط ه در  system lpc17xx.cه  main.cةؿط از کلیک رهی كؽهت دهم کٌ در ؿکل ىـان دادً ؿطً ، 

 ىَایت اهکی را کلیک کيیط.

 پعهژً تيؼیهات ىذاما

 کلیک ةا هProject كؽهت از نيؼُر ایو ةعای .داد اىذام را پعهژً تيؼیهات ةایط پعهژً ؿطن کانپایل قسیر ةعای

 . کيیم نی ةاز را تيؼیهات پيذعً ) اةغار ىُار رهی از یا ( Options For Target زدن ه Target 1 راؼت رهی

 

 "55-5ؿکل #

 . زىیم نی را Create Hex File گغیيٌ تیک ه رفتٌ Output ؼعةعگ ةٌةؿط از ةاز ؿطن پيذعً 
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 "52-5ؿکل #

 صعهدی فایل ؼاصت ه پعهژً کعدن کانپایل

 گغیيٌ رهی Project نيُی از ةایط ، صعهدی ٍای فایل ؼاصت ه کانپایل ةعای ، ؿط کانل ةعىانٌ ایيکٌ از ةؿط

Rebuild All Target File زیع ؿکل در ؿطً دکهٌ نـضف زدن ةا را کار ایو طنیتُاىی ٍهچيیو .کيیط کلیک 

 ؿط صُاٍط دادً ىهایؾ ىؼع نُرد ٍای ه اصعار ٍا صعا ، ٍا پیغام كؽهت در پعهؼٌ ؿطن کانل از ةؿط .دٍیط اىذام

 " Hex فایل دهلٌ از ( صعهدی ٍای فایل ه ؿطً اىذام ةا نُفلیت پعهژً کانپایل یؿيی ٍا صعا ةُدن 0 قُرت در ه

 . اؼت ؿطً ؼاصتٌ

 

 "55-5ؿکل #
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 فصل دهم

GPIO 
 پیـگفتار 0 

نی پعدازیم ه پػ از تـعیر ردیؽتع ٍا ده نحال ؾهلی ؿعح نی  GPIOدر ایو فكل ةٌ ةعرؼی ردیؽتع ٍای 

را گفتٌ ه یک نحال ؾهلی ةا هكفٌ را ؿعح نی دٍیم , پػ از نعالؿٌ ایو فكل ؿها  GPIOدٍیم ه ؼپػ هكفٌ 

 ا دىیای صارج ارتتاط ةعكعار کيیط كادر صُاٍیط ةُد ةٌ رازتی ة

 ؿانلGPIO 0ردیؽتع ٍای 

5. FIODIR 

2. FIOSET 

5. FIOCLR 

4. FIOPIN 

3. FIOMASK 

5. PINMODE 

7. PINMODE_OD 

 ؼٌ نػحال ؿانل0

 ٍای ةعد  LEDرهؿو کعدن  .5

 ٍا ةا اؼتفادً از کلیط LEDرهؿو کعدن  .2

 ی کيیمٍای ةعد را ةعرؼی ن ledاز  تا 2نی ةاؿط ه لی ایيتار ناؼک کعدن  2ٍهان نحال  .5

 GPIOةا اؼتفادً از هكفٌ  LEDرهؿو کعدن  .4
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 نلطن0ٌ

 I/O  یؿيی هرهدی صعهدی , کال نیکعهکيتعلعLPC1768  ةیتی ٍؽت #پُرت یؿيی یک دؼتٌ  52پُرت  3دارای

 160=32*5ةیتی # یؿيی  52پُرت  3ىام دٍی نی ؿُىط, ةا ایو زؽاب  4تا  5ةيطی از پایٌ ٍا " کٌ پُرت ٍا از 

ةیت یک پُرت در دؼتعس ىهی  52پیو #پایٌ " را ؼاپُرت کيط ، هلی ةایط ةگم کٌ ٍهٌ ایو  555اىط "ةایط ةتُ

پیو فلط نُرد  25ایو نیکعهکيتعلع  5ةاؿط ، فلط كهؽتی از ٍع پُرت را نی تُان اؼتفادً کعد ، نحال پُرت 

دارای  5پیو ه پُرت ؿهارً  54دااری  2پیو ه پُرت ؿهارً  24دارای  5اؼتفادً اؼت ه ٍهچيیو پُرت ؿهارً 

پیو نی ةاؿط کٌ ةٌ قُرت پایٌ ه ةٌ ؾيُان هرهدی صعهدی در دؼتعس ٍؽتيط  2ىیغ  4پیو ه پُرت ؿهارً  2

پایٌ دارد  555هلی ؼایع ةیت ٍای ٍع پُرت فلط ةٌ قُرت نذازی نی ةاؿيط ه ٍهچيیو ایو نیکعهکيتعلع کال 

پُرت ٍؽتيط  3تا زیع نذهُؾٌ ٍهان  75ٍؽتيط , کٌ ایو  دؼتعس I/Oتا ةٌ ؾيُان  75پایٌ  555کٌ از ایو 

 یؿيی نی تُان از ایو پایٌ ٍا ةٌ ؾيُان هرهدی صعهدی اؼتفادً کعد , 

ردیؽتع كعار دادً ؿطً کٌ ةٌ تعتیب ةٌ ةعرؼی آن ٍا نی  4ةعای پیکعةيطی ه اؼتفادً از ایو پُرت ٍا ,کال 

 پعدازیم 

 رجیستر ٍا

FIODIR ی ةعای پیکعةيطی پایٌ ةؿيُان هرهدی یا صعهدی نی ةاؿط ةیت 052 ایو ردیؽتع 

نلطار دٍی نی کيیم ه ٍهچيیو اگع ككط  5یؿيی ٍع گاً ةضُاٍیم پایٌ ای را هرهدی کيیم ةیت نتياػعش را 

 در ىؼع نی گیعیم 5صعهدی کعدن پایٌ را داریم ةیت نتياػعش را 

تهانی پُرت ٍا قفع  FIODIRهدی ٍؽتيط یؿيی ىکتٌ 0 تهانی پایٌ ٍای نیکعهکيتعلع ةٌ قُرت پیؾ فعض هر

 نلطار دٍی ؿطً اؼت

FOISET کعدن پایٌ نُرد اؼتفادً كعار نیگیعد ، ٍيگاٍی کٌ ةضُاٍیم پایٌ ای را یک کيیم  05 ایو ردیؽتع ةعای

 نی کيیم  5ةیت نتياػع پایٌ را در ایو ردیؽتع 

ا کٌ نا اىتؼار داریم پایٌ را قفع کيط در زالی کٌ ىکتٌ 0 قفع کعدن ٍع ةیت در ایو ردیؽتع صيحی نی ةاؿط , چع

 ایو گُىٌ ىیؽت , ةعای ایو کار ردیؽتع زیع نُدُد نی ةاؿط

FIOCLR 0 ایو ردیؽتع ٍهاىيط ردیؽتع كتل اؼت ٍعگاً ةضُاٍیم پایٌ را قفع کيیم ةیت نتياػعش را در ایو

 نلطار دٍی نی کيیم 5ردیؽتع 
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FIOPIN  یک ةُدن پایٌ را درهن صُد ىگٌ نی دارد , ةیـتع کارةعد ٍيگانی اؼت 0 ایو ردیؽتع هضؿیت قفع یا

 کٌ پایٌ ایو را ةٌ قُرت هرهدی تؿعیف کيیم , آىگاً ةعای صُاىطن هضؿیت پایٌ از ایو ردیؽتع اؼتفادً نی کيیم

FIOMASK ایٌ نُرد 0 ایو ردیؽتع ةعای فعیغ کعدن پایٌ ای كعار گعفتٌ ؿطً , ةا یک کعدن ٍع ةیت ، نتياػع ةا پ

فعیغ کعد , یا ةٌ ؾتارتی كفل کعد , یا ةٌ ؾتارت دیگع  FIOCLRه  FIOSETىؼع نی تُان آن پایٌ را از ردیؽتع 

تاجیعی رهی  FIOCLRه  FIOSETؾهلکعد ایو دؼتُرات را ىؽتت ةٌ پایٌ نُرد ىؼع صيحی کعد, یؿيی از ایو پػ 

 پایٌ ناؼک ؿطً نا ىضُاٍط داؿت

 نا ىضُاٍیم نلطار پایٌ تغییع کيط زناىی ةٌ کار نی رهد کٌ

اجعی ىطارد , اگع چٌ پایٌ ناؼک ؿطً اؼت هلی نی تُان هضؿیت  FIODIRرهی ردیؽتع  FIOMASKىکتٌ 0 

 هرهدی صعهدی را تغییع داد

 هلی ىسًُ ةعىانٌ ىُیؽی 0

زتها ةایط   Keilنی ةاؿط پػ ٍيگام اؼتفادً از ایو ردیؽتع در  LPC_GPIOردیؽتع زیع نذهُؾٌ  4کلیٌ ایو 

 ىام زیع نذهُؾٌ كیط گعدد 

 نحال نی صُاٍیم پایٌ یک از پُرت ده را صعهدی تؿعیف کيیم ه ؼپػ آن را یک نلطار دٍی کيیم

LPC_GPIO2->FIODIR=0x00000002; 

LPC_GPIO2->FIOSET=0x00000002; 

 ةياةعایو ظتق نحال كتل فعنت ه ؿکل کلی اؼتفادً از ردیؽتع ةٌ قُرت زیع نی ةاؿط 

 

 

 GPIO( ىحًُ دستیابی ه برىانٌ ىُیسی رجیستر  1-2صکل )
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 Lةیت كؽهت پاییو ةٌ قُرت  55ه  Hةیت كؽهت ةاالیی ةٌ قُرت  55ةیت را ىكف کيیم ,  52ىکتٌ 0 اگع 

ةیت ةاالیی ٍع پُرت دؼتعؼی داؿت  55ةیت پاییيی یا  55ىانگظاری نی ؿُد پػ ةعای ایيکٌ ةتُان فلط رهی 

 را ةٌ کار ةتعیم , Hیا  Lىام ردیؽتع صعؼ کافی اؼت ةؿط از 

 نحال در نحال كتل نی تُان ایو گُىٌ ىُؿت

LPC_GPIO2->FIODIRL=0x0002; 

LPC_GPIO2->FIOSETL=0x0002; 

 ةیت ةاالیی ةطهن دؼت صُردن ةاكی نی ناىيط 55نغیت ایو کار در ایو اؼت کٌ 

ةیتی  52ار دٍی کعد , ةياةعایو چُن ردیؽتع ةیت ٍم ردیؽتع را نلط 5ةیت  5ه ٍهچيیو نی تُان ةٌ قُرت 

نی ةاؿط را نی  5تا  5ةیت نُرد ىؼعکٌ از  5ؿهارً  Hه  Lةیت داریم کٌ ایيتار ةٌ دای  5تا  4نی ةاؿط پػ 

 ىُیؽیم 

 پػ نحال كتل را ةعای اؼتفادً زعفٌ ای ةٌ قُرت زیع هیعایؾ نی کيیم

LPC_GPIO2->FIODIR0=0x02; 

LPC_GPIO2->FIOSET0=0x02; 

 تؿتیٌ ؿطً اؼت LED ؾطد 5ٍای ةعد آنُزؿی را رهؿو کيیم , رهی ةعد آنُزش  LED" نی صُاٍیم  5نحال 

 ةٌ قُرت زیع كعار گعفتٌ اىط 2رهی پُرت  LED تا 8ؿهاتیک ةعد آنُزؿی تهانی " 2-2ؿکل #ةا تُدٌ ةٌ 

 

 ٍای برد آنُزصی LEDصهاتیک (  2-2صکل )
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 طا یک پعهژً دطیط ایذاد نی کيیم ه ةعىانٌ را ةٌ قُرت زیع نی ىُیؽیماةت Keilدر  ةعای ایو کار اةتطا

"#include "lpc17xx.h 

int main() 

{ 

LPC_GPIO2->FIODIR0=0xFF; 

LPC_GPIO2->FIOSET0=0xFF; 

} 

 

 طاىذام دٍیط ه رهی ةعد پعهگعام کيی keilرا در  jlinkةؿط از ىُؿتو ةعىانٌ ةاال , کانپایل کعدً ه ؼپػ تيؼیهات 

را رهؿو  led تا 5نی ةاؿط هلی ایيتار ككط داریم ةا فـعدن یک کلیط از ةعد آنُزش تهام  5و نحال یٍه "2نحال 

 کيیم ه ةا ةعداؿتو اىگـتهان از کلیط آن ٍا را صانُش کيیم 

 ؾطد کلیط تؿتیٌ ؿطً اؼت کٌ ةٌ قُرت زیع ةا نیکعه کيتعلعدر ارتتاط ٍؽتيط 0 7رهی ةعد 

 

 تیک کلید ٍای برد آنُزصیصها(  3-2صکل )

