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IN 24 HOURS 

• c اموزش كامل برنامه نويسي به زبان 

• ccs c compiler  نحوه كار با 

 بررسي توابع و نحوه كار با امكانات چانبي •

 يپروژه ها و مثال هاي كاربرد •
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  مقدمه

، تايمر   ADCمحصول شركت ميكرو چيپ مي باشند ، در اين ميكرو كنترلر هاي قابليت هاي همچون  PICميكرو كنترلر هاي قدرتمند 

ز تعبيه شده است  ، يكي ديگر ا.... و PWM، مقايسه كننده انالوگ ، .... و   I2C   ،SPI  ،RS232   ،CAN BUSكانتر ، پروتكل هاي ارتباطي نظير /

.... ويژگي هاي مهم اين خانواده ، مصونيت باال در برابر نويز ميباشد ، به گونه اي كه شما ميتوانيد از ان در تمامي مكان هاي صنعتي  و

  .استفاده نماييد 

مفسر  ( با كامپايلر  براي برنامه نويسي  و راه اندازي اين ميكرو كنترلر ها كامپايلر  ها و مفسر هاي زيادي ارائه شد است، در اين كتاب ما

  .كار ميكنيم ، شما ميتوانيد نحوه دانلود و نصب اين نرم افزار را در بخش ضمائم بابيد   )   CCS C COMPILERوديباگر 

  :از ويژگي هاي اين كامپاير ميتوانيم به موارد زير اشاره كنيم 

بسيار قوي   HELPداراي  - 1

و اسمبلي  Cقابليت برنامه نويسي به زبان هاي  - 2

 داراي اديتور پيشرفته با قابليت شناسايي دستورات  - 3

 براي ساير نرم افزار هاي شبيه سازي  و ديباگر .... و SYM.و  COF.داراي خروجي هاي  - 4

 محيط بسيار ساده و جذاب  - 5

 دسترسي به كتابخانه ها و توانايي ويرايش انها - 6

7  -..... 

را با اين كتاب شروع كنيد و بعد  Cميباشند  ، شما ميتوانيد يادگيري زبان  Cر همانطور كه ميدانيد تمامي ميكرو كنترلر ها  داراي كامپاي 

(  ARM( ، شما ميتوانيد به اساني به سراغ ديگر ميكرو كنترلر   Cبا يادگيري زبان ( از يادگيري كامل به سراغ ديگر ميكرو كنترلر ها برويد 

برويد ...)  و...)  و kiel  ،franklinكامپيلر هاي (  8051و ....) و CODE vision  ،winavrر هاي كامپايل(  AVRو ....) و KIEL  ،IAR  ،ADSكامپايلر هاي 

  )و با انها كار كنيد 

  . اشنا ميشويد   CCSنوشته شده است ، در فصل اول شما با محيط نرم افزار مبحث  24فصل و  6اين كتاب در 

اشنا  C ، شما با اصول اوليه برنامه نويسي به زبان هاي كاركتري LCDپورت ها و  در فصل دوم با تشريح دستورات اصلي و نحوه كار با 

  .خواهيد شد 

ميشويم ، در اين فصل نيازي به حفظ كردن دستوارت نيست ، براي يادگيري كافي است مثال  ااشن C در فصل سوم با ساير دستوارت زبان

  .يد هاي موجود را  شبيه سازي كنيد و با نحوه كار اشنا شو

در اين بخش پروژه هاي كاربردي زيادي وجود . در فصل چهارم  ، نحوه راه اندازي قطعات و امكانات جانبي ميكرو كنترلر اشنا ميشويم 

  .دارد 

  .قصل ششم شامل مباحث تكميلي و عملي كتاب ميباشد  ويري بهتر موارد گفته شده ميباشد شامل ضمائمي براي يادگ پنچمفصل 

شما . با من مكاتبه كنيد   COMAT91SAM7X645@GMAIL.ر مورد مطالب اين كتاب سوالي داشتيد ميتوانيد از طريق ايميل در صورتي كه د

  :را در انجمن تخصصي  ما و در بخش رفع اشكال رسمي كتاب به نشاني زير مطرح كنيد همچنين ميتوانيد سوال خود 

 با تشكر

WWW.1NAFAR.ORG 

1nafar@1nafar.org 

 پاييز 1388
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  يه بررسي مفاهيم اول: فصل صفر 

اين فصل براي توجيح افراد مبتدي . در اين فصل به بررسي واژه ها و مفاهيم ابتدايي  كه از اين به بعد با انها سرو كار داريم پرداخته ايم 

رف به كتاب اضافه شده ، در صورتي  كه قبال با ميكرو كنترلر  ها كار كرده ايد يا پيش زمينه در الكترونيك داريد از خواندن اين فصل ص

  .نظر كنيد 

  ميكرو كنترلر چيست ؟ - 1

نوشته ايم تعيين ميشود ،  قبل توسط برنامه اي كه از آنها عملكرد و باشد مي ريزي برنامه قابل كه هايي سي به آي �

 . و امكانات جانبي سطح عالي ميباشد  پردازش قدرت و خروجي -  ورودي داراي ها كنترلر ميكرو ميكروكنترلرگويند

  رلر چه بخش هاي دارد ؟ميكرو كنت - 2

 :اند شده تشكيل زير بخشهاي از ها ميكروكنترلر �

� Cpu اين بخش مانند مغز انسان هست و وظيفه ي كنترل كردن تمامي بخش هاي ميكرو را به عهده دارد ، : پردازش  واحد

cpu  بر اساس برنامه اي كه به ان داده شده كار ميكند .  

� Alu در اين بخش عمليات جمع و تفريق كه پايه . پردازش  و محاسبات ميكرو كنترلر  است اين بخش واحد : محاسبات  واحد

 .ي كليه عمليات رياضي است  ، انجام ميشود 

� I /O يكي از موراد استفاده ي . ورودي ها و خروجي براي ارتباط ميكرو با دنياي خارج ايجاد شده اند :  ها  خروجي و ها ورودي

ميكرو كنترلرها كنترل كر

ورود شما به ساختمان چراغ هاي خانه را روشن كرده و دماي شومينه را روي  

دن يك وضعيت است ، مثال شما ميتوانيد با يك ميكرو كنترلر سيستم را طراحي كنيد كه به محض 

براي اين سيستم بايد دو .  درجه تنظيم كند  40

شومينه به كار ميرود ، همچنين شما بايد دو عدد

ها براي تشخيص باز شدن درب  و ديگري براي تنظيم دماي سنسور را به ورودي  ميكرو كنترلر  متصل كنيد ، يكي از سنسور 

رله را به ميكرو متصل كنيد ، يكي از رله ها ، هنگامي كه سنسور تشخيص  

ع ميكند ، هر درب تحريك شد بايد وصل شود ، رله ي ديگر نيز  گاز مشعل شومينه را هنگامي كه سنسور دما تحريك شد قط

 . دو رله از ميكرو كنترلر فرمان ميگرند و با توجه  به برنامه اي  كه شما براي ميكرو نوشته ايد ، كار ميكنند 

ميكرو كنترلر هاي  داراي حافظه هاي براي ذخيره دائم و موقت برنامه ميباشند ، هنگامي كه شما ميكرو را برنامه : ها   حافظه �

برنامه را خط به خط از اين حافظه مي خواند  و اجرا  cpuذخيره ميشود ،  flashر حافظه اي به نام ريزي ميكنيد ، برنامه د