را ةا پؽُىط  LPC_GPIOدهلٌ  كعار دارىط 2ٍا رهی پُرت  ledچُن 

ه FIOSETةیػت اهل دهػالت    5نی ىُیؽػم هةػعای دؼتعؼػی ةػٌ      2

FIODIR  نی ىُیؽیم 5را ةا پؽُىط 
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اىتضاب کيیم , ةاز ؿها قازب اصتیار ٍؽتیط ٍع کلیطی کٌ دهؼت داؿتیو را اىتضاب  S3ككط داریم کلیطنان را 

 کيیط

S3  تؿتیٌ ؿطً اؼت 55ه پایٌ  2رهی پُرت 

ا ةعرؼی نی اگع کلیط را فـار دٍیم نحل ایو نیتاؿط کٌ  ةٌ پایٌ قفع دادً ایم ةياةعایو نلطار قفع ؿطن پایٌ ر

ٍا را رهؿو نی کيیم ه ؼپػ نيتؼع نی ناىیم تا  ledقفع ؿط  2از پُرت  55کيیم ةٌ ایو قُرت کٌ ٍعگاً پایٌ 

 ٍا را صانُش نی کيیم, ةٌ ةعىانٌ زیع دكت کيیط  ledکلیط رٍا ؿُد , ه ؼپػ 

#include "lpc17xx.h" 

int main() 

{ 

LPC_GPIO2->FIODIR0=0xFF; 

LPC_GPIO2->FIODIR1=0x00; 

while(1)  

 {  

 if((LPC_GPIO2->FIOPIN & 1<<10)==0) 

  { 

  LPC_GPIO2->FIOSET0=0xFF;  

  while((LPC_GPIO2->FIOPIN & 1<<10)==0);  

  LPC_GPIO2->FIOCLR0=0xFF;  

  } 

 } 

} 
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 را ناؼک کيیم ٍای ةعد ledتا از  2نی ةاؿط هلی ككط داریم  2و نحال یٍهةاز  "5نحال 

#include "lpc17xx.h" 

int main() 

{ 

PC_GPIO2->FIODIR0=0xFF; 

LPC_GPIO2->FIODIR1=0x00; 

LPC_GPIO2->FIOSET0=0x03;  

LPC_GPIO2->FIOMASK0=0x03;  

while(1)  

 {  

 if((LPC_GPIO2->FIOPIN & 1<<10)==0) 

  { 

  LPC_GPIO2->FIOSET0=0xFF;  

  while((LPC_GPIO2->FIOPIN & 1<<10)==0);  

  LPC_GPIO2->FIOCLR0=0xFF;  

  } 

 } 

} 

 از ةعد رهؿو ؿُد led تهعیو 0 ةعىانٌ ای ةيُیؽیط کٌ ةا فـعدن ٍع کلیط یک

 

 

 ٍا ؿُیم !  GPIOصب کهی ةیـتعهارد ةسث ؿیعیو 

 کٌ نتازث فؿال کعدن نلاهنت پُل آپ ه تيؼیم پایٌ ةٌ قُرت دریو ةاز GPIO 0ادانٌ ردیؽتع ٍای نعةُط ةٌ  
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PINMODE آپ ه پُل دان نی ةاؿط0ایو ردیؽتع ةعای فؿال کعدن نلاهنت پُل 

ضعهرت اؼتفادً از نلاهنت پُل آپ ه یا پُل دان ٍيگانی اؼت کٌ نا پایٌ ای را هرهدی تؿعیف نی کيیم , هلی 

نیطاىیم نلاهنت هرهدی آن پایٌ صیلی زیاد ه ٍهچيیو نلطار دعیان کـی صُد نیکعه از ٍهان پایٌ ،ٍيگانی کٌ 

فٌ ىؼع اؼت , ةا ایو زؽاب هكتی ىُیغ کٌ كطرت دعیاىی کهی دارد کلیط فـعدً نی ؿُد ةؽیار پاییو ه كاةل قع

ةٌ رازتی نی تُاىط دانيٌ پایٌ نا را تغییع دٍط , زال فعض ةع ایو ةاؿط هكفٌ صاردی آن پایٌ ىیغ فؿال ةاؿط , پػ 

 نیکعه ةا هارد ؿطن ىُیغ هارد رهتیو هكفٌ ؿطً ه الگُریتم ةعىانٌ ةَم نی صُرد 

نتكل نی کيیم کٌ  vccکیلُ اٍم ةٌ  4.7غ هرهدی پایٌ را از ةیو ةتعیم آن را ةا یک نلاهنت پػ ةعای ایو کٌ ىُی

 ىام ایو نلاهنت پُل آپ ةٌ نؿيی ةاال کـیطن اؼت .

ةؽیار صب، زاال هضؿیت پایٌ نا در زالت ؾادی یک نی ةاؿط پػ اگع ةضُاٍیم کلیطی ةٌ ایو پایٌ نتكل کيیم 

نتكل کيیم چعا کٌ نی صُاٍیم ٍيگام فـعدً ؿطن کلیط قفع هارد نطار ؿطً ه  ةایط ظعؼ دیگع کلیط را ةٌ زنیو

 هضؿیت ؾادی کٌ یک ةُدً را تغییع دٍیم

کیلُ اٍم پایٌ را ةٌ زنیو نتكل  4.7ه ةعای پُل دان ىیغ کٌ ةٌ نؿيی  پاییو کـیطن اؼت ةا یک نلاهنت زطهد 

نُرد ىؼع ةا یک هارد نیکعه نی ؿُد ةياةع ایو نی کيیم ةٌ ظُری کٌ هضؿیت ؾادی پایٌ قفع ه هضؿیت دیتا 

 نتكل ؿُد vccظعؼ دیگع کلیط ةایط ةٌ

 

 ىحًُ بستو نلاهنت پُل آپ ه پُل دان(  3-2صکل )

ایو نلاهنت پُل دان ه پُل آپ داصل نیکعه كعار دادً ؿطً اؼت ةياةعایو ةا ةعىانٌ ریغی ایو ردیؽتع نی تُاىیم 

 ایو نلاهنت ٍا را فؿال کيیم 

 #پیؾ فعض" تهانی پایٌ ٍا پُل آپ نی ةاؿيط. defultتٌ 0 ةٌ قُرت ىک

 ةعای تؿییو هضؿیت نلاهنت ٍا كعار گعفتٌ ؿطً اؼت  PINMODEةیتی  52ؾطد ردیؽتع  55کال 

 ىانگظاری نی ؿُد PINMODE1تا  PINMODE0کٌ از 

رتی دیگع ٍع دهةیت ایو ردیؽتع پایٌ را نلطار دٍی کييط , یا ةٌ ؾتا 55ٍعکطام از ردیؽتع ٍا فلط نی تُاىيط 

 0دكت کيیط زیع "4-2#ؿکل ةٌةعای یک پایٌ تؿتیٌ ؿطً اؼت ، 
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 بیت اهل یک پُرت 16برای  PINSEL0ىهایش بیت ٍای (  4-2صکل )

 

 در ىؼع گعفتٌ ؿطً اؼت PINMODEةیت از ردیؽتع  2ةا تُدٌ ةٌ ؿکل ةاال در نیاةیم کٌ ةعای ٍع پایٌ 

تا  55اصتكاص دادً ؿطً اؼت ه ةعای ةیت ٍای  5پُرت  53تا  5فلط ةعای ةیت   PINMODE0پػ ردیؽتع 

ه PINMODE0در ىؼع گعفتٌ ؿطً اؼت ,ةٌ ؾتارتی دیگع ردیؽتع  PINMODE1ردیؽتع  5پُرت  55

PINMIDE1  ةعایPORT0 در ىؼع گعفتٌ ؿطً اؼت ه ةعایPORT1  ردیؽتعPINMODE2  هPINMODE3 

  در ىؼع گعفتٌ ؿطً اؼت.

 

 

 

 ةٌ دطهل زیع ىگاً کيیط0

PORT0 
 PINMODE0 53تا  5از 

 PINMODE1 55تا  55از 

PORT1 
 PINMODE2 53تا  5از 

 PINMODE3 55تا  55از 

PORT2 
 PINMODE4 53تا  5از 

 PINMODE5 55تا  55از 

PORT3 
 PINMODE6 53تا  5از 

 PINMODE7 55تا  55از 

PORT4 
 PINMODE8 53تا  5از 

 PINMODE9 55تا  55از 

 ٍای نربُط بٌ ٍر پُرت PINSELىهایش (  1-2)جدهل 
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داریم ه ةعای ٍع پایٌ دهةیت از ایو ردیؽتع در ىؼع  PINMODEصب تا االن یاد گعفتیم کٌ ةعای ٍع پُرت ده تا 

 هضؿیت نيعلی داؿتٌ ةاؿط ةياةعایو ةٌ دطهل زیع 4گعفتٌ ؿطً اؼت , ٍهچيیو نی داىیم ده ةیت نی تُاىط 

 تُدٌ کيیط ,

 

 PINMODEىحًُ نلدار دٍی رجیستر (  5-2صکل )

در دطهل ةاال گفتٌ ؿطً , اگع ةضُاٍیم نلاهنت پُل آپ پایٌ ای را فؿال کيیم دهةیت نتياػع آن پایٌ را قفع نلطار 

 دٍی نی کيیم 

دؼیهال نلطار  2عی یا ةایي 55ه ٍهچيیو اگع ةضُاٍیم نلاهنت پُل دان را فؿال کيیم دهةیت نتياػع ةا آن پایٌ را

 دؼیهال نلطار دٍی نی کيیم 5ةایيعی یا  55دٍی نی کيیم ه ةعای غیع فؿال کعدن ٍع ده نلاهنت آن دهةیت را 

صب تا ایيذا هرهدی ٍای نا ده هضؿیتی ةُدىط کٌ یک زالت هرهدی یک نيعلی  ه زالت دهم انپطاىػ ةاال 

#Hi.zةُد " 

 

 (  6-2صکل )

" نلطار قفع را تؿییو Hi.zان را فؿال نی کعدیم نی تُاىؽتیم ةعای زالت انپطاىػ ةاال #کٌ هكتی نلاهنت پُل د

 کيیم تا ىُیغ هارد نطار ىـُد

 

 ( 7-2صکل )

 ده هضؿیتی ةُدن کلیط نلادیع زیع را هارد نیکعهکيتعلع نی کيط

ٍيگانی کٌ پُل دان فؿال نی  PINهضؿیت هرهدی 

 ةاؿط

 SW1هضؿیت کلیط

 هلت داصل نیکعهکيتعلع 5.5ؿطن آن , اىتلال فـعدً  نيعلی 5

 رٍا ؿطن آن کٌ ةٌ نؿيای اىتلال زالت انپطاىػ ةاال نيعلی 5

 ىهایش ده هضعیتی بُدن یک هرهدی (  2-2)جدهل 

 زال اگع کلیط نا از ىُع ؼٌ هضؿیتی ةاؿط کطام نلاهنت  را اىتضاب کيیم . پُل آپ یا پُل دان؟
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 .ع را ةضُاىیطةعای پاؼش ةٌ ایو ؼُال نط زی

Repeater mode  0 زالت تکعار کييطً در قُرتی کٌ پیو در هضؿیت یک نيعلی ةاؿط نلاهنت ةاالکؾ ه در

قُرتی کٌ هضؿیت قفع نيعلی ةاؿط نلاهنت پاییو کؾ را فؿال نی کيط . ایو رهش ةاؾث نی ؿُد پیو هرهدی 

زفغ آصعیو هضؿیت در زالت تُان ةؽیار  كتل از تسعیک صاردی در اصعیو هضؿیت ؿياؼایی ؿطً ةاكی ةهاىط .

پاییو انکان پظیع ىهی ةاؿط . زالت تکعار کييطً نؿهُال در هضؿیتی کٌ پیو هرهدی ةٌ قُرت نُكت از نيتؽ 

 صاردی تسعیک ىـُد ةعای دلُگیعی از هرهدی پیو ةٌ هضؿیت ؿياهر اؼتفادً نی گعدد .

 " یا ؼٌ هضؿتی ةاؿط three stateةعای زناىی اؼت کٌ هرهدی نا دارای زالت # 

 

 نيعلی5

Hi.Z 

 نيعلی5 

 ىهایش نلادیر یک کلید سٌ هضعیتی (  3-2)جدهل 

 

 

 ىحًُ اتصال یک کلید سٌ هضعیتی (  8-2)صکل 

ةایط ةگم ٍيگانی کٌ هضؿیت پایٌ در  PINMODEنيؼُر از ؼٌ هضؿیتی ه در نُرد زالت دهم دطهل نعةُط ةٌ 

  PULL Upنلاهنت  ةاؿط 5ه ٍيگانی کٌ هضؿیت پایٌ  PULLDownت قفع ةاؿط نلاهن FIOPINردیؽتع 

 فؿال نی ؿُد

 را صيحی کيط  Hi.zایو زالت نی تُاىط هضؿیت 

نی  PINCONزیع نذهُؾٌ  PINMODEرا ىُؿتٌ , زیعا  LPC_PINCONزاال ةعای ةعىانٌ ىُیؽی آن اةتطا 

 ةاؿط 

پػ ةا تُدٌ ةٌ دطهل زیع از پُرت قفع را پُل دان کيیم  52نحال نی صُاٍیم پایٌ   

PORT0 
 PINMODE0 53تا  5از 

 PINMODE1 55تا  55از 
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LPC_PINCON->PINMODE0=2<<24; 

 ةعای نلطار دٍی ردیؽتع ظتق ؿکل زیع ؾهل کيیط 0

 

 ىهایش ىحًُ نلدار دٍی(  9-2)صکل 

 " كعار داد5-2طهل #نی تُان  ةا تُدٌ ةٌ ؼتُن ؼهت چپ د 5تا  05 ؿهارً ردیؽتع نی ةاؿط کٌ از 5فیلط 

" اىتضاب نی 3-02 نلطار نعةُط ةٌ نلاهنت ٍای پُل آپ ه پُل دان ه... نی ةاؿط کٌ ةا تُدٌ ةٌ دطهل # 2فیلط 

 ؿُد

 0 نلطار ؿیفت نی ةاؿط کٌ ةا تُدٌ ةٌ فعنُل زیع ةطؼت نی آیط . 5فیلط 

 نی ةاؿط ، نلطار ؿیفت  53تا  5اگع پایٌ نُرد ىؼع ةیو 

 رد ىؼع 1 نلطار ؿیفت*ؿهارً پایٌ ن2ُ

ةاؿط نلطار ؿیفت ةعاةع اؼت  55تا  55اگع ؿهارً پایٌ نُرد ىؼع در ةیو   

 ؿهارً پایٌ نُرد ىؼع"1نلطار ؿیفت -16* # 2

 

را ةطهن نلاهنت کيیم 2از پُرت  55نحال نی صُاٍیم پایٌ  

PORT2 
 PINMODE4 53تا  5از 

 PINMODE5 55تا  55از 

نی ةاؿطه ةعای ایو کٌ نلطار  PINMODE5ردیؽتع  5ه 5نعةُط ةٌ ةیت   55ٌ ةا تُدٌ ةٌ دطهل , چُن پای

  0=16-16نلطار ؿیفت  25نی کيیم ةياةعایو ةعای پایٌ  16ؿیفت را ةطؼت ةیاهریم ؿهارً پایٌ را نيَای 

LPC_PINCON->PINMODE3=5<<5; 

 مرا فؿال کيی REPEATERرا نی صُاٍیم زالت   5از پُرت  25نحال آصع 0 پایٌ 

PORT3 
 PINMODE6 53تا  5از 

 PINMODE7 55تا  55از 

 10=16-26اةتطا نلطار ؿیفت را ةطؼت نی آهریم 
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LPC_PINCON->PINMODE7=1<<10; 

ىکتٌ 0 ةا ىُؿتو ةعىانٌ ةٌ قُرت ةاال یک نـکلی در نیکعهکيتعلع ةٌ هدُد نی آیط ، ه آن نـکل ایو اؼت کٌ 

قفع نی ؿُىط  PINMODE7لط یک نی ؿُد ه ناةلی ةیتَای ردیؽتع ف 55فلط یک ةیت کٌ در نحال ةاال ةیت 

نلاهنت پُل دان  55را فؿال کعدً ةُدیم ، ةا ادعای ایو دؼتُر ، پایٌ  55، پػ اگع نا كتال نلاهنت پُل دان پایٌ 

غیع فؿال ؿطً ه نذطدا پُل آپ فؿال نی ؿُد ، ةعای ایو کٌ چيیو نـکلی پیؾ ىیایط ، زتها نلطار كتلی 

 کيیط تا نلادیع ةیت ٍای كتلی از دؼت ىعهد ةٌ ؿکل زیع OR 0یؽتع را ةا نلطار فؿلی اهر رد

LPC_PINCON->PINMODE7=1<<10; 

LPC_PINCON->PINMODE7  =  LPC_PINCON->PINMODE7  |   1<<10; 

 ةعای دلُگیعی از ظُالىی ؿطن دؼتُر ، ةٌ ؿکل زیع ؾهل کيیط 0

LPC_PINCON->PINMODE7   |  =1<<10; 

 ؿُىط . orپػ از ایو ةٌ ةؿط تهانی دؼتُرات ردیتؽعی ، ٍيگام نلطار دٍی ؿطن ةایط 

 GPIOصب ةعیم ؼعاغ یٌ  ةسث دیگٌ از 

 ه نغیت آن ؿيیطً ایط   OPEN Drainؼیهی یا در نُرد  andزتها تا زاال در نُرد 

 

 پایٌ خرهجی بٌ صُرت دریو باز(  10-2)صکل 

کاىفیگ ؿُد از ردیؽتعی  OPEN Drainقُرت صعهدی تؿعیف کعدیم ةٌ قُرت صب ةعای ایيکٌ پایٌ ای کٌ ةٌ 

 اؼتفادً نی ؿُد  PINMODE_ODةٌ ىام 

 تا از ایو ردیؽتع داریم 3اصتكاص دادً ؿطً پػ کال   PINMODE_ODةعای ٍع پُرت،  یک ردیؽتع 

 ةعای پُرت یک ه ... PINMODE_OD1ه  5ةعای پُرت  PINMODE_OD0کٌ نحال 

 ت آن نتياػع ةا پایٌ ٍع پُرت اؼت کٌ ٍع ةی

 کيیم کافیؽت ةیت نعةُظٌ را یک کيیم  Open deainةعای ایيکٌ یک پایٌ را 

 

 ىحًُ نلدار دٍی(  11-2)صکل 
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 کيیم ، نی ىُیؽیم OPEN Drain 0را  5از پُرت  23ه  25نحال نی صُاٍیم پایٌ 

LPC_PINCON->PINMODE_OD3=1<<25; 

LPC_PINCON->PINMODE_OD3|=1<<26; 

ه ةعای غیع فؿال کعدن  ةایط ةیت نتياػع ةا پایٌ را قفع نی کيیم کٌ ةَتعیو رهش ةعای ایو کار ةٌ قُرت زیع  

 اؼت 0 

LPC_PINCON->PINMODE_OD3   &  =   ~   (1<<25); 

 PINMODEفؿال ةاؿط 0 ةٌ ظُر کلی ردیؽتع  OPEN DRAINزناىی کٌ  PINMODEىکتٌ 0 ؾهلگع ردیؽتع 

فؿال ةاؿط آىگاً  OPEN DRAINةٌ قُرت هرهدی تؿعیف ؿطً ةاؿط ، زال اگع  PINی زناىی اؼت کٌ تيَا ةعا

اؼتفادً ه تيؼیم  PINMODEنی تُان از نلاهنت ةاالکؾ یا پُل آپ داصلی صُد نیکعه کيتعلع تُؼط ردیؽتع 

 و کـیطً ىـطً ةاؿط کعد ه تيَا زناىی ایو نلاهنت داصلی فؿال نی ناىط کٌ پیو ةٌ هؼیلٌ صعهدی صُد پایی
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 سُمفصل 
 ه هكفٌ ٍای خارجی GPIOهكفٌ ٍای 

نی پعدازیم ه در آصع ؼٌ  GPIOدر ایو فكل ةٌ ةعرؼی هكفٌ ٍای صاردی ه هكفٌ ٍای  پیؾ گفتار0 

 نحال ؾهلی ةا ىسًُ ةعىانٌ ىُیؽی را آنُزش نی دٍیم

 

 ردیؽتع ٍای نعةُط ةٌ هكفٌ ٍای صاردی

5. EXTMODE 

2. EXTPOLAR 

5. EXTINT 

4. PINSEL 

 GPIOردیؽتع ٍای نعةُط ةٌ هكفٌ 

5. IOxIntEnR 

2. IOxIntEnF 

5. IOxIntStatR 

4. IOxIntStatF 

3. IOxIntClr 

 نحالَا 0

 ةعد آنُزؿی تُؼط کلیط ٍای تؿتیٌ ؿطً در ةعد تُؼط هكفٌ LEDرهؿو کعدن   )8 نحال

 GPIOٍا تُؼط کلیط ٍای ةعد ةا هكفٌ  LED" رهؿو کعدن  1نحال 
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 هكفٌ چیؽت0

" یا هكفٌ ةٌ نؿيای كعؽ کعدن،گؽیضتو،کالم کؽی را كعؽ کعدن،نيلعؽ کعدن ه :interrupt کلهٌ# 

نیتاؿط درهاكؽ  هكفٌ نکاىیغنی اؼت کٌ نیکعهکيتعلع را ةعای پاؼضگُیی ةٌ ةعصی هكایؽ لسؼٌ ای فؿال    ...

كعؽ نیـُد ه ةعىانٌ هكفٌ نیکيط , زاال اهن نکاىیغم یؿيی ایيکٌ ٍيگام رصطاد هكفٌ،ةعىانٌ ای کٌ در زال ادعاؼت 

 اىذام نیـُد ه پػ از آن،ةعىانٌ از ٍهاىذا کٌ كعؽ ؿطً اؼت از ؼع گعفتٌ نیـُد ه ادانٌ پیطا نیکيط

 کال ده رهش ةعای ٍطایت نیکعهکيتعلع دَت اىذام کار صاقی  نُدُد نی ةاؿط

 ةٌ نؿيای ؼعکـی pollingرهش پُلیيگ  .5

 هكفٌ ای کٌ در ةاال تُ ضیر دادً ؿط .5

ةعای هكفٌ صاردی قفع ه پایٌ  P2.10ؾطد هكفٌ صاردی نُدُد نی ةاؿط ،کٌ پایٌ  LPC1768 4یکعهکيتعلع در ن

P2.11 ةعای هكفٌ صاردی یک ه P2.12 ه  2ةعای هكفٌ صاردیP2.13  نی ةاؿط  5ةعای هكفٌ صاردی 

EINT0  هكفٌ صاردی قفع P2.10 

EINT1  هكفٌ صاردی یک P2.11 

EINT2  هكفٌ صاردی ده P2.12 

EINT3  ٌهكفٌ صاردی ؼ P2.13 

 ( پایٌ ٍای نربُط بٌ هكفٌ خارجی5-5جدهل )

 ةعای فؿال کعدن ایو هكفٌ اةتطا ةایط هػیفٌ پایٌ را ةٌ ؾيُان هكفٌ صاردی فؿال کعد .

هػیفٌ نی ةاؿط ،ةٌ  4ةگظاریط ةیـتع رادب ایو نُضُع ةسث کيم , ةتیيیط ٍع پایٌ ای در ایو نیکعهکيتعلع دارای 

 ؾيُان نحال دطهل زیع ىگاً کيیط 

 

 هظایف نربُط بٌ پایٌ ٍا( 5-5)صکل 
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ٍؽتؾ کٌ ةٌ قُرت پیؾ  GPIOهػیفٌ را داؿتٌ ةاؿط کٌ اهلیو  4نی تُاىط  P0.0ةاال پایٌ  "5-5# در دطهل

نی  TXD3نی ةاؿط ه ؼُنیو هػیفٌ کٌ نی تُاىط داؿتٌ ةاؿط  RD1فعض تيؼیم ؿطً اؼت ه دهنیو هػیفٌ 

 نی تُاىط داؿتٌ ةاؿط I2Cةعای ارتتاط  SDA1چَارنیو هػیفٌ ةاؿط ه 

نی ةاؿط را فؿال کيیم ، اةتطا ةایط هػیفٌ  P2.10صب كتل از ایيکٌ ةضُاٍیم هكفٌ صاردی قفع کٌ نعةُط ةٌ پایٌ 

 ىـان دادً ؿطً اؼتP2.10پایٌ را ةٌ ؾيُان هكفٌ فؿال کيیم کٌ در زیع ٍهاىيط دطهل كتل هػیفٌ ٍا پایٌ 

 

 کٌ ةٌ نؿيی هكفٌ صاردی قفع نی ةاؿط دغ هػایف ایو پایٌ نی ةاؿط . EINT0 صب

زاال ةعای ایو کٌ ةتُاىیم ٍع پایٌ را ىؽتت ةٌ هػیفٌ صاقی تيؼیم کيیم ،ردیؽتعی ةعای ایو کار در ىؼع گعفتٌ 

 کٌ در فكل كتل گفتیم ؾهل نی کيط PINMODEنی ةاؿط کٌ ٍهاىيط  PINSELؿطً اؼت ، ایو ردیؽتع 