  .ميكند 

  .براي ذخيره كردن موقت اطالعات نياز دارد  ramهمچنين ميكرو به حافظه اي به نام  �

ته شده است ، شما ميتوانيد اطالعات در نظر گرف eepromبراي ر احتي كاربران ، در داخل اين ميكرو كنترلر حافظه اي به نام  �

 ) اطالعات موجود در اين حافظه با قطع برق از بين نميرود ( تحليل شده توسط ميكرو را در اين حافظه ذخيره كنيد 

و  spiپورت هاي ( در ميكرو كنترلر ها امكاناتي براي متصل كردن ميكرو به ديگر قطعات و لوازم الكترونيك : امكانات جانبي  �

rs232  وi2c براي ارتباط ميكرو با ( ، مبدل هاي انالوگ به ديجتال ) شمارنده ( و كانتر ) زمان سنج ( تعدادي تايمر ... ) و

  .در ادامه با اين موارد اشنا ميشويم . در نظر گرفته شده است ... و) جهان واقعي 
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 ؟ در ايران چه ميكرو كنترلر  هاي  وجود دارد و بهترين انها كدام است - 3

ميكرو كنترلر هاي زيادي در بازار وجود دارد ، هر كدام از اين ميكرو كنترلر ها داراي نام و مشخصات خاص خود هستند ، اما  �

  :چهار دسته ي زير بيشتر استفاده ميشوند 

� avr  ،8051  ،pic  ،arm و...  

انسان ها  و از خانواده ي پستان داران است ،  واژه هاي باال نام خوانده ي ميكرو كنترلر ها ميباشند ، مثال رضا  از  گروه �

pic16f84a و از خانواده ي   16) سري(نيز از گروهpic  در ادامه با اعضاي اين گروه بيشتر اشنا ميشويم .  است. 

 ؟  داد انجام توان مي كارهايي چه كنترلر ميكرو با - 4

زي را كنترل  و مديريت كنند ، بدون شك انها پاسخ گوي اين قطعات همانند يك كامپيوتر  كوچك هستند و ميتوانند هر چي �

  .نياز شما در تمامي زمينه ها خواهند بود 

  چگونه ميتوانيم يك ميكرو كنترلر را برنامه ريزي كنيم ؟ - 5

  .براي برنامه ريزي ميكرو كنترلر از يك كامپايلر و چند نرم افزار ديگر استفاده ميشود  �

چون كار با زبان ماشين بسيار ( كد هاي نوشته شده در محيطش را به زبان ماشين ترجمه ميكند كامپايلر نرم افزاري است كه  �

براي ميكرو كنترلر ها كامپايلر هاي مختلفي  وجود دارد كه شما ميتوانيد در انها به ). سخت است ، كامپايلر ها بوجود امدند 

c برنامه بنويسيد ... و بيسيك و اسمبلي  و پاسكال  و زبان.  

، ) تبديل شدن كدهاي نوشته شده توسط كاربر به زبان ماشين را كامپايل ميگويند ( بعد از نوشتن برنامه و كامپايل كردن ان  �

ايجاد ميكند ، شما بايد اين كد را با دستگاهي به نام پروگرامر به  hex.كامپيالر در مكان ذخيره ي برنامه ي يك فايل با پسوند 

  .يد ميكرو كنترلر منتقل كن

در بخش ضمائم نحوه شبيه سازي ( همچنين شما ميتوانيد با استفاده از نرم افزار اي شبيه ساز ، برنامه خود را شبيه سازي كنيد  �

 .)برنامه با نرم افزار پروتوس اروده شده است 

 فرق ميكرو كنترلر  ها چيست ؟ و هر كدام چه امكاناتي دارند ؟ - 6

  . شود مي عرضه مختلف هاي قيمت در و باشند مي دارا را خاصي امكانات كدام هر و نيست يكسان كنترلرها ميكرو امكانات �

است كه از  pdfديتاشيت ، يك فايل ( شما ميتوانيد با مراجعه به ديتا شيت ميكرو كنترلر ها از امكانات هر كدام اطالع يابيد  �

  ).و كنترلر وجود دارد طرف شركت سازنده ي ميكرو كنتلر ارائه ميشود و در ان مشخصات ميكر

  چيست ؟... و plc، رله هاي هوشمند ،  منطقي هاي مدار به نسبت كنترلر ميكرو مزاياي - 7

 در كه هايي سي آي تعداد. دهد انجام را منطقي گيت چندين كار كه كرد ريزي برنامه طوري توان مي را كنترلر ميكرو يك �

 ميكرو روي ميتوان بار هزاران تا و داد تغيير را كنترلر ميكرو برنامه توان يم راحتي به.  ميرسد حداقل به ميرود كار به مدار

 . كرد پاك يا و نوشت جديد هاي برنامه
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 و شود استفاده كنترلر ميكرو از كه درصورتي ولي ساخت را آن مشابه و كرد كپي منطقي مدار يك روي از ميتوان راحتي به �

  . گرفت كپي آن از توان مين عنوان هيچ به كرد قفل را ميكرو برنامه

ميكرو كنترلرها بسيار ارزان هستند و براي انها مثال ها و سورس هاي زيادي  وجود دارد ، قطعات جانبي انها در بازار به سادگي  �

  .يافت ميشود و با كمترين هزينه ميتوان مدار طراحي شده با انها را تغيير داد 

  ست ؟چي) pin ( و پين )  port( مفهوم پورت  - 8

به دسته  i/oميكرو كنترلر ها داراي چندين پايه ميباشند كه تعداد دقيق انها به نوع ميكرو بستگي دارد ، در اين بين  پايه هاي  �

پس مي توان گفت پين همان پايه هاي . عددي تقسيم بندي شده اند ، به هر كدام  از اين دسته پورت گفته ميشود  8هاي 

  .پين است  8ع ميكرو كنترلر  و پورت مجمو

 . نام گذاري ميكنند ... يا گراند يا  VCCيا   7تا  0 و پين ها را با نام هاي ...  يا  Cيا  Bيا  Aمعموال پورت ها را با نام هاي   �

  

  

  

  

  

  

  كريستال چيست ؟ - 9

  ميكند  كريستال قطعه اي است كه به ميكرو متصل ميشود و ميكرو توسط پالس هاي خروجي ان زمان خود را تنظيم �

ميكرو كنترلر  موجود در تصوير  20كه در جلو ي پايه ي شماره  RD1/PSP1پايه هاي ميكرو چه كاري انجام ميدهند ، مثال مفهوم   -10

  باال نوشته شده چيست ؟ 

و در پايه هاي ميكرو كنترلر معموال داراي چندين نقش مجزا هستند و ميتوانند در حالتي خاص پيكربندي شوند ، در ادامه  �

بخش برنامه نويسي در مورد كاربرد پايه ها توضيح داده ايم ، شما همچنين ميتوانيد با مراجعه به ديتاشيت هاي فارسي كه در 

  .پوشه ي پيوست موجود است از كاربرد هر پايه اطالع يابيد 

تاب خارج است ، شما ميتوانيد با مراجعه بيان كردن انها از حوصله ي اين كبدون شك سواالت ديگري نيز در ذهن شما وجود دارد ، كه 

  :به ادرس زير سوال خود را مطرح نماييد و در كمترين زمان جواب  ان را بيابيد 

http://www.iranmicro.ir/forum/showthread.php?t=1366 
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فصل اول    �

  : ccsاشنايي با محيط 

. پرداخته ايم   ccsهمين دليل با يك مثال ساده ، به بررسي محيط در اين فصل قصد نداريم تا با توضيحات اضافه شما را خسته كنيم به 

ويرايش  برنامه  اشنا خواهيد شد ، شما ميتوانيد برنامه خود را كامپايل  و خطا يابي كنيد و در / بعد از خواند اين فصل شما با نحوه نوشتن 

  . اخر ان را شبيه سازي و سپس به ميكرو منتقل كنيد

  :را انتخاب كنيد  pic c copilerگزينه ي  pic-cو منوي  all programو بخش  startم افزار از منوي براي باز كردن نر

  

  

  

  

 

 

  

 

  

در اين نرم افزار منو ها و زير منو ها  در دسنرس شما قرار  .  محيط اين كامپايلر با ديگر كامپايلر هاي ميكرو كنترلري متفاوت ميباشد 

 ها و زير منو ها را ويرايش كنيد امي منو دارد و ميتوانيد به سادگي تم

را انتخاب كنيد و در پنجره باز شده بعد از  PIC Wizard از اين منو گزينه ي  .گزينه هاي براي كار با پروژه ها وجود دارد  projectدر منوي 

  :كليك كنيد  saveبر روي گزينه ي )  file nameدر فيلد ( وارد كردن نام پروژه 

 

 

 

 

 

  

 

 

شما ميتوانيد در اين بخش امكانات و لوازم جانبي را فعال كنيد ، با اين اين كار . باز ميشود  pic wizardد از ذخيره كردن پروژه پنجره ي بع

در پنجره 

بهتر از  فعال از ديگر موراد  چشم پوشي كنيد و طبق مطالب .( كامپايلر  كد هاي  مورد نياز را به صورت خودكار به برنامه اضافه ميكند 

  )يش برويد ، در بخش هاي بعدي به بررسي كامل اين بخش  خواهيم پرداخت پ

PIC Wizard   و در پالتgenerl  در جلوي گزينه يdevice  ميكرو كنترلر دلخواه را انتخاب كنيد ، همچنين در بخشoscillator 

frequency  فركانس كاري ميكرو بر حسب هرتز را درج كنيد و بر رويok فعال با ديگر بخش ها كار نداشته باشيد ( ك نما ييد كلي: (  
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با ذخيره كردن تنظيمات ، ويرايشگر نرم افزار باز مي شود ، كليه كد هاي موجود در ويرايش گر را پاك كنيد و به جاي انها كد هاي زير 

  :را قرار دهيد 

#include <16f84.h> //micro name 

#use delay(Clock=20000000)  // oscillator frequency  

main() 

{ 

set_tris_b(0x00);  //set port b as outputs 

while(true) 

{ 

delay_ms(1000); //wait 1 

output_high(PIN_B0);  //set portb.0 ( turn on led) 

delay_ms(1000);  //wait 1  

output_low(PIN_B0) ;  //reset portb.0 ( turn off led) 

} 

} 

 

  .از سخت بودن كد ها نترسيد ، وقتي با انها اشنا شويد به سادگي انها پي خواهيد برد 

ترجمه  hexبه كد  cكد ( كليك نماييد ، با اين كار پروژه كامپايل ميشود  build allبرويد و در انجا بر روي گزينه ي  compileاكنون به منوي 

  : محل ذخيره پروژه توليد ميگردد و در صورت موجود نبودن خطا كد هگز در ) ميگردد 
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اكنون شما ميتوانيد كد هگز را توسط پروگرامر به ميكرو منتقل كنيد ، يا توسط نرم . شما موفق شديد اولين پروزه خود را كمپايل كنيد 

  :ربوط به برنامه باال را مشاهده ميكنيد برنامه خود را شبيه سازي كنيد ، در زير مدار م و پروتوس  mplabافزار هاي شبيه سازي مانند 

  )در بخش ضمائم ، نحوه پروگرام كردن و شبيه سازي برنامه توضيح داده شده است ( 

  

  

  

  

  

  

  

  شما همچنين ميتوانيد از ويزارد استفاده نكنيد ، در اين حالت در مكان دلخواه بر روي سيستم

  :ايجاد كنيد  C.خود يك فايل متني با پسوند  

  

  

  

  

  :را انتخاب كنيد  create گزينه ي  Projectاز منو ي 
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  :در پنجره ي باز شده ، به مكان ذخيره ي فايل متني برويد و ان را باز كنيد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 aplayدر پنجره ي جديدي كه باز ميشود ، ميكرو كنترلري را كه قصد داريد برايش برنامه بنويسيد را انتخاب كنيد و سپس بر روي  

  . كليك نماييد ، فايل متني به پروژه ي جديد اضافه ميشود و پروژه در كنار فايل متني ذخيره ميشود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . برگرديد و كد هاي موجو را در اديتور كپي كنيد و مراحل را ادامه دهيد  8اكنون به صفحه ي 

 

 

  

www.Melec.ir
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  :بيابيد  toolsهاي خروجي وجود دارد ، شما ميتوانيد اين موارد را در منوي  امكانات جالبي براي كار با ميكرو كنترلر ها و كد CCS C COMPILERدر 

  

  

  

Device Editor              : در اين بخش ، مجموعه اطالعات كاربردي براي هر ميكرو كنترلر وجود دارد  

 - MCU parts  جمع اوري شده است ، در اين ... يلر ، تعداد پورت و پايه ودر اين بخش مجموعه اي از اطالعات كاربردي قطعه شامل تنظيمات اوليه براي كامپا

 WDTگزينه ي  Other featuresرا انتخاب كنيد ، در بخش  pic16f84، مثال ميكرو كنترلر ) بهتر است اين كار را نكنيد ( بخش ميتوانيد اطالعات را تغيير دهيد 

base 4ms در ادامه با اين ( ميلي ثانيه تغيير ميكند  4ميلي ثانيه به  18با اين كار تاخير تايمر واچ داگ از تغيير دهيد و سپس تغييرات را ذخيره كنيد ،  را به

 ) .تايمر بيشتر اشنا خواهيم شد 

 - Selection tool  : در اين بخش ويژگي ميكرو كنترلر هايpic ياز خود را جمع اوري شده است و شما ميتوانيد با توجه به اطالعات موجود ميكرو كنترلر مورد ن

 .انتخاب كنيد 

File Compare   -    : مقايسه بر مبناي پيكربندي المان ها ، معرفي متغيرها . در اين بخش ميتوانيد دو فايل با پسوند يكسان را از نظر كد داخلي ، با هم مقايسه كنيد  

  .انجام ميشود ... حلقه ها و     ،

   Disassembler         وBinary File to C  :

استفاده از دو مورد ياد شده ميتوانيد كد هگز را به اسمبلي يا 

اكثر افرادي كه اقدام به نوشتن برنامه براي مقاصد تجاري ميكنند ، فقط كد هگز را در اختيار مصرف كننده قرار مي دهند ، با 

c  در هنگام استفاده مشخص كردن فرمت ورودي را فراموش نكنيد . تبديل كنيد.  