ه ٍهیو  PORT1تا ةعای  2ه  PORT0تا ردیؽتع ةعای  2نی ةاؿط کٌ  PINSELؾطد ردیؽتع ةعای  55ال ک

 ظُر تا آصع

 ةٌ دطهل زیع تُدٌ کيیط0

PORT0 
 PINSEL0 53تا  5از 

 PINSEL 1 55تا  55از 

PORT1 
 PINSEL 2 53تا  5از 

 PINSEL 3 55تا  55از 

PORT2 
 PINSEL 4 53تا  5از 

 PINSEL 5 55ا ت 55از 

PORT3 
 PINSEL 6 53تا  5از 

 PINSEL7 55تا  55از 

PORT4 
 PINSEL8 53تا  5از 

 PINSEL9 55تا  55از 

 ٍای نربُط بٌ ٍر پُرت PINSELىهایش ( 2-5جدهل )
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 فؿال کاری ىطاریم PINSEL10ةا 

كعار گعفتٌ  PORTپایٌ از ؾطد  55ةیتی ةعای  52ةٌ قُرت   PINSELصب ةا تُدٌ ةٌ دطهل ةاال ٍع ردیؽتع 

را ةعای صُد اصتیار کعدً اؼت ه ٍع ده ةیت زالت را  PINSELةیت از ردیؽتع  2ؿطً , ةٌ ؾتارتی دیگع ٍع پایٌ 

کٌ نعةُط ةٌ ٍع پایٌ را در  PINSELنی تُاىط داؿتٌ ةاؿط کٌ نی تُان ةا نلطار دٍی کعدن ٍع دهةیت از ردیؽتع 

 هػیفٌ صاقی تيؼیم کعد 

 

 PINSELىحًُ نلدار دٍی ( 2-5) صکل

 

ىـان دادً ؿطً اؼت ه  user manualةعای دهنیو هػیفٌ کٌ در  55ه نلطار  GPIOةعای زالت  55کٌ نلطار 

 ةعای چَارنیو هػیفٌ نی ةاؿط 55ةعای ؼُنیو ه ٍهیو ظُر  55

 ةا یک نحال ایو كؽهت را ؿعح نی دٍم 

 فؿال کيیمTXD 0را ةٌ ؾيُان  P0.0نحال فعض کيیط نی صُاٍیم ظتق دطهل زیع پایٌ 

 

 PINSElىحًُ نلدار دٍی ( 3-5) صکل

 PINSELدغء هػیفٌ ؼُم ایو پایٌ نی ةاؿط ةياةعایو در دهةیتی کٌ در ردیؽتع  TXDصب ةا تُدٌ ةٌ دطهل ةاال 

 كعار گیعد 55نعةُط ةٌ ایو پایٌ در ىؼع گعفتٌ ؿطً اؼت ، ةایط نلطار 
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 نی ةاؿط  PORT0نعةُط ةٌ  53تا  5ةعای پایٌ  PINSEL0ظتق دطهل زیع 

PORT0 
 PINSEL0 53تا  5از 

 PINSEL 1 55تا  55از 

 نی ةاؿط  PIN0ه ٍهچيیو ظتق دطهل زیع ده ةیت اهل ةعای 

 

 با پیو ٍای ٍر پُرت PINSELىحًُ ارتباط بیت ٍای ( 5-5جدهل )

 

و ردیؽتع ىیغ ٍهاىيط ردیؽتع , ىا گفتٌ ىهاىط ای  پػ ةعای ةعىانٌ ریغی ةٌ قُرت زیع ؾهل نی کيیم

PINMODE  دغءLPC_PINCON نی ةاؿيط 

 نی ةاؿط  53تا  5ه كتی کٌ پایٌ ةیو  2نلطار ؿیفت1ؿهارً پایٌ * 

 نی ةاؿط 55تا  55ةعای هكتی کٌ پایٌ نُرد ىؼع ةیو   2"*55-نلار ؿیفت 1#ؿهارً پایٌ 

 ةیان کعدیم 2نی ةاؿط کٌ در فكل  PINMODEنلطار دٍی ایو ردیؽتع ٍهاىيط ردیؽتع 

LPC_PINCON->PINSEL0=0x2<<0; 

 

 را ةٌ ؾيُان هكفٌ صاردی فؿال کيیم  P2.10زاال در ایو دا ككط داریم پایٌ 

PORT2 
 PINSEL 4 53تا  5از 

 PINSEL 5 55تا  55از 
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 كعار گیعد PINSEL4در ردیؽتع    55ةياةعایو ظتق دطهل زیع ةایط نلطار 

 

LPC_PINCON->PINSEL4=0x1<<10*2; 

کٌ ةٌ قُرت   ORىکتٌ 0 ٍيگام ىُؿتو دؼتُر ةاال ةعای ایو کٌ نلطار كتلی ایو ردیؽتع از ةیو ىعهد ،زتها ؾهلگع 

 نی ةاؿط را ةٌ دؼتُر اضافٌ کيیط  |

LPC_PINCON->PINSEL4 =( LPC_PINCON->PINSEL4  | 0x1<<10); 

 یا ةٌ رهش اىتؽاب ةٌ قُرت زیع ةيُیؽیط 

LPC_PINCON->PINSEL4 |=0x1<<10; 

 ةٌ رهش زیع ؾهل کيیط  GPIOکعدن یا ةعای ةعگـتو ةٌ زالت  05ةعای 

LPC_PINCON->PINSE4 &=~(3<<10); 

 

 . تا ایيذا تُىؽتیم پایٌ را تيؼیم کيیم  صب

 زاال ةعیم ؼعاغ هكفٌ صاردی 0

 نی ةاؿيط LPC_SCع ؾضُ نذهُؾٌ کال ؼٌ تا ردیؽتع ةعای فؿال کعدن هكفٌ  هدُد دارد .ایو ؼٌ ردیؽت

EXTMODE   

EXTPOLAR 

EXTINT 
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ةیت اهل آن ةٌ تعتیب ةعای هكفٌ قفع ه  04  ةعای تيؼیم ىُع  دریافت هكفٌ نی ةاؿط کٌ   EXTMODExردیؽتع 

ىیغ ةٌ ٍهیو قُرت  EXTINTه EXTPOLARرزره نی ةاؿط ه ٍهچيیو  55تا  4یک ه ده ؼٌ نی ةاؿط ه از ةیت 

 اؼت

ةُط ةٌ نع 5ةیت 

 5هكفٌ

نعةُط ةٌ 5ةیت 

 5هكفٌ

رةُط ةٌ  2ةیت 

 2هكفٌ

نعةُط ةٌ 5ةیت 

 5هكفٌ

 55تا  4ةیت 

زؽاس ةٌ 

 ؼعر

 زؽاس ةٌ لتٌ

5 

 

5 

زؽاس ةٌ 

 ؼعر

 زؽاس ةٌ لتٌ

5 

 

5 

زؽاس ةٌ 

 ؼعر

 زؽاس ةٌ لتٌ

5 

 

5 

 زؽاس ةٌ ؼعر

 

 زؽاس ةٌ لتٌ

5 

 

5 

 

 رزره

 EXTMODxىهایش بیت ٍای رجیستر ( 4-5جدهل )

را  P2.10ریضتٌ ؿُد ، یؿيی  5کٌ ةعای هكفٌ قفع نی ةاؿط ،اگع  EXTMODEهل ةاال، ةیت اهل ظتق دط

زؽاس ةٌ تغییع ؼعر اىتضاب کعدً ایم ، ه اگع یک كعار دٍیم آن پایٌ را ةٌ ؾيُان زؽاس ةٌ لتٌ اىتضاب کعً ایم 

د. ه ٍهیو ظُر ةعای ةیت تؿییو نی ؿُ EXPOLARزؽاس ةُدن ةٌ لتٌ ةاال رهىطً ه پاییو رهىطً در ردیؽتع 

 دهم کٌ نعةُط ةٌ هكفٌ یک اؼت ةٌ ٍهیو قُرت نی ةاؿط .

0 ایو ردیؽتع زناىی ةعىانٌ ریغی نی ؿُد کٌ نا هكفٌ نُرد ىؼع را ةٌ ؾيُان زؽاس ةٌ لتٌ  EXTPOLARردیؽتع 

 اىتضاب کعدً ةاؿیم ، چعا کٌ ایو ردیؽتع در هاكؽ ىُع زؽاس ةٌ لتٌ را تيؼیم نی کيط ، 

 

نعةُط ةٌ  5ت ةی

 5هكفٌ 

نعةُط ةٌ 5ةیت 

 5هكفٌ

نعةُط ةٌ  2ةیت 

 2هكفٌ

تا  4ةیت  5نعةُط ةٌ هكف5ٌةیت 

55 

 لتٌ پاییو رهىطً

 لتٌ ةاال رهىطً

5 

5 

 لتٌ پاییو رهىطً

 لتٌ ةاال رهىطً

5 

5 

 لتٌ پاییو رهىطً

 لتٌ ةاال رهىطً

5 

5 

 لتٌ پاییو رهىطً

 لتٌ ةاال رهىطً

5 

5 

 رزره

 EXTPOLARبیت ٍای نربُط بٌ  ىهایش( 3-5جدهل )

نحال ظتق دطهل زیع ةیت اهل ةعای هكفٌ قفع نی ةاؿط کٌ اگع قفع نلطار دٍی ؿُد , زؽاس ةٌ لتٌ پاییو رهىطً 

 نی ؿُد ه اگع یک نلطار دٍی ؿُد زؽاس ةٌ لتٌ ةاال رهىطً نی ؿُد 
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 EXTPOLARىحًُ نلدار دٍی ( 6-5جدهل )

 

 ب ةعای هكفٌ یک ه ده ؼٌ نی ةاؿط ه ةیت دهم ه ؼُم ه چَارم ةٌ تعتی

 ه ردیؽتع آصع 

EXTINT  0 صب ٍيگانی کٌ هكفٌ ای رخ دٍط پعچم نعةُط ةٌ هكفٌ یک نی ؿُد در هاكؽ ىُؾیflag . نی ةاؿط 

 55تا  4ةیت  5هكفٌ 5ةیت  2هكفٌ  2ةیت  5هكفٌ 5ةیت  5هكفٌ  5ةیت 

 زرهر 5پعچم هكفٌ  پعچم هكفٌ ده پعچم هكفٌ یک پعچم هكفٌ قفع

 EXTINTىهایش بیت ٍای نربُط بٌ ( 7-5جدهل )

هػیفٌ نا ایو اؼت کٌ ٍيگام صارج ؿطن از رهتیو هكفٌ ایو ردیؽتع را پاک کيیم کٌ ةا ىُؿتو یک در ةیت  

 از رهتیو صارج ىضُاٍط ؿط cpuنعةُط ةٌ هكفٌ ، پاک نی ؿُد، چعا کٌ اگع پاک ىـُد , 

 

 صب تا ایو دا یک نعهر نی کيیم 

 تا کار ةایط اىذام ؿُد 4ؿال کعدن هكفٌ صاردی ةعای ف

 PINSELتيؼیم کعدن هػیفٌ پایٌ ةٌ ؾيُان هكفٌ صاردی تُؼط ردیؽتع  .5

 EXTPOLARه در قُرت زؽاس ةُدن ةٌ لتٌ تيؼیم ردیؽتع  EXTMODEتيؼیم کعدن ردیؽتع  .2

 ىُؿتو رهتیو هكفٌ کٌ ٍيُز گفتٌ ىـطً .5

 ز ىگفتمىُؿتو دؼتُر یا تاةؽ فؿال کعدن هكفٌ کٌ ٍيُ .4
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 ادانٌ ةسث ره ةعای ىُؿتو رهتیو هكفٌ پیؾ نیگیعیم

 .تاةؽ رهتیو را ةٌ قُرت زیع نی ىُیؽیم  mainصب كتل از تاةؽ 

void  EINTx_IRQHandler(void) 

} 

{ 

x را داؿتٌ ةاؿط , نحال ةعای هكفٌ صاردی  5تا  05 ؿهارً هكفٌ صاردی نُرد ىؼع نی ةاؿط کٌ نی تُاىط اركانی ةیو

 قفع 

void  EINT0_IRQHandler(void) 

 ایو ٍم از رهتیو 

قستت ؿط کٌ گفتیم یک ىُع پعچم اؼت زناىی کٌ هكفٌ رخ  EXTINTهلی كتال در نُرد یک ردیؽتع ةٌ ىام 

دٍط پعچم نعةُط ةٌ هكفٌ فؿال نی ؿُد ه ٍهچيیو گفتیم ٍيگام صارج ؿطن از رهتیو ةایط پعچم نعةُظٌ پاک 

 ؿُد

 اؼت داصل رهتیو ایو دؼتُر ىُؿتٌ ؿُدصب ةعای ایو کار کافی 

 

void  EINTx_IRQHandler(void) 

{ 

 

 

LPC_SC->EXTINT=1<<x; 

} 

 ظربرنامه مورد ن
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x0 ؿهارً هكفٌ نی ةاؿط. 

 اهکی تهام   , هلی ٍيُهههههههههز ىٌ!!!

 یک تاةؽ دیگٌ نُىطً کٌ اگع ىگم ٍیچ کطهم از ایو گفتٌ ٍا ةٌ درد ىهی صُرن!

 "دؼتُر فؿال کعدن رهتیو"

NVIC_EnableIRQ(EINTx_IRQn); 

ةؿط از تيؼیم ردیؽتع ٍا دؼتُر ةاال را نی ىُؼیم , ایو دؼتُر ةعای فؿال  mainصب صیلی ؼادً در داصل تاةؽ 

کعدن رهتیو هكفٌ نی ةاؿط , نحال اگع نا رهتیو هكفٌ را ةيُیؽیم ه ٍهچيیو ردیؽتع ٍا را ىیغ تيؼیم کيیم ، اگع 

رخ دٍط ، ٍیچ گاً هارد رهتیو هكفٌ ىضُاٍیم ؿط ، ایو دؼتُر در هاكؽ رهتیو ایو دؼتُر را ىيُیؽیم ، ه هكفٌ ای 

 هكفٌ را فؿال نی کيط .

x  0 ؿهارً هكفٌ صاردی اؼت 

 یک تاةؽ ؿیعیو دیگٌ ای ٍم ٍؽت نو صُدم صیلی دهؼتؾ دارم 

NVIC_SetPriority(EINTx_IRQn, num) 

کار آن ایو اؼت کٌ ةیو هكفٌ ٍا اهلیت دٍی کيط کٌ  ىُؿتٌ نی ؿُد , ()NVIC_Enableایو تاةؽ ةؿط از دؼتُر 

 ةیـتعیو اهلیت را دارد , زاال فَهیطیط چلطر ایو تاةؽ ؿیعیيٌ 5

 "تهام"

 ةعیم ؼعاغ یک نحال ؾهلی 
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 ٍا را صانُش کيیم  ledٍا را رهؿو ه ةا اؼتفادً از هكفٌ یک  LEDنی صُاٍیم ةا اؼتفادً از هكفٌ قفع 

 P2.10ةٌ  s3کٌ در ؿهاتیک ةعد آنُزؿی کلیط   P2.11ه هكفٌ یک نعةُط ةٌ  P2.10هكفٌ قفع نعةُط ةٌ 

نتكل ؿطً ه ٍهچيیو ؼع دیگع کلیط ٍا زنیو نی ةاؿط یؿيی ةایط تُزٌ داؿتٌ  p2.11ةٌ  s1نتكل ؿطً ه 

 اؼت  5ٍا ةاؿیم ٍيگام فـط1ردن ایو کلیط ٍا اهلیو لتٌ پاییو رهىطً اؼت چعا کٌ در زالت ؾادی نلطار ایو پایٌ 

 

 ىحًُ اتصال کلید در برد آنُزصی( 4-5) صکل

 

 

#include "lpc17xx.h" 

void EINT0_IRQHandler(void) 

{ 

 LPC_GPIO2->FIOSET0=0xFF; 

 LPC_SC->EXTINT=1; 

} 

void EINT1_IRQHandler(void) 

{ 

 LPC_GPIO2->FIOCLR0=0xFF; 
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 LPC_SC->EXTINT=2; 

} 

 

int main(void) 

{ 

 LPC_GPIO2->FIODIR0=0xFF; 

 LPC_PINCON->PINSEL4=1<<20; 

 LPC_PINCON->PINSEL4|=1<<22; 

 LPC_SC->EXTMODE=0x3; 

 LPC_SC->EXTPOLAR=0x00; 

 NVIC_EnableIRQ(EINT0_IRQn); 

 NVIC_EnableIRQ(EINT1_IRQn); 

  while(1) 

 { 

 } 

} 

 صب ایيم از هكفٌ صاردی 

 تا هكفٌ صاردی دارً!!  4ٌ ایو نیکعهکيتعلع ةؽیار كطرتهيط ٍهؾ ؿایط در ىؼع صُدتُن ایيعُر فکع کيیط ک

 در زالی کٌ ایيعُر ىیؽت !!!

ىیغ قطا زدً نیـُد کٌ ایو دؼتٌ از  PORT2ه  PORT0تُؼط  P2.12رهتیو هكفٌ صاردی ؼٌ ؾالهً ةع پیو 

 ىانیطً اىط GPIOپیو ٍا را هكفٌ 
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 GPIOصب پػ ةعیم ؼعاغ تُضیسات نعةُط ةٌ هكفٌ 

پایٌ  54اؼت را تيؼیم کعد ه ٍهچيیو نی تُان  PORT0ؾطد پایٌ کٌ نعةُط ةٌ  25نی تُان   GPIOكفٌ در ه

ؾطد پایٌ را نیـُد ةٌ ؾيُان هكفٌ صاردی تيؼیم  42را تيؼیم کعد، ةٌ ظُر کلی نیـٌ گفت  PORT2نعةُط ةٌ 

ةياةعایو ةعای ایيکٌ ةعىانٌ نتُدٌ  تا پایٌ از یک رهتیو پـتیتاىی نی کييط , 42کعد هلی ةایط ةگم کٌ تهام ایو 

 .كفٌ یک ةعىانٌ دؽت دُ ىُؿتٌ ؿُد ةـٌ کٌ کطام پایٌ اؾالم هكفٌ کعدً ، ةایط داصل رهتیو ه

تا پیو دارد کٌ ٍع کطام ةٌ قُرت نذغا رهتیو دطا از ٍم دارىط کٌ ىیازی ىیؽت ةعىانٌ  4در ؾُض هكفٌ صاردی  

ٍم ةا  GPIOكفٌ کعد ، رهتیو نعةُظٌ ادعا صُاٍط ؿط ، در نُرد هكفٌ دؽت دُىُؿتٌ ؿُد ٍعگاً ٍع پایٌ اؾالم ه

یط ةگم ةٌ دلیل ؼعؾت ةاالی ایو نیکعهکيتعلع کار دؽت دُ زیاد هكت گیع ىتُدً ه نی تُان ایو ىُع هكفٌ را 

 .ٍهاىيط هكفٌ صاردی داىؽت  

ىیؽت تهانی پایٌ ٍا در  PINSELع ىانیطً اىط زیعا ىیاز ةٌ تيؼیم هػیفٌ تُؼط ردیؽت GPIOةٌ ایو دلیل هكفٌ 

 كعار نی گیعىط GPIOهضؿیت 

را ؼاپُرت نی کييط ه ٍهچيیو ةعای  GPIOتهانی پایٌ ٍا هكفٌ  5از پُرت   55ه  54ه  55ه  52ةٌ غیع از پایٌ 

 ایو هكفٌ را ؼاپُرت نی کييط  55تا 5ىیغ فلط از  2پُرت 

 ردیؽتع ةٌ ؿعح زیع ٍؽت 3نی ةاؿط کٌ  2پُرت  تا ةعای 3ه  5ردیؽتع ةعای پُرت  3ؿانل  GPIOهكفٌ 

5. IOxIntEnR 0 ایو ردیؽتع ةعای تيؼیم کعدن ه فؿال کعدن پایٌ ةٌ قُرت لتٌ ةاال رهىطً نی ةاؿط 

2. IOxIntEnF 0 ةعای تيعیم لتٌ پاییو رهىطً نی ةاؿط 

5. IOxIntStatRپایٌ درهن ایو  0 ٍع گاً پایٌ ای در لتٌ ةاال رهىطً  درصُاؼت هكفٌ کيط , ةیت نتياػع آن

 ردیؽتع جتت نی ؿُد کٌ ةاؾث پعش ةٌ رهتیو هكفٌ نی ؿُد

4. IOxIntStatF 0 ٍع گاً پایٌ ای در لتٌ پاییو رهىطً درصُاؼت هكفٌ کيط , ةیت نتياػع آن پایٌ درهن ایو

 ردیؽتع جتت نی ؿُد کٌ ةاؾث پعش ةٌ رهتیو هكفٌ نی ؿُد

3. IOxIntClrاؿط ٍيگانی کٌ رهتیو هكٌ ادعا ؿُ ه تهام ؿط ایو 0 ایو ردیؽتع ةعای پاک کعدن هكفٌ نی ة

ردیؽتع ةایط پعچم هكفٌ را پاک کيط در غیع ایو قُرت نحل زللٌ ةی ىَایت درهن رهتیو هكفٌ نی ناىط 

, ةا یک کعدن ٍع ةیت نتياػع ةا پایٌ نُرد ىؼع ، ةیت نیتُظٌ در ردیؽتع ؼُم ه چَارم قفع صُاٍط ؿط 

 . 

X نی تُاىط ةاؿط 2یا  5اؼت کٌ  ؿهارً پُرت نُرد ىؼع نا 
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 صب ردیؽتع ٍا تهام ؿط , زاال نی ناىط تؿعیف یک تاةؽ

 تؿعیف ؿُد  mainایو تاةؽ ةایط درهن 

NVIC_EnableIRQ(EINT3_IRQn) 

ٌ اؼت هپایٌ ٍای نعةُط ةٌ تىیغ ةٌ آن هاةؽ GPIOنی ةاؿط هلی صب هكفٌ  5ایو تاةؽ در هاكؽ ةعای هكفٌ صاردی 

ی تُاىيط ایو رهتیو را قطا ةغىيط , ایو تاةؽ ٍهاىعُر کٌ كتال گفتٌ ؿط ةعای فؿال کعدن رهتیو فلط ن GPIOهكفٌ 

 ٍیچ گاً هارد رهتیو هكفٌ ىهی ؿُد  cpuنیتاؿط ، اگع ایو تاةؽ ىُؿتٌ ىـُد ه هكفٌ ای رخ دٍط ، 

 ه ةعای ىُؿتو رهتیو هكفٌ ىیغ ةٌ قُرت زیع ؾهل نی کيیم

Void EINT3_IRQHandler(void) 

{ 

} 

, زال  اؼت ادعا ؿُد   GPIOکٌ نعةُط ةٌ هكفٌ  2پایٌ پُرت  54ه  5پایٌ پُرت  25ایو رهتیو نی تُاىط تُؼط 

نی تُان پی ةعد ه دؼتُر صُاص  statةعای ایيکٌ ةطاىیم کطام پایٌ درصُاؼت هكفٌ کعدً ، ةا ةعرؼی ردیؽتع ٍای 

 را اىذام داد.

 یک نحال"

ؼُم  را تُؼط کلیط اهل ، دهم ه ؼُم ةعد آنُزؿی رهؿو کيیم هةا رٍا کعدن ٍای اهل دهم ه  ledنی صُاٍیم 

 نعةُظٌ را صانُش کيیم  LEDکلیط, 
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#include "lpc17xx.h" 

void EINT3_IRQHandler(void) 

{ 

  if(LPC_GPIOINT->IO2IntStatF & 1<<11)LPC_GPIO2->FIOSET0=1;  

            if(LPC_GPIOINT->IO2IntStatR & 1<<11)LPC_GPIO2->FIOCLR0=1; 

 if(LPC_GPIOINT->IO2IntStatF & 1<<13)LPC_GPIO2->FIOSET0=2; 

 if(LPC_GPIOINT->IO2IntStatR & 1<<13)LPC_GPIO2->FIOCLR0=2; 

 if(LPC_GPIOINT->IO2IntStatF & 1<<10)LPC_GPIO2->FIOSET0=4; 

 if(LPC_GPIOINT->IO2IntStatR & 1<<10)LPC_GPIO2->FIOCLR0=4; 

دؼتُرات نلایؽٌ ای ةٌ نيؼُر آؿکار کعدن پایٌ ای کٌ درصُاؼت هكفٌ کعدً , کٌ ةؿط از  صط ةاال 0 5تُضیر 

آؿکار ؿطن ، دؼتُر نعةُظٌ اىذام نی ؿُد , ىاگفتٌ ىهاىط کٌ هكتی کلیط فـار دادً نی ؿُد لتٌ پاییو رهىطً را 

 د صُاٍط ؿط زیعا نلاهنت پُل آپ پایٌ ٍا فؿال نی ةاؿط .داریم ه هكتی کلیط رٍا نی ؿُد لتٌ ةاال رهىطً ایذا

 LPC_GPIOINT->IO2IntClr=0xB<<10; 

پاک ؿُىط زیعا  IO2IntStatR ه IO2IntStatFٍيگام صارج ؿطن از هكفٌ ةایط ردیؽتع ٍای  تُضیر صط ةاال0

 .اصل آن صُاٍط ناىطٍعگغ از ایو رهتیو صارج ىضُاٍط ؿط ه نحل یک زللٌ ةی ىَایت د cpuاگع ىُؿتٌ ىـُد 

} 

int main(void) 