  امكانات در ادامه اشنا ميشويم با ديگر

  

  فصل دوم �

  ريهاي كاركت LCDدستورات اصلي و نحوه كار با پورت ها و  

  lcdدستورات مربوط به  -3دستورات مربوط به پورت ها  - 2دستورات اصلي  و نحوه برنامه نويسي  -1اين فصل از سه زير مجموعه 

و پورت ها با  lcdتشكيل ميشود ، در بخش اول به بررسي بدنه و نحوه برنامه نويسي ميپرازيم ، در بخش هاي بعدي دستورات مربوط به 

  .يح خواهد شد مثال هاي متعدد تشر

  

  

  

c يك فايل هدر جود دارد ، در هنگام نوشتن برنامه اولين خطوط به فراخواني فايل هاي هدر ... براي راه اندازي هروسيله جانبي  و در زبان

  :اختصاص ميبابد 

#include <xxxx.h> 

Xxxx   يا پوشه  ميتواند نام ميكرو يا وسيله جانبي كه كتابخانه ان در محل ذخيره پروژهDevices  ياDrivers  در محل نصب نرم افزار ، موجود

  ) .در ادامه در مورد كتابخانه ها و فايل هاي هدر بيشتر توضيح ميديهم .( مياشد ، باشد 

  : مثال 

www.Melec.ir
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#include <16C56.h> 

#include <graphics.c> 

#include <math.h> 

و ) گرافيكي  lcdشامل دستوراتي براي راه اندازي ( graphics.cو )  16C56كرو كترلر شامل ريجستر هاي مي( 16C56در برنامه باال فايل هاي 

math  ) در برنامه فراخواني ميشوند ، با فراخواني اين فايل ها نرم افزار به شما اجزاه ) شامل دستوراتي براي انجام محاسابات رياضي

  .استفاده از دستورات بيشتري را ميدهد 

  :ايل هاي هدر نوبت به پيكر بندي امكانات جانبي ميرسد ، براي پيكر بندي امكانات جانبي از دستور بعد از فراخواني ف

#use 

  :استفاده ميشود ، مثال 

#use delay(clock=20000000) 

#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) 

  .را  پيكربندي مينمايد  rs232د و دستور دوم پروتكل اولين دستور ، فركانس كاري ميكرو  براي ايجاد تاخير را مشخص ميكن

 .و بعد از پيكربندي امكانات جانبي ، شما بايد يك حلقه اصلي تعريف كنيد ، دستورات موجود در اين حلقه برنامه اصلي شما خواهد بود 

  : c قوانين برنامه نويسي به زبان

 ختم ميشوند ) كما( ;كليه دستورات اجرايي به  - 1

 ه داراي يك حلقه يا تابع اصلي است هر برنام - 2

، در برنامه كامپايل نميشوند و // توضيحات // توضيحات موجود در ميان ( اضافه شود // براي اضافه كردن توضيحات بايد از  - 3

 )فقط براي دادن اطالعات به كاربر بعدي اضافه ميشوند 

  .نيست  يكسان Aبا  aحروف كوچك و بزرگ با هم فرق دارند ،   c در زبان - 4

  :مطابق زير خواهد بود  cبدين ترتيب بدنه يك برنامه به زبان 

  )معرفي ميكرو و امكانات جانبي ( فراخوني فايل هاي هدر 

  و معرفي متغير ها  پيكربندي امكانات جانبي

  شروع حلقه اصلي

  دستورات

  پايان حلقه اصلي

  )در صورت وجود ( زير برنامه ها 

  :مثال 

#include <16f84.h>//micro name 

 معرفي ميكرو 

#use delay(Clock=2000000)// oscillator frequency 

 تعيين كردن فركانس كريستال براي ايجاد تاخير

main() 

} 
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 شروع حلقه اصلي

set_tris_b(0x00); //set port b as outputs 

b.0قرار دادن پورت  به عنوان خروجي   

while(true( 

} 

1حلقه شماره   

delay_ms(1000);//wait 1 

ثانيه 1تاخير زماني به مقدار   

output_high(PIN_B0); //set portb.0 ( turn on led( 

 b.0روشن كردن پايه 

delay_ms(1000);//wait 1 

ثانيه 1تاخير زماني به مقدار   

output_low(PIN_B0); //reset portb.0 ( turn off led( 

 b.0 خاموش كردن پايه

{ 

1پايان حلقه شماره   

{ 

 پايان حلقه اصلي

ين دستورات توضيح ، در ادامه كليه اهمين مورد است  c، يكي از خواص  كن است شما از دستورات استفاده شده در باال چيزي نفهميدمم

  ....داده شده است ، پس نگران نباشيد 

  :دستورات مربوط به راه اندازي پورت ها 

رت يا پايه را با دستورات وكردن وضعيت ان است ، شما بايد ورودي يا خروجي بودن پ اولين قدم براي كار با يك پورت يا پايه ، مشخص

  :زير مشخص كنيد 

SET_TRIS_x( y) 

  :وضعيت پايه هاي پورت مشخص شده است ، مثال   yنام پورت ميباشد و  xدر دستور باال 

SET_TRIS_B( 0x0F ); 

به عنوان خروجي و پايه هاي  B7,B6,B5,B4رار ميدهد ، در اين حالت پايه هاي ق bپورت  i/oهگز را در ريجستر  0fدستور باال مقدار 

B3,B2,B1,B0  به عنوان ورودي پيكربندي ميشوند.  

 را به عنوان خروجي pic16f84aرا به عنوان ورودي و ساير پايه هاي ميكرو كنترلر  bپورت  5 و 3و  0و پايه هاي   aپورت  3و 2پايه هاي  

  :پيكربندي كنيد 

  : aپورت 
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باشد ، براي بدست اوردن مقدار ريجستر اين عدد را به هگز تبديل ميكنيم و در دستور   B00001100& بايد به صورت  aوضعيت پورت 

 :باال قرار ميديهم 

set_tris_A(0x0c); 

 : bپورت 

ا به هگز تبديل ميكنيم و در دستور باال باشد ، براي بدست اوردن مقدار ريجستر اين عدد ر B00101001&بايد به صورت  bوضعيت پورت 

  :قرار ميديهم 

set_tris_B(0x29); 

  :نكته 

 وجود tools منوي در Numeric Converter كنيد، استفاده Numeric Converter از ميتوانيد ، هگز به باينري مبناي در اعداد تبديل براي -

 . دارد

مراجه  "هنرستان رشته الكترونيك  مسال سو –مباني ديجتال :"ه كتاب مبناي اعداد ، ب مورد در بيشتر عاتالاط دريافت براي -

 .كنيد 

  :ستورات زير عماليت دلخواه را بر روي پورت يا پايه انجم دهيد دبعد از مشخص كردن وضعيت پورت ، شما ميتوانيد با استفاده از 

output_low(PIN_xy); 

  :، مثال ) ميكند  زمين( را ريست ميكند  yاز پورت  Xدستور باال پايه 

output_low(PIN_B0); 

output_low(PIN_A1); 

  .ميكرو را صفر ميكند  Aاز پورت  1و دستور دوم پايه  Bاز پورت  0دستور اول پايه 

output_high(PIN_xy); 

  :، مثال ) يك ميكند ( را ست ميكند  yاز پورت  Xدستور باال پايه 

output_low(PIN_B5); 

output_low(PIN_A3); 

و ) ولت  5ولتاژ (منظور از يك ، سطح منطقي يك .( ميكرو را يك ميكند  Aاز پورت  3و دستور دوم پايه  Bاز پورت  5دستور اول پايه 

  )است ) ولت  0ولتاژ (منظور از صفر ، سطح منطقي صفر 

OUTPUT_x(y); 

  :است ، مثال سطح منطقي پايه هاي پورت مشخص شده   yنام پورت ميباشد و  xدر دستور باال 