{ 

 LPC_GPIO2->FIODIR0=0xFF; 

 LPC_GPIO2->FIOCLR0=0xFF; 

            LPC_GPIOINT->IO2IntEnF=0xB<<10; 

 تعریف شده است 5روتین وقفه 
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ٍا نی ةاؿط کٌ ةایط صعهدی تؿعیف ؿُد  ه ٍهچيیو در صط ؼُم  LEDةعای  2پایٌ نعةُط ةٌ پُرت  5تُضیر 0 

کٌ ةایط لتٌ ةاال رهىطً هكفٌ ه پاییو رهىطً آن فؿال ةاؿط کٌ کط آن ةٌ ٍگغ نی  P2.13ه  P2.11ه  P2.10پایٌ 

 .ةار ؿیفت نی دٍیم 55کٌ  0xBؿُد 

 LPC_GPIOINT->IO2IntEnR=0xB<<10; 

 NVIC_EnableIRQ(EINT3_IRQn); 

 5ٌ صاردی ایو دؼتُر کٌ یک تاةؽ اؼت ةعای فؿال کعدن رهتیو هكفٌ نی ةاؿط کٌ نعةُط ةٌ رهتیو هكفتُضیر 0 

 ىیغ كعار گیعد GPIOاؼت , کٌ كتال ٍم گفتٌ ؿط هكفٌ صاردی قفع ةٌ قُرت اؼتحيا نی تُاىط نُرد اؼتفادً هكفٌ 

 while(1) 

 {  

 } 

} 

 

 ایو فكل ىیغ ةٌ پایان رؼیط
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 چَارمصل ف

   ىُصتو تُابع تاخیر دكیق

System Tick Timer 

LPC1768 

 
 پیضگفتار : 

ىانٌ الزم نی ؿُد کٌ ادعای دؼتُرات  کهی ةا تاصیع ؿعهع ؿُد ، نحال ةعای ایذاد زالت گاٍی اهكات در ةع

ةعای ایو کار  forىیاز ةُد تا آن را کهی ةا تاصیع رؿو ه صانُش کيیم , كتال از یک زللٌ   ledچـهک زن  در 

نی کعد کٌ  forؿهعدن زللٌ را درگیع  cpu، ةعىانٌ ىُیػ  اؼتفادً نی ؿط کٌ نحال ةعای ایذاد تاصیع نُرد ىؼع 

 صب ایو تاصیع اقال دكیق ىتُد ، 

در ایو فكل نعلب دطیطی در نُرد تاصیع دكیق ه كاةل تيؼیم را صُاٍم گفت  ، کٌ صیلی ایو فكل پع نستُی  

نی   lpc1768ه ةٌ درد ةضُر نی ةاؿط ،انیطهارم کٌ ةتُىم ایو نتسث ةؽیار زیتا کٌ صاص نیکعهکيتعلع كطرتهيط 

 را ةٌ ؿها اىتلال ةطم ةاؿط
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 نربُط بٌ ایو فصل رجیستر ٍای 

 STCTRL 

 STREALOD 

 STCURR 

 

 یی کٌ در ایو فصل بیان خُاٍد صدنثال ٍا

  ؼاصت تاةؽ تاصیع نیلی جاىیٌ " 5نحال 

  ؼاصت تاةؽ تاصیع نیکعهجاىیٌ دكیق" 2نحال 

  ؼاصت تاةؽ تاصیعجاىیٌ دكیق" 5نحال 

  ؼاصت تاةؽ تاصیع دكیلٌ" 4نحال 

 ؼاصت یک فایل ٍطر ةعای تهانی ایو تُاةؽ ةٌ نيؼُر اؼتفادً در پعهژً " 3حال ن

 ٍای ةؿط
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ةلُک تایهعی كعار دادً ؿطً اؼت کٌ نضكُص ایو کار نی ةاؿط ىام ایو ةلُک ؼیؽتم  1768در نیکعهکيتعلع 

, ایو تایهع ةٌ قُرت ةیتی نی ةاؿط ه ةٌ قُرت پاییو ؿهار ؾهل نی کيط  24تیک تایهع نیتاؿط ، ایو تایهع 

 کار نی کيط. cpuنؽتلیم ةا کالک 

 0 ؼیؽتم تیک کيتعل STCTRLردیؽتع 

 ایو ردیؽتع ةعای کيتعل ایو ةلُک ةٌ کار نی رهد 

 ةیت قفع 

فؿال کييطً 

ةلُک ؼیؽتم 

 تیک تایهع

 ةیت یک

فؿال کييطً 

 هكفٌ ایو ةلُک

  2ةیت 

تيؼیم نيتؽ 

 کالک 

 53تا 5ةیت 

 رزره

 55ةیت 

Flag ةاؿط  نی 

  55تا 57ةیت 

 رزره

 STCTRL( نعرفی بیت ٍای نرهبط بٌ رجیستر 1-4جدهل )

 

ةیت قفع 0 ةعای راً اىطازی ایو تایهع ةایط ایو ةیت را ؼت کيیم , ةا ؼت ؿطن ایو ةیت تایهع ؿعهع ةٌ ؿهارش 

 صُاٍط کعد

گع ایو ةیت یک ةاؿط ، رهتیو ةیت یک0 ةعای فؿال کعدن هكفٌ نی ةاؿط ٍيگانی کٌ نلطار ؿهارش ةٌ قفع رؼیط ا

 هكفٌ ایو تایهع قطا زدً نی ؿُد ، ایو ةیت در هاكؽ فؿال کييطً ایو هكفٌ نی ةاؿط

 آن را قفع نی کيیم delayایو ةیت را نا ةعای ؼاصت تاةؽ 

 هلی اگع ةعای کار دیگعی ىیاز داریط کٌ آن را فؿال کيیط ، رهتیو آن ةٌ ؿکل زیع ىُؿتٌ نی ؿُد 

void SysTick_Handler(void) 

{ 

} 
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ةیت دهم 0 ایو ةیت ةعای تيؼیم نيتؽ کالک نی ةاؿط ، ده تا نيتؽ ةعای ایو تایهع داریم ، یکی نؽتلیم از کالک 

CPU  ٌگعفتٌ نی ؿُد ه دیگعی  از پایP3.26 نی ةاؿط کٌ نی تُاىیم کالک ایو تایهع را از ایو پایٌ تغریق کيیم 

 اىتضاب نی ؿُد  CPUصلی صُد ٍيگانی کٌ ایو ةیت یک ؿُد کالک دا

تيؼیم نی ؿُد ، ىا گفتٌ ىهاىط ، ةعای ایيکٌ از ایو پایٌ ةٌ ؾيُان تغریق کالک  P3.26ٍيگانی کٌ قفع ؿُد پایٌ 

 آن را تيؼیم کيیم   PINSEL7اؼتفادً کيیم ةایط تُؼط ردیؽتع

 CPUاز کالک صُد   "delayصب ةایط ةگم کٌ ایو ةیت یک نلطار دٍی نی ؿُد، یؿيی ةعای ؼاصت تاصیع #

 اؼتفادً نی ؿُد

0ایو ةیت ٍيگانی کٌ ؿهارش ةٌ قفع رؼیط ،یک نی ؿُد ه  تایهع نتُكف ىیغ نتُكف نی ؿُد ه اگع  55ه ةیت 

 ةیت یک ایو ردیؽتع فؿال ةاؿط یؿيی اگع هكفٌ فؿال ةاؿط ، ةٌ رهتیو هكفٌ پعش نی کيط

د اگع هكفٌ فؿال ةاؿط در داصل رهتیو ةٌ قُرت صُدکار پاک ةعای راً اىطازی نذطد تایهع ةایط ایو ةیت پاک ؿُ 

 صُاٍط ؿط ، هلی اگع هكفٌ فؿال ىتاؿط ةا ىُؿتو یک در ایو ةیت نی تُان آن را پاک کعد

0 در ٍع لسؼٌ نلطار ؿهارش ؿطً درهن ایو تایهع كعار نیگیعد ، در هاكؽ نلطار داری تایهع STCURRردیؽتع 

 طىی اؼت ه ٍهچيیو چيطان کارةعدی ىطارد .نیتاؿط ایو ردیؽتع فلط صُاى

 STRELAOD 0ردیؽتع 

ةٌ نلطار قفع رؼیط ،  STCURRنلطار نُرد ىؼع نا کٌ تایهعاز ایو نلطار ؿعهع ةٌ ؿهارش نی کيط ٍع گاً نلطار 

 لُد نی ؿُد STCURRاؼت  در داصل ردیؽتع  STRELAODؾطدی کٌ درهن ایو ردیؽتع 

  

 کانل نی کيم صب یا یک نحال ایو كؽهت را 

 نیلی جاىیٌ را ةعای نا ایذاد کيط 5ةيُیؽیم  تا  delayنی صُاٍیم یک تاةؽ 

در  SystemCoreClockچٌ كطر نی ةاؿط ، نتغیعی ةٌ ىام  CPUصب ةعای ایو کار اةتطا ةایط ةطهىیم فعکاىػ 

keil   هدُد دارد کٌ فعکاىػCPU  ، درهن آن ىُؿتٌ نی ؿُد 
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Void delay (void) 

{ 

SysTick->STCTRL=1<<2; 

SysTick->STRELAOD=( SystemCoreClock/1000)-1;  

 

 

 

SysTick->STCTRL |=1;  

 

While( (SysTick->STCTRL  &  1<<16)==0);  

 

 

SysTick->STCTRL=1<<16;  

} 

 

ا اؼتفادً نیلی جاىیٌ ةؽازیم زال ةٌ رازتی نی تُاىیم از آن در پعهژً ٍ 5صب در نحال ةاال تُىؽتیم یک تایهع

 کيیم 

 هلی نی صُاٍم كطری پیـعفتٌ کار کيیم ،یؿيی ایيعُر ىـٌ کٌ فلط یک نیلی جاىیٌ داؿتٌ ةاؿیم  

 

 در نحال زیع ككط دارم تاةؿی ره ةيُیؽم کٌ ةتُىیم زنان نُرد ىؼع ره ةطیم ه تاصیع الزنا را ایذاد کیيم  

 ایتدا منبع کالک  داخلی فعال می شود

در حد مگاهرتز است برای این  CPUمقدار دهی تایمر :چون فرکانس 

 5555که دوره تناوب آن را به میلی ثانیه تبدیل کنیم آن را تقسیم بر 

 میکنیم 

 راه اندازی تایمر 

این کار را با بررسی مدام منتظر می مانیم تا شمارش به صفر برسد 

 انجام می دهیم  55بیت 

هم با نوشن یک پاک می  55در آخر تا کل تایمر را غیر فعال  و بیت 

 کنیم
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  ()delayنیلی جاىیٌ کافی ةُد دهةار تاةؽ  2تاصیع  صب در نحال كتل تاةؽ یک نیلی جاىیٌ داؿتیم ، ةعای ایذاد

 راپـت ؼعٍم ةيُیؽیم 

Delay() .5 

Delay() .2 

ةار  5555تا از ایو دؼتُر را ةایط ةيُیؽم ، ه ةعای یک جاىیٌ 555ه ةٌ ٍهیو قُرت ةعای تاصیع قط نیلی جاىیٌ 

 ةایط ایو دؼتُر ةاال را تکعار کيیم 

Delay() .5 

Delay() .2 

. 

. 

. 