OUTPUT_B(0x0f); 

در  B3,B2,B1,B0در وضعيت صفر  و پايه هاي  B7,B6,B5,B4قرار ميدهد  ، در اين حالت پايه هاي  bهگز را در پورت  0fدستور باال مقدار 

  .وضعيت يك قرار ميگرد 

output_toggle(PIN_xy); 

ر پايه قبال در سطح منطقي صفر قرار داشته باشد ، بعد از اين دستور يك را معكوس ميكند ، يعني اگ x از پورت yدستور باال وضعيت پايه 

  :ميشود و اگر در سطح منطقي يك قرار داشته باشد ، بعد از اين دستور صفر ميشود ، مثال 

output_toggle(PIN_B4); 
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output_bit( PIN_xy, value); 

  :قرار ميدهد ، مثال  y از پورت xايه ديگر باشد را در پايه يا وضعيت يك پ 1يا  0كه ميتواند   valueدستور باال مقدار 

output_bit( PIN_B0, 0); 

  .در وضعيت صفر قرار ميگيرد  b.0بعد از دستور باال پايه 

value = input (PIN_xy) 

نيز به عنوان يك متغير از  input (PIN_xy)ذخيره ميكند ، شما ميتوانيد از دستور  valueرا در متغير  x از پورت yدستور باال وضعيت پورت 

  :استفاده كنيد مثال  bitجنس 

output_bit( PIN_B0,input( PIN_B1 ) ); 

نيز يك ميشود ، با   b.0پايه  b.1در صورت يك بودن پايه ( قرار ميگرد  b.0بررسي ميشود و وضعيت ان در پايه   b.1با اين دستور ، پايه 

  )د نيز صفر ميشو  b.0 پايه b.1صفر شدن 

value = input_x(); 

  :ميريزد ، مثال valueرا در متغير  x دستور باال مقدار پورت

data = input_b(); 

در وضعيت صفر و پايه هاي زوج در وضعيت يك  bمثال اگر پايه هاي زوج پورت ( ريخته ميشود  dataدر متغير  b مقدار موجود در پورت

  . ميشود ) در مبناي دسيمال  170در مبناي هگز و  0xaaو ( در مبناي باينري  10101010  بر با برا dataقرار داشته باشند ، مقدار متغير 

port_x _pullups (TRUE/ FALSE) 

مجهز به مقاومت هاي باال كشنده داخلي ميباشند ، براي فعال سازي اين مقاومت ها از دستور باال  picپورت هاي ميكرو كنترلر هاي 

  :مقاومت ها غير فعال ميشوند ، مثال  FALSE مقاومت ها فعال و با دستور  TRUE ا پورت ميباشد و با استفاده از دستورن x. استفاده ميشود 

port_a_pullups(TRUE); 

  . را فعال ميكند  aپورت ) pull-ups(دستور باال مقاومت هاي باال كشنده 

  :دستورات تاخير 

#use delay (clock=x) 

مقدار  xرات تاخير ، ابتدا بايد فركانس كاري ميكرو را مشخص كنيد ، براي اينكار از دستور باال استفاده ميشود و براي استفاده از دستو

  :كريستال استفاده شده بر حسب هرتز است ، مثال 

#use delay (clock=2000000) 

با فركانس كاري ميكرو برار نباشد ، دستورات  در صورتي كه مقدار درج شده.( مگا هرتز كار ميكند  2در اين حالت ميكرو با كريستال 

  ).كرد  تاخير به درستي كار نخواهد

delay_us(time); 

  :با شد ، مثال  65535-0ميتواند بين  timeميكرو ثانيه را به وجود مياورد ،  timeدستور باال تاخير زماني 

delay_us(150); 

    .و ثانيه ايجاد ميشود ، سپس برنامه از خط بعد از دستور دنبال ميشود ميكر 150ميكرو به دستور باال ، تاخير  cpuبا رسيدن 

delay_ms(time); 

  :با شد ، مثال  65535-0ميتواند بين  timeميلي ثانيه را به وجود مياورد ،  timeدستور باال تاخير زماني 

delay_ms(3000); 
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  .ود ، سپس برنامه از خط بعد از دستور دنبال ميشود ثانيه ايجاد ميش 3ميكرو به دستور باال ، تاخير  cpuبا رسيدن 

  :چند پروژه 

  : 1پروژه شماره 

ثانيه به ترتيب روشن و  1با تاخير  pic16f84ميكرو كنترلر  bبرنامه زير مربوط به يك چشمك زن ميباشد ، در اين پروژه پايه هاي پورت 

  :خاموش ميشوند 

#include <16f84.h>//micro name 

#use delay(Clock=2000000)// oscillator frequency  

Main(){ 

set_tris_b(0xff);//set all pin as output 

      while(true){ 

         OUTPUT_B(0x01);//portb=00000001 bin 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

         OUTPUT_B(0x02);//portb=00000010 bin 

         delay_ms( 1000 ) ;//wait 1 sec 

         OUTPUT_B(0x04);//portb=00000100 bin 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

         OUTPUT_B(0x08);//portb=00001000 bin 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

         OUTPUT_B(0x10);//portb=00010000 bin 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

         OUTPUT_B(0x20);//portb=00100000 bin 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

         OUTPUT_B(0x40);//portb=01000000 bin 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

         OUTPUT_B(0x80);//portb=10000000 bin 

         delay_ms( 1000 );///wait 1 sec 

} 

} 

  :برنامه باال كه با دستورات ديگر نوشته شده است 

#include <16f84.h>//micro name 

#use delay(Clock=2000000)// oscillator frequency  

Main(){ 

set_tris_b(0xff);//set all pin as output 

      while(true){ 

         output_low(PIN_B7);//reset pin (led off) 

         output_high(PIN_B0);// set pin (led on) 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 
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         output_low(PIN_B0);//reset pin (led off) 

         output_high(PIN_B1);// set pin (led on) 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

         output_low(PIN_B1);//reset pin (led off) 

         output_high(PIN_B2);// set pin (led on) 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

         output_low(PIN_B2);//reset pin (led off) 

         output_high(PIN_B3);// set pin (led on) 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

         output_low(PIN_B3);//reset pin (led off) 

         output_high(PIN_B4);// set pin (led on) 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

         output_low(PIN_B4);//reset pin (led off) 

         output_high(PIN_B5);// set pin (led on) 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

         output_low(PIN_B5);//reset pin (led off) 

         output_high(PIN_B6);// set pin (led on) 

         delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

         output_low(PIN_B6);//reset pin (led off) 

         output_high(PIN_B7);// set pin (led on) 

         delay_ms( 1000 );///wait 1 sec 

} 

} 

  :وط به پروژه ي باال بمدار مر. كه در اينده به انها اشاره ميشود  مه باال روش هاي زيادي وجود دارد ابراي نوشتن برن
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  : 2پروژه شماره 

  :مذكور خاموش مي شود  led متناظر روشن و با قطع تحريك led در اين پروژه با تحريك هر كليد

#include <16f84.h>//micro name 

#use delay(Clock=2000000)// oscillator frequency  

main(){ 

set_tris_b(0x1f);//set portb.0,portb.1,portb.2,portb.3,portb.4 as outputs 

set_tris_a(0x00);//set porta.0,porta.1,porta.2,porta.3,porta.4 as inputs 

      while(true){ 

    output_bit( PIN_B0,input( PIN_a0 ) );//portb.0=porta.0 

    output_bit( PIN_B1,input( PIN_a1 ) ); 

    output_bit( PIN_B2,input( PIN_a2 ) ); 

    output_bit( PIN_B3,input( PIN_a3 ) ); 

    output_bit( PIN_B4,input( PIN_a4 ) ); 

      } 

} 

  :مدار مربوط به پروژه باال 
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  :كاركتري  lcdدستورات مربوط به راه اندازي 

 .در چندين نوع ساخته ميشوند و داراي چند سطر وستون مي باشند كه نام گذاري انها برمبناي سطر وستون مي باشد  lcdاين نوع 

 : اورده  شده است lcdدر زير نام اين 

 .ستون مي باشد 16ك سطر و كه داراي ي: 1*16

16*1a : و ميتوان ستون هشتم به بعد ان را ادرس دهي كرد  ستون مي باشد 16كه داراي يك سطر و.  

 . ستون مي باشد 16سطر و  2كه داراي : 2*16

 .ستون مي باشد  16سطر و  4كه داراي : 4*16

 . ستون مي باشد 20سطر و  2كه داراي : 2*20

 . ستون مي باشد 20و  سطر 4كه داراي : 4*20

 . ستون مي باشد 40سطر و  2كه داراي : 2*40

 . ستون مي باشد 40سطر و 4كه داراي : 4*40

 :در زير اورده شده است  ، نام پايه ها  پايه مي باشد 16هاي كاراكتري داراي  lcdتمام 

 . ل شوداست و بايد به زمين مدار وص lcd، اين پايه ،پايه گراند  VSS:  1پايه شماره 

  . ولت وصل شود5است كه بايد به  VCC، LCDاين پايه پايه VDD:  2پايه شماره 

  :است زير  را تعيين ميكند واتصال ان طبق مدار LCDاين پايه روشنايي پيكسل هاي  VEE:  3پايه شماره 

  

  

  

  

  

براي گرفتن دستورالعمل اماده مي شود در  lcdباشد  rs =0لعمل وداده وجود دارد اگر  دو رجيستر به نام دستورا lcdدر ، RS:  4پايه شماره 

 .نوشته شود يك داده است  lcdكه بايد روي  qwerيك دستور العمل است و  clsمثال دستور .غير اين صورت براي داده 

 . lcdبراي نوشتن در  rw=0و  lcdبراي خواندن از  rw =1اين پايه دو وضعيت دارد ،  RW: 5پايه شماره 

  .را انتخاب كرد LCDبا اين پايه مي توان  E:  6ماره پايه ش

 .) پايه ديتا ي صفر(ميباشد  LCDاز ) اطال عات(اين پايه براي گرفتن ديتا  DB0:  7پايه شماره 

  .)پايه ديتا ي يك(ميباشد  LCDاز ) اطال عات(اين پايه براي گرفتن ديتا  DB1:  8پايه شماره 

  .)پايه ديتا ي دو(ميباشد  LCDاز ) اطال عات(براي گرفتن ديتا اين پايه  DB2:  9پايه شماره 

  .)پايه ديتا ي سه(ميباشد  LCDاز ) اطال عات(اين پايه براي گرفتن ديتا  DB3:  10پايه شماره 

  .)پايه ديتا ي چهار(ميباشد  LCDبه ) اطال عات(اين پايه براي ارسال ديتا  DB4:  11پايه شماره 

  .)پايه ديتا ي پنج(ميباشد  LCDبه ) اطال عات(اين پايه براي ارسال ديتا  DB5:  12پايه شماره 

  .)پايه ديتا ي شش(ميباشد  LCDبه ) اطال عات(اين پايه براي ارسال ديتا  DB6:  13پايه شماره 

  .)پايه ديتا ي هفت(ميباشد  LCDبه ) اطال عات(اين پايه براي ارسال ديتا  DB7:  14پايه شماره 
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  .ولت متصل ميشود5مي باشد كه به  LCDپشت  LEDتغذيه  16اين پايه و پايه شماره :  15ه شماره پاي

  .ولت متصل ميشود5مي باشد كه به  LCDپشت  LEDتغذيه  15اين پايه و پايه شماره :  16پايه شماره 

  . استفاده نميشود  db3تا   db0ت از پايه هاي بيت راه اندازي كنيد ، در اين حال 4را به صورت  lcdشما موانيد   ccsدر كامپايلر 

معرفي پايه هاي ان ميباشد ، با استفاده از دستور زير مشخص ميكنيم  lcdنيز اولين قدم براي راه اندازي  ccsهمانند ديگر كامپايلر ها ، در 

  :به كدام پورت از ميكرو متصل شده اند  lcdكه پايه هاي 

#define use_portx_lcd TRUE 

X  ميتواندd  ياb  باشد ، كتابخانهlcd  موجود درccs  فقط از اتصالlcd  به پورت هايb  وd  هانطور كه ميدانيد . ( ميكرو پشتيباني ميكند

/ نيز اغلب به عنوان يك ورودي  dوجود دارد ، پورت ) پين  8به جز ميكرو كنترلر هاي (  picدر تمامي ميكرو كنترلر هاي  bپورت 

  . ).ر ميكرو كنترلر ها يافت ميشود خروجي عادي د

امكان معرفي پايه .... نيز مانند كدويژن و ccsدر ( مانند زير خواهد بود  lcd، اتصال پايه هاي )  dمثال پورت ( با انتخاب پورت مناسب 

 ) :به صورت مجزا وجود ندارد  lcdهاي 

پايه   LCDپايه 

  ميكرو

enable pord.0 

rs pord.1 

rw pord.2 

not used pord.3 

D4 pord.4 

D5 pord.5 

D6 pord.6 

D7 pord.7 

  :در برنامه ميباشد ، با فراخواني اين كتابخانه مجموعه دستورات زير در اختيار شما قرار ميگيرد  LCDدومين مرحله ، فراخواني كتابخانه 

#include <lcd.c> 

  .يشود با دستور باال انجام م LCD) هدر ( فراخواني كتابخانه 

lcd_init(); 

  .را فعال ميكند  LCDدستور باال 

lcd_gotoxy(Y,X); 

  .)اغاز مي شود  Yو ستون  Xنمايش از سطر (  .ميبرد  Yو ستون  Xدستور باال مكان نما را به سطر 

lcd_putc("CODE"); 

  :ارسال كنيد  LCDواه را نيز به ارسال ميكند ، شما ميتوانيد با دستور باال متغير دلخ LCDرا به  CODEدستور باال رشته 

lcd_putc("VAR"); 

VAR  در ادامه در مورد معرفي متغير ها و دستورات مربوط به انها توضيح داده . ( نام متغيري است كه قبال در برنامه معرفي شده است

  ).ايم 
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 LCDرا به  SPACEمجموعه اي از كاركتر هاي شما ميتوانيد  LCDندارد ، براي پاك كردن  LCDكتابخانه فوق ، دستوري براي پاك كردن 

  :ارسال كنيد 

lcd_gotoxy( 1, 1); 

 lcd_putc("              "); 

  :وجود دارد را ويرايش كنيد  Program Files\PICC\Driversدر مسير  LCD.Cرا كه با نام  LCDشما همچنين ميتوانيد كتابخانه 

  :و  در اخر ان كد زير را اضافه كنيد  ويندوز باز كنيد  Notepadرا با  LCD.Cفايل 

void lcd_clear () { 

lcd_send_byte(0,0x01); 

lcd_send_byte(0,0x02); 

} 

  :پاك ميشود  lcdبا افزودن كد هاي باال دستور زير به مجموعه دستورات اين هدر اضافه ميشود ، با اين دستور 

lcd_clear (); 

دستواتي نظير روشن و خاموش كردن مكان نما ، شيفت ( ورات بيشتري را به اين هدر اضافه كنيد ، ميتوانيد دست lcdبا مطالعه ديتاشيت 

 .... ) .دادن اطالعات و

  : printfدستور 

Printf  يكي از كاربردي ترين دستورات زبانc  ميباشد ، ما ميتوانيم از اين دستور به روش هاي زير استفاده كنيم:  

printf (string) 

printf (cstring, values...) 

printf (fname, cstring, values...) 

fprintf (stream, cstring, values...) 