Delay() .5555 

 5555ةيُیؽم کٌ  forةار ةيُیؽیم کافی اؼت ایو تاةؽ را درهن یک زللٌ  5555صب ةٌ دای ایيکٌ ایو تاةؽ را 

 را ادعا کيط  ()delayةار تاةؽ 

Void delay_ms(unsigned  int  T) 

{ 

unsigned  int  a; 

for(a=0;a<T;a++) 

{ delay(); } 

} 

  کٌ نی صُاٍیم ، ةؽازیمٍع چيط جاىیٌ را  Tار دٍی ه ةٌ ٍهیو قُرت نی تُاىیم ةا نلط
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هلی  ةيطً ایو کار را تُؼیٌ ىهی کيم چعا کٌ تاةؽ دكیق ىیؽت ، زیعا در تاةؽ ىُؿتٌ ؿطً ٍع یک نیلی جاىیٌ درهن 

را نلطار  STRELAODتایهع ؼیؽتم تیک ره فؿال ه غیع فؿال  نی کيیم ه ٍهچيیو ردیؽتع   ()delayتاةؽ 

 , کٌ ادعای ایو دؼتُرات ةٌ ىُةٌ صُد تاصیع ایذاد نی کييط دٍی نی کيیم 

 پػ ةعای ایذاد تاصیع نحال كتل را ةاز کعدً هةٌ قُرت زیع هیعایؾ نی کيم 

Void delay_ms(unsigned  int  T) 

{ 

unsigned  int  a; 

SysTick->STCTRL=1<<2; 

SysTick->STRELAOD=( SystemCoreClock/1000)-1;  

SysTick->STCTRL |=1;  

for(a=0;a<T;a++) 

{ 

While( (SysTick->STCTRL  &  1<<16)==0);  

SysTick->STCTRL |=1<<16;  

} 

SysTick->STCTRL=0; 

} 
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 نحال ةؿطی را ةا الگُ ةعداری از نحال كتل  ةعای ایذاد تاةؽ  جاىیٌ ةٌ قُرت زیع نی ىُیؽم  ، تُدٌ کيیط

  

void delay_s(unsigned int s) 

{ 

unsigned   int    d,z; 

SysTick->CTRL |= 1<<2 ; 

SysTick->LOAD= ((SystemCoreClock/1000)-1); 

SysTick->CTRL |= 1<<0 ; //Enable System Tick counter 

for(z=0;z<s;z++) 

   { 

     for(d=0;d<1000;d++) 

 { 

 while((SysTick->CTRL & 1<<16) == 0); 

 SysTick->CTRL|=1<<16; 

 } 

  } 

SysTick->CTRL =0 ; 

} 
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 ه ٍم چيیو ةعای تاةؽ دكیلٌ 0

 

void delay_minute(unsigned int minute) 

{ 

unsigned    int    d,z,m; 

SysTick->CTRL |= 1<<2 ; 

SysTick->LOAD= ((SystemCoreClock/1000)-1); 

SysTick->CTRL |= 1<<0 ; //Enable System Tick counter 

for(m=0;m<minute;m++) 

    { 

    for(z=0;z<60;z++) 

 { 

 for(d=0;d<1000;d++) 

      { 

       while((SysTick->CTRL & 1<<16) == 0); 

      SysTick->CTRL|=1<<16; 

     } 

 } 

       } 

SysTick->CTRL =0 ; 

} 
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 ه در نحال ةؿط یک تاةؽ دظاب دیگع ه نتفاهنت ةٌ ىام نیکعه جاىیٌ 0

void delay_us(unsigned int us) 

{ 

SysTick->CTRL |= 1<<2 ; 

SysTick->LOAD= ((SystemCoreClock/1000000)*us-1); 

SysTick->CTRL |= 1<<0 ; //Enable System Tick counter 

while((SysTick->CTRL & 1<<16) == 0); 

SysTick->CTRL =1<<16; 

} 

 ىسًُ ؼاصت ٍطر 0

را ةغىیط ه ؼپػ تهانی ایو تُاةؽ را داصل آن کپی کيیط ه  newگغیيٌ  fileاز نيُی  delay.hةعای ؼاصت ٍطر 

را کلیک کعدً ه نسل ذصیعً را ٍهان پُؿٌ پعهژً اىتضاب کيیط ه ىام فایل   save asگغیيٌ  fileؼپػ از نيُی 

ت اؼتفادً کيیط کافیؽ delayرا کلیک کيیط , ه ٍع هكت صُاؼتیط از  okىُؿتٌ هپػ  delay.hرا ةٌ قُرت 

اضافٌ  keilآن را  ”include “delay.h#ؼاصتٌ ؿطً ،را ةٌ پُؿٌ پعهژً اضافٌ کيیط ه ةا ىُؿتو   delay,hفایل 

 کيیط .

قستت صُاٍم کاراکتعی ه  lcd"تهام " انیطهارم ایو فكل ةعای ؿها نفیط ةُدً ةاؿط , در فكل ةؿطی در نُرد 

 کعد.
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  پيجمفصل 

 

LCD  16*2ٍای کاراکتری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 یـگفتار0 پ

در ایو فكل ةٌ نؿعفی ال ؼی دی پع کارةعد کاراکتعی کٌ ده ؼعع دارد ه در ٍع ؼعع نی  

کاراکتع كعار داد , نی پعدازیم ه یک ٍطر نؿعفی کعدً ه در ادانٌ تُاةؽ نعةُط ةٌ ٍطر را  16تُان 

 یمنی پعداز   ECAتُضیر نی دٍیم ه چيط نحالی در نُرد ىسًُ اتكال آن ةٌ ةعد آنُزؿی 
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Lcd   ,55*2   تا کاراکتع #یک زعؼ اؼکی" را ىُؿت ، ایو ال ؼی دی  55دارای ده ؼعع ه در ٍع ؼعع نی تُان

دهرىگ دَت تيُع کار دارد کٌ یکی رىگ ىُؿتٌ ٍا ةٌ قُرت نـکی ةا پػ زنیيٌ ؼتغ ه دیگعی رىگ ىُؿتٌ ٍا 

 ؼفیط ةا پػ زنیيٌ آةی نی ةاؿط 

ةیت دَت اىلال دیتا نُرد  5ةیت ه  4ازی نی ةاؿط کٌ نی تُاىط ةٌ قُرت پعهتکل ارتتاظی ایو ال ؼی دی کُ

 ةیت صُاٍط ةُد  4اؼتفادً كعار گیعد ، کٌ در ایو آنُزش ىیغ تهکغ نا رهی 

 در ؿکل زیع پایٌ ٍای ال ؼی دی را نی ةیيیط 

 

 ( ىهایش پایٌ ٍای ال سی دی5-3صکل )

 

Vss  0 زنیو هقل نی ؿُد 

VCC ٌهلت کار نیکيٌ در زالی کٌ  5.5هقل ؿُد  , ةایط در ىؼع داؿتٌ ةاؿیط کٌ نیکعهکيتعلع ةا  هلت 03 ةٌ تغظی

هلت تغظیٌ ایو ال ؼی  3هلت کار نی کيٌ هلی دای ٍیچ ىگعاىی ىیؽت ؿها ةا یک رگُالتُر  3ایو ال ؼی دی ةا 

تعلع را ىیغ هقل کيیط ه تغظیٌ نیکعهکي lf33هلت ةا ؿهارً آی ؼی  5.5دی را نتكل کيیط ه ةا یک رگُ التُر 

پایٌ دیتا را ىیغ نؽتلیها نتكل کيیط ، چعا کٌ ال ؼی دی ىلؾ یک گیعىطً را دارد ةياةعایو اصتالؼ هلتاژ ٍا 

 صععی ةعای نطار ىطارد ، در ضهو اگع از ةعد آنُزؿی اؼتفادً نی کيیط ، تهانی ایو نُارد رؾایت ؿطً اؼت 

VEEی رهی ال ؼی دی نی ةاؿط کٌ ةایک نلاهنت نتغیع نی تُاىیط آن را  0 ایو پایٌ دَت تيؼیم ىُر ىُؿتٌ ٍا

 کيتعل کيیط 

RS,E ةٌ نیکعهکيتعلع هقل نی ؿُد کٌ در تُضیسات ٍطر ةٌ ىسًُ اتكال آن صُاٍیم پعداصت 
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DB4…DB7  0 پایٌ ٍای دیتا نی ةاؿيط کٌ ایو پایٌ ٍا ىیغ ةٌ نیکعهکيتعلع هقل نی ؿُىط 

LED+ هلت نتكل نی ؿُد  3الیت ال یػ دی نی ةاؿط کٌ ةٌ 0 ایو پایٌ ةعای ةک 

LED- 0 ؼهت نيفی ةا کاتط ةک الیت اؼت 

  ECAىسًُ اتكاالت در ةعد آنُزؿی 

 

 ECAدر برد آنُزصی  ال سی دی نربُط بٌ  ( ىهایش پایٌ ٍای2-3صکل )

 

 نی پعدازیم 16*2کاراکتعی ؼایغ  LCDدر ایو فكل ةٌ نؿعفی تُاةؽ نُدُد در ٍطر ىُؿتٌ ؿطً ةعای 

 را نی تُاىیط از لیيک ٍای آصعیو قفسٌ داىلُد کيیط  lcd.hٍطر 

 از هیژگی ٍای ایو ٍطر 

نی ةاؿيط نی تُاىيط ةٌ قُرت دلضاً رهی  D7ه D6ه D5ه D4ه  Eه  Rsکٌ  lcdپایٌ ٍای نعةُط ةٌ  .5

ً تؿعیف پایٌ ٍا ٍع پایٌ کٌ نط ىؼعنان اؼت کاىفیگ ؿُىط ، در ةؿضی ٍطر ٍا ایيگُىٌ اؼت کٌ زتها ىسُ

ةایط پـت ؼع ٍم ةاؿط ، هلی ایو اىؿتاؼ پظیع ىیؽت ه ةٌ قُرت زعفٌ ای ىهی تُان ةا آن کار کعد در 

 زالی کٌ ٍطر نا ، زعفٌ ای نی ةاؿط ه کانال اىؿعاؼ پظیع اؼت 
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  GPIOنحال ةعىانٌ ىُیػ نی تُاىط ٍع کطام از پایٌ ٍا را  ةطهن رؾایت تعتیب ،  ةٌ ٍع پُرت از  

 یکعهکيتعلع ةٌ قُرت درٍم هقل کيط ه در ٍطر تؿعیف کيط ن

ةا اؼتفادً از ایو ٍطر كادر صُاٍیط ةُد ؾالئم نحل دردٌ ؼاىتی گعاد ه ؾالنت اٍم ه ... را ةطهن اؼتفادً  .2

 اؼتفادً کيیط stdio.hاز ٍطر 

 یؾ دٍیط در ال ؼی دی ىها stdlib.hركهی را ةطهن اؼتفادً از تُاةؽ  55نی تُاىیط اؾطاد قسیر  .5

 ركم اؾـار ىهایؾ دٍیط  nه ٍهچيیو نی تُاىیط اؾطاد اؾـاری را تا  .4

نی تُاىیط ةطهن پاک کعدن ال ؼی دی ، فلط كؽهتی از نتو ال ؼی دی را هیعایؾ کيیط ، کٌ ایو  .3

نُرد در کارٍای گعافیکی ةعای دلُگیعی از رفعش قفسٌ ه چـهک زدن قفسٌ ةؽیار نُرد تُدٌ 

 کارةعان نی ةاؿط

 نیعیم ؼعاغ تؿعیف تُاةؽ ه ىسًُ پیکعةيطی پایٌ ٍای ال ؼی دی در نیکعهکيتعلع. صب 

را ىیغ ةٌ پعهژً  delay.hرا داىلُد کعدً ه ةٌ پعهژً اضافٌ کيیط ه ٍهچيیو  lcd.hاةتطا یک پعهژً دطیط ةؽازیط ه 

 اضافٌ کيیط 

عیف ؿُد , چعا کٌ ٍعد نا ىیاز ةٌ ةایط تؿ delay,hاز ایو پػ ٍع کذا از ال ؼی دی صُاؼتیم اؼتفادً کيیم 

 اؼتفادً کعدً ایم   delay.hتاصیع دارد کٌ از تُاةؽ 

 ةؿط از ؼاصت پعهژً آن را کانپایل کعدً ه ؼپػ ٍطررا ةاز نی کيیم , 

 ٍا ىُؿتٌ ؿطً اؼت  define#در اةتطای ٍطر دؼتُرات پیؾ پعدازىطً  

ؿهارً پُرت نتكل ؿطً اؼت ه دؼتُر چَارم  x ؿط کٌ نی ةا RSایو چَار دؼتُر زیع ةعای تؿعیف کعدن پایٌ 

 ؿهارً پایٌ اؼت #قفع ارزش دارد "

#define RS_DIR   LPC_GPIOx->FIODIR 

#define RS_SET   LPC_GPIOx->FIOSET 

#define RS_CLR   LPC_GPIOx->FIOCLR 

#define RS_BIT   n 

ةایط تغییع کيط ه ةٌ داش ؾطد  nه  xط کٌ تيَا نی ةاؿ RSپػ ایو چَار دؼتُر ةاال ةعای تؿعیف کعدن پایٌ 

 ىُؿتٌ ؿُد ةٌ نحال زیع تُدٌ کيیط .
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صط  4نتكل ؿطً اؼت ، پػ  5ةٌ پُرت دهم ه پایٌ  RSپایٌ  ECAنحال 0 ةا تُدٌ ةٌ ىلـٌ ةعد آنُزؿی ؿعکت 

 اهل ةعىانٌ ةٌ ؿکل زیع نی ىُیؽیم 

#define RS_DIR   LPC_GPIO2->FIODIR 

#define RS_SET   LPC_GPIO2->FIOSET 

#define RS_CLR   LPC_GPIO2->FIOCLR 

#define RS_BIT   0 

در اقل ةایط زنیو ؿُد ، پػ اگع آن را ةٌ پایٌ نیکعهکيتعلع هقل  RWنی ةاؿط , پایٌ RWچَار صط ةؿطی ةعای 

 کعدیط زتها آن پایٌ را صعهدی تؿعیف کعدً ه قفع کيیط ،

را نحل  nه  xرا یک کيیط ه ؼپػ نلطار  ssپایٌ نیکعهکيتعلع هقل ؿطً اؼتةٌ  RWکٌ در اهلیو دؼتُر زیع اگع 