  :را به بخش هاي كوچكتر تقسيم كرده و دستگاه جانبي ارسال كنيم .... ميتواينم يك عدد يا رشته يا  Printfبا دستور 

printf(lcd_putc,"%format",var); 

كه فرمت ان در باال اورده شده است ، براي ارسال متغير ها يا اعداد  printfمعرفي ان پرداختيم ، از دستور  كه در باال به lcdكتابخانه 

 :متغير يا عدد ارسالي است  varنحوه ارسال داده و  formatدر اين دستور . كاركتري استفاده ميكند  lcdصحيح به 

printf(lcd_putc,"%u",m); 

ارسال ميكند  LCDبه  0000.00يا دستور زير متغير موجود را به فرم باشد ، 255تا  0ميتواند از  mارسال ميكند ،  lcdرا به  mدستور باال متغير 

  .در ادامه و در بخش ارتباط سريال با اين دستور بيشتر اشنا ميشويم  ...و) به عدد موجود دو رقم اعشار اضافه ميكند ( 

printf(lcd_putc,"%f",g); 
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  : 3 شماره پروژه

  : است شده ساخته تقويم و ساعت يك pic16f84 كنترلر ميكرو و  كاركتري lcd از استفاده با پروژه اين در

#include <16F877.h> 

#use delay(clock=2000000) 

#define use_portb_lcd TRUE 

#include <lcd.c> 

void main() {   

  int sec,min=11,hor=16,day=25,mon=7,yar=88; 

   lcd_init(); 

   while (1) {   

lcd_gotoxy( 1, 1);  

lcd_putc("  :  :  "); 

lcd_gotoxy( 1, 2);  

lcd_putc("  :  :  "); 

sec++; 

lcd_gotoxy( 7, 1); 

printf(lcd_putc,"%u",sec); 

 if (sec==59){ 

  sec=0; 

  min++;} 

lcd_gotoxy( 4, 1); 

printf(lcd_putc,"%u",min); 

  if (min==59){ 

  min=0; 

  hor++;} 

lcd_gotoxy( 1, 1); 

printf(lcd_putc,"%u",hor); 

if (hor==23){ 

  hor=0; 

  day++;} 

lcd_gotoxy( 7, 2); 

printf(lcd_putc,"%u",day); 

  if (day==30){ 

  day=1; 

  mon++;} 

lcd_gotoxy( 4, 2); 

printf(lcd_putc,"%u",mon); 



 

22 

  if (mon==12){ 

  mon=1; 

  yar++;} 

lcd_gotoxy( 1, 2); 

printf(lcd_putc,"%u",yar); 

delay_ms(999); 

   } 

} 
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  فصل سوم  �

   cساير دستورات زبان 

براي يادگيري اين دستورات نيازي به حفظ  كردن . پرداخته ايم  cدر اين فصل به معرفي مجموعه اي  از دستورات كاربردي  در زبان 

ال عملي مربوطه را مشاهده كنيد ، ما از اين دستورات در بخش راه اندازي امكانات انها نداريد ، كافي است با كاربرد انها اشنا شويد و مث

  . جانبي مكررا استفاده مينماييم ، تا شما با جنبه ي كاربردي  انها كامل اشنا شويد 

  :متغير ها  �

 :از متغير هاي زير پشتيباني ميكند  ccsراي ذخيره سازي داده ها به كار برده ميشوند ، كامپايلر متغير ها مكان هاي از حافظه هستند كه ب

  

Type-Specifier Size Unsigned Signed Digits 

short 1 bit number 0 to 1 N/A 1/2 

char 8 bit number 0 to 255 2-3 

int 8 bit number 0 to 255 -128 to 127 2-3 

long 16 bit number 0 to 65535 -32768 to 32767 4-5 

long long 32 bit number 0 to 4294967295 -2147483648 to 2147483647 9-10 

float 32 bit float -1.5 x 10
45

  to  3.4 x 10
38

 7-8 

  :مثال 

int ival; 

long lval; 

float fval; 

اختصاص يافته است ، شما ميتوانيد در  fvalخانه به متغير  32و  lvalخانه به متغير  16و  ivalتغير خانه از حافظه به م 8در مثال باال تعداد 

  .اين خانه ها داده هاي در دست پردازش را ذخيره كنيد

 :شما ميتوانيد در يك خط چند مغير معرفي كنيد  -

int a,b,c,d; 

  .ميباشند  intمستقل از يكديگر و از جنس  a,b,c,dمتغير هاي 

 :نيز وجود دارد ...) ماتريسي و( امكان معرفي متغير هاي چند بعدي  cدر زبان  -

char const KEYS[4][3] = {{'1','2','3'}, 

                                         {'4','5','6'}, 

                                         {'7','8','9'}, 

                                         {'*','0','#'}}; 

 :امكان مشخص كردن تعداد بيت يك متغير نيز وجود دارد  cدر  -

int  b : 2; 

  ).تغيير كند  4ميتواند از صفر تا ( دو بيت از حافظه را اشغال ميكند  bمتغير 
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 :شما ميتوانيد در هنگام معرفي متغير به ان مقدار اوليه بدهيد  -

        int m=2; 

  )در حالت عادي مقدار اوليه صفر است ( است  2برابر با  mيه مقدار اول

- .....  

  .در ادامه با متغير ها بيشتر اشنا ميشويم  

  .... دستورات حلقه ، شرط ، پرش  و �

  ....ه شود ووابست) مثال يك شدن يكي از پايه ها (گاهي مواقع نياز است تا برنامه چندين بار اجرا شود ، يا ادامه اجراي برنامه به يك شرط 

  :مجموه اي از دستوات وجود دارد كه با انها ميتوانيم شروط  و حلقه هاي را به اجرا در اوريم  ccsدر 

  : ifدستور 

   if (expr) 

         stmt-1; 

   [else  

         stmt-2;] 

  .اجرا خواهد شد  2راتاجرا ميشوند ، در صورتي كه شرط صحيح نباشد ، دستو 1در صورت صحيح بودن شرط دستورات  

 :به فرم هاي زير نيز استفاده كنيد  ifشما ميتوانيد از دستور 

   if (expr) 

         stmt-1; 

  .ناديده گرفته ميشود  stmt-1اجرا ميشود ، در صورتي كه شرط صحيح نباشد ، دستور  stmt-1دستور   expr در صورت صحيح بودن شرط

  if (expr1) 

         stmt1; 

   [else if (expr2) 

         Stmt2;] 

   [else if (expr3) 

         Stmt3;] 

    ... 