RS  تيؼیم کيیط ، هلی اگع ةٌ دایی نتكل ىیؽت ، آن را زنیو کعدً هss  را قفع کيیط ةا ایو کار دیگع ىیازی

 را تيؼیم کيیط  nه  ssىیؽت 

#define W_enable   ss     

#if(W_enable) 

#define RW_DIR   LPC_GPIOx->FIODIR 

#define RW_CLR   LPC_GPIOx->FIOCLR 

#define RW_BIT   n 

#endif 

نیکعهکيتعلع نذتُر ٍؽتـم ایو پایٌ را ةٌ  P2.1ةٌ دلیل نتكل ةُدن ایو پایٌ ةٌ پایٌ  ECAدر ةعد آنُزؿی 

 ؿکل زیع کاىفیگ کيیم 

#define W_enable  5 

#if(W_enable) 

#define RW_DIR   LPC_GPIO2->FIODIR 

#define RW_CLR   LPC_GPIO2->FIOCLR 

#define RW_BIT   1 
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#endif 

تيؼیم نی کيیم کٌ ةيطً ةعای ةعد آنُزؿی ةٌ ؿکل زیع تيؼیم  RSال ؼی دی را ٍهاىيط  Eدر چَار صط زیع پایٌ 

 کعدً ام

 

//************E Config************** 

#define E_DIR    LPC_GPIO2->FIODIR 

#define E_SET    LPC_GPIO2->FIOSET 

#define E_CLR    LPC_GPIO2->FIOCLR 

#define E_BIT    2 

 " نی ةاؿط کٌ ةعای ةعد آنُزؿی ةٌ ؿکل زیع تيؼیم نی ؿُد.4#یا دیتا ةیت  DB4ه چَار صط زیع ةعای 

#define D4_DIR    LPC_GPIO2->FIODIR 

#define D4_SET    LPC_GPIO2->FIOSET 

#define D4_CLR    LPC_GPIO2->FIOCLR 

#define D4_BIT    4 

 DB5چَار صط ةؿطی ىیغ ةٌ ٍهان قُرت كتلی ةعای 

#define D5_DIR    LPC_GPIO2->FIODIR 

#define D5_SET    LPC_GPIO2->FIOSET 

#define D5_CLR    LPC_GPIO2->FIOCLR 

#define D5_BIT    5 

 DB6ةعای چَار صط 

 

#define D6_DIR    LPC_GPIO2->FIODIR 

#define D6_SET    LPC_GPIO2->FIOSET 



 Www.Melec.ir توسط امین پاشایی keilدر کامپایلر  ++Cبه زبان  LPC1768آموزش 

62 
 

#define D6_CLR    LPC_GPIO2->FIOCLR 

#define D6_BIT    6 

  DB7چَار صط آصع ةعای 

 

#define D7_DIR    LPC_GPIO2->FIODIR 

#define D7_SET    LPC_GPIO2->FIOSET 

#define D7_CLR    LPC_GPIO2->FIOCLR 

#define D7_BIT    7 

  

 صب ىسًُ تؿعیف پایٌ ٍا ةعای نیکعهکيتعلع ةٌ اتهام رؼیط 

را  xصط ةؿطی ةعای تيؼیهات ىـان دٍيطً یا ةٌ اقعالح کُرؼُر نی ةاؿط در قُرت تهایل ةٌ اؼتفادً از آن ،  5

 کيیط .  5یک ه در غیع ایو قُرت 

#if(x) 

#define   cursor_on      0x0E 

#define   cuor_off      0x0C 

#define  cursor_blink   0x0F 

#define  Display off   0x0C 

#endif 

ةعای اؼتفادً از ایو دؼتُرات از تاةؽ زیع اؼتفادً نی کيیم ، نحال ككط داریم ىـان دٍيطً نُكؿیت کُرؼُر رهی 

 را یک نی کيیم ه ؼپػ دؼتُر زیع را نی ىُیؽیم   xال ؼی دی ةٌ ؿکل چـهک زن ةاؿط , اةتطا داصل ٍطر

void lcd_cursor(cursor_blink); 

نی ةاؿط کٌ ایو ؾالم ةٌ قُرت کاراکتع صاص رهی ال ؼی دی  LCDصعُط زیع ةعای اؼتفادً از ؾالم نعةُط ةٌ 

را  xتؿعیف ؿطً اىط نحال ؾالنت دردٌ ؼاىتی گعاد ، دغ کط ٍای اؼکی ىیؽت ةياةعایو ةعای اؼتفادً از آن اةتطا 

 آن اؼتفادً نی کيیم  یک کعدً ه ؼپػ از تاةؽ نعةُط ةٌ
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#if(0) 

#define OHM    "\xF4" 

#define Degres   "\xDF" 

#define LeftArrow   "\x7F" 

#define RightArrow   "\x7E" 

#define Alpha    "\xE0" 

#define Teta     "\xF2" 

#define Beta     "\xE2" 

#define Infinit     "\xF3" 

#define Sigma    "\xF6" 

#define Pi     "\xF7"   //3.14 

#define LeftArrow    "\x7F" 

#define Div     "\xFD" 

#define epsilon    "\xE3" 

//for example lcd_DefChar(Degres); 

#endif 

را یک نی کيیم ه  xةعای نحال نی صُاٍیم ؾالنت دردٌ ؼاىتی گعاد رهی ال ؼی دی ىهایؾ دادً ؿُد اةتطً 

 قُرت زیع نی ىُیؽیم  ؼپػ کط زیع را ةٌ

 

lcd_DefChar(Degres); 

 تهام
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 ةعیم ؼعاغ تُاةؽ

 

 

نی ةاؿط ةياةعایو ةؿط از تيؼیم ٍطر ظتق گفتٌ ٍای ةاال ، اهلیو  lcdایو تاةؽ ةعای راً اىطازی ه نلطار دٍی اهلیٌ 

 ىُؿتٌ نی ؿُد ایو تاةؽ نی ةاؿط  mainدؼتُری کٌ در داصل 

 

 

کط اؼکی نی ةاؿيط ه تيَا نی  235هؼ اىگلیؽی ه ؿهارً ٍا نی ةاؿط ، زعهفی کٌ دغ ایو تاةؽ ةعای ىهایؾ زع

 تُان یک زعؼ را ىهایؾ داد 

 نحال 0

lcd_putchar(‘A’); 

 رهی ال ؼی دی ىهایؾ دادً نی ؿُد . Aةا ادعای ایو کط زعؼ 

 ’A‘  --  ‘ ‘ىکتٌ 0 زتها ةایط زعؼ نُرد ىؼع در ةیو تک کُتیـو كعار گیعد . ةٌ ایو قُرت 

 

 

 ایو تاةؽ ةعای ىهایؾ نتو ٍا نی ةاؿط ، زعهؼ ٍای اؼتفادً ؿطً ةایط دغء کط اؼکی ةاؿط 

   زعؼ نی ةاؿط ه نتو ةایط در ةیو داةل کُتیـو ىُؿتٌ ؿُد   "     "    55ىکتٌ 0 زطاکحع ظُل ٍع نتو 

 :نحال 

lcd_puts("salam"); 

 چپ ةاالی ال ؼی دی ىهایؾ دادً نی ؿُد.رهی  گُؿٌ ؼهت  salamةا ادعای ایو کط ىُؿتٌ 

 

 

void lcd_init(void); 

void lcd_putchar(char data); 

void lcd_puts(char *str); 
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 ایو تاةؽ ةعای تغییع ه داةٌ دایی نکان ىها یا کُرؼُر نیتاؿط 

 ةٌ ؿکل زیع تُدٌ کيیط 

 

 LCD( نختصات در 2-3صکل)

 

 نحال نی صُاٍیم ىُؿتٌ نا از ؼعع دهم ؿعهع ؿُد 

Lcd_gotoxy(0,1); 

Lcd_puts(“salam”); 

 

   

 ال ؼی دی نی ةاؿط ایو تاةؽ ةعای پاک کعدن

 نی رهد (0,0)ةٌ نضتكات  ةؿط از ادعای ایو تاةؽ نکان ىها یا کُرؼُر

 

 

 نی ةاؿط  lcdایو کط ةعای هیعایؾ كؽهتی از 

void lcd_write_line(char *str, clear, x, y); 

void lcd_clear(void); 

void lcd_gotoxy(unsigned char x,unsigned char y); 
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lcd_write_line("پاک کعدن ؼعع داری  ,"نتو, نُكؿیت ؼتُن       ;(نُكؿیت ؼعع,

 ةيُیؽیم  (1,2)در نضتكات نحال نی صُاٍیم اةتطا فلط ؼعع دهم را پاک کيیم ه ؼپػ نتيی را 

lcd_write_line("salam",   1  ,   1   ,2); 

 اگع ىهی صُاٍیم ؼعع داری پاک ؿُد آن را قفع نی ىُیؽیم 

lcd_write_line("salam",   5  ,   1   ,2); 

 

 

 ركهی رهی ال ؼی دی ةٌ کار نی رهد  10 ایو تاةؽ ةعای ىهایؾ اؾطاد قسیر 

   4254557254ىـان دٍط  زطاکحع ؾطدی کٌ نی تُاىط

 نحال 0 

 

lcd_putnum(5235); 

 

تؿطاد  aؾطد اؾـاری نی ةاؿط ه    fnumایو تاةؽ ٍهاىيط تاةؽ كتل ةعای ىهایؾ اؾطاد اؾـاری ةٌ کار نی رهد 

 ركهی اؾـاری نی ةاؿط کٌ صُاؼتار ىهایؾ آن ٍؽتیم 

 نحال0

lcd_putfloat(2.43553,   2   ); 

 رهی ال ؼی دی ىهایؾ دادً نی ؿُد . 2.45ةا ادعای ایو کط ؾطد 

 تهام 

 

 

void lcd_putnum(unsigned int num); 

void lcd_putfloat(float fnum,unsigned char a); 
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 یک نحال ؾهلی 0

#include "lpc17xx.h" 

#include "delay.h" 

#include "lcd.h" 

int main(void) 

{ 

lcd_init(); 

 while(1){ 

 delay_s(1); 

 lcd_clear(); 

 lcd_puts("IN THE NAME OF GOD"); 

   lcd_gotoxy(1,0); 

 lcd_putchar(‘A’); 

 lcd_DefChar(Degres); 

 delay_s(1); 

 lcd_writeline(“salam”, 5 , 5 ,5); 

  lcd_writeline(“ “,5,5,5); 

 lcd_putnum(12356); 

 delay_s(1); 

lcd_clear(); 

lcd_putfloat(124.145658,2); 

lcd_cursor(cursor_blink);  

 } 

} 
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اؼتفادً ؿطً اؼت ، ةياةعایو ظتق نُاردی کٌ  ()lcd_DefCharه  ()0lcd_cursor در ةعىانٌ ةاال از تاةؽ  ىکتٌ

ةایط    xٍای نعةُط ةٌ ایو دهتاةؽ ةایط فؿال گعدد کٌ ةٌ دای  define#در ةاال در نُرد تيؼیهات ٍطر گفتٌ ؿط 

 ه گعىٌ ارهر صُاٍیط داؿت   كعار دٍیط ، 5

اىیط از ظعیق  تلگعام  کٌ آی دی آن ایو ٍطر را ةيطً صُدم تَیٌ کعدم  ، در قُرت داؿتو ٍع گُىٌ ؼُالی نی تُ

 در پیـگفتار ذکع ؿطً  ، ةا ةيطً ارتتاط داؿتٌ ةاؿیط .

 نعالب ایو فكل رازی ةُدً ةاؿیط .انیط هارم  از 
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  داىلُد ٍالیيک 

 

   delayه ٍطر  LCDلیيک نعةُط ةٌ ٍطر  "1

http://s6.picofile.com/file/8259862642/ARM.rar.html 

 

 

 

 LPC17xxلیيک نعةُط ةٌ فایل ؼیؽتم  "2

http://s7.picofile.com/file/8259862784/File_System.rar.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s6.picofile.com/file/8259862642/ARM.rar.html
http://s7.picofile.com/file/8259862784/File_System.rar.html
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 راجعنيابع ه ن

 

 ECA.irاىذهو هةؽایت 

 LPC1768دیتاؿیت نیکعهکيتعلع 

 ECAؿعکت  LPC1768ؿهاتیک ةعد آنُزش 

http://dmf313.ir 

http://electrovolt.ir/armpack/ 

http://Kavirelecroinc.ir 

 

 

 

 

 

http://dmf313.ir/
http://dmf313.ir/
http://electrovolt.ir/armpack/
file:///E:/WORK%20&%20LEARN/Amozesh%20Arm%20LPC1768/کار%20آموزی/کار%20آموزی/Kavirelecroinc.ir