   [else  

         stmtx;] 

اجرا ميشود ، در صورتي كه شرط  stmt1صحيح باشد ، دستور  expr1در اين دستور مجموعه اي از شروط چك ميشوند ، در صورتي كه 

expr2  صحيح باشد دستورStmt2  در صورتي كه هيچ كدام از شروط صحيح نباشد ، دستور ...... ميشود ،اجراstmtx  مثال . اجرا خواهد شد:  

#include <16F877.h> 

#use delay(clock=2000000) 

#define use_portb_lcd TRUE 

#include <lcd.c> 

void main() {   

  int m; 
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   lcd_init(); 

   while (1) {   

lcd_gotoxy( 1,1);  

m++; 

  if (m==3) 

         lcd_putc("m=3"); 

   else if (m==5) 

        lcd_putc("m=5"); 

   else  

         lcd_putc("m=?"); 

lcd_gotoxy( 1, 2); 

      printf(lcd_putc,"%u",m); 

      delay_ms(1000); 

   } 

} 

قرار } { ل اجرا است ، براي اجرا كردن دستورات بيشتر ، بايد دستورات را در ميان حداكثر يك دستور قاب elseيا  else ifيا  ifبعد از : نكته 

  :دهيد 

   else if (m==5){ 

        lcd_putc("m=5"); 

       lcd_gotoxy( 7,1); 

      lcd_putc("3 line");  

   } 

  : while   حلقه ي

 :اين حلقه به فرم زير ميباشد 

  while (x) {                               

 برنامه 

} 

چك ميشود و در صورت صحيح بودن شرط دستورات ميان دو اكوالد اجرا  xيك حلقه شرطي است ، در اين حلقه شرط  whileدستور 

  :مثال . حلقه را مدام تكرار كنيد   xبه جاي  1شما ميتوانيد با قرار دادن . ميشود 

#include <16F877.h> 

#use delay(clock=2000000) 

#define use_portb_lcd TRUE 

#include <lcd.c> 

void main() {   

  int m; 

   lcd_init(); 

   while (m<10) {   
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m++; 

lcd_gotoxy( 1,1);  

      printf(lcd_putc,"%u",m); 

      delay_ms(1000); 

   } 

lcd_putc("m > ten");    

} 

با . اجرا ميشود ) اكوالد (  braceبر قرار ميباشد و دستورات ميان دو  m<10صفر  ميباشد ، پس شرط  برابر mدر اين برنامه ، مقدار اوليه 

از بين ميرود و برنامه از خط بعد از اكوالد دوم ادامه ميابد ،  m<10شرط  9و بيشتر شدن مقدار ان از  ;++mتوسط دستور  mافزايش مقدار 

  .متوقف ميشود  {اجرا ميشود و برنامه در     ;lcd_putc("m > ten")بدين طريق دستور 

  : doحلقه ي 

  :اين حلقه به فرم زير است 

do { 

 برنامه    

} while (x); 

، شرط در انتهاي حلقه چك ميشود ، پس حلقه حداقل يك بار  whileدارد ، اما در ان برخالف حلقه  whileاين حلقه ساختاري مشابه حلقه 

  :مثال . حلقه را مدام تكرار كنيد   xبه جاي  1وانيد با قرار دادن شما ميت. . اجرا خواهد شد 

#include <16f84.h>//micro name 

#use delay(Clock=2000000)// oscillator frequency  

main(){ 

set_tris_a(0x0f); 

     do{ 

    output_bit( PIN_A0,1 );//portb.0=porta.0 

    delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

    output_bit( PIN_A1,1 ); 

    delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

    output_bit( PIN_A0,0 ); 

    delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

    output_bit( PIN_A1,0 ); 

    delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

      }while(input( PIN_A4 ) ); 

        OUTPUT_A(0x00); 

           do{ 

    output_bit( PIN_A2,1 );//portb.0=porta.0 

    delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 
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    output_bit( PIN_A3,1 ); 

    delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

    output_bit( PIN_A2,0 ); 

    delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

    output_bit( PIN_A3,0 ); 

    delay_ms( 1000 );//wait 1 sec 

      }while(1); 

}     

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  :  forحلقه ي  

  :اين حلقه ي يك حلقه ي شرطي است و تازماني كه شرط ان درست باشد ادامه مي يابد ، اين حلقه به فرم كلي زير است 

For ( گام حلقه   , شرط پايان  , مقدار اوليه حلقه ){ 

 برنامه 

} 

  تكرار را مشخص كرد ، مقدار اوليه حلقه ، ميتواند يك عدد باشد ، شرط پايان حلقه نيز يك عدد يا  در اين نوع حلقه ميتوان تعداد

  .متغير است ، هنگامي كه مقدار اوليه  در شرطي كه در اين قسمت نوشته ميشود ، صدق كند ، حلقه به پايان ميرسد 

  :گام حلقه نيز مشخص ميكند كه مقدار اوليه چكونه تغيير كند 

for (j = 1; j <10 ; j++ ) { 

 برنامه

} 

 jكوچكتر باشد ، حلقه ادامه مي يابد ، همچنين با هر بار تكرار حلقه يك واحد به  10از  jميباشد ، تا وقتي كه  j 1در مثال باال مقدار اوليه 

  .افزوده ميشود 

  :  Switch- caseدستور 

switch (متغير) { 

    case  مقدار اول:   1دستور  

           break; 
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    case  2مقدار :   2دستور 

           break; 

.... 

    default:   3دستور 

            break;  

} 

 ، دستور همان بخش را اجرا  caseاين دستور ، مقدار يك متغير را چك ميكند و در صورت برابر بودن ان با مقادير درج شده در بخش 

  :اجرا ميشود ، مثال  defaultير با هيچ يك از مقادير دستورات موجود در بخش در صورت برابر نبودن متغ. ميكند 

#include <16F877.h> 

#use delay(clock=2000000) 

#define use_portb_lcd TRUE 

#include <lcd.c> 

void main() {   

  int m; 

   lcd_init(); 

   while (1) {   

lcd_gotoxy( 1,1);  

m++; 

switch (m) { 

 case 3:lcd_putc("m=3"); 

 break; 

   case 5:lcd_putc("m=5"); 

   break; 

     default :lcd_putc("m=?"); 

     break; 

} 

lcd_gotoxy( 1, 2); 

      printf(lcd_putc,"%u",m); 

      delay_ms(1000); 

   } 

} 

و در  case 3دستورات  باشد  3برابر با  mك ميشود ، در صورتي  كه چ switchبا هر بار اجرا شدن دستور  mدر برنامه باال مقدار متغير 

  .را اجرا ميكنند  defaultدستورات بخش  mديگر مقادير . اجرا ميشود  case 5دستورات   5صورت برابر بودن ان با 

  ).ها اجرا ميشوند  caseساير ( با عث ترك حلقه در صورت درست بودن شرط ميشود ;break   دستور

  :  gotoور دست

  :انجام ميشود  returnتوسط اين دستور ميتوان به يك برچسب پرش كرد ، باز گشت از برجسب با دستور 
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Goto lable ; 

Lable: 

 برنامه 

Return; 

كاراكتر كمتر باشد ، براي برچسب نميتوان از كلمات رزرو شده  31برچسب بايد در داخل حلقه ي اصلي باشد ، طول برچسب بايد از 

  )الزامي نيست  Returnاستفاده از دستور (  .بيايد  Gotoتفاده كرد ، برچسب مي تواند قبل يا بعد از دستور اس

void main() {   

  int m; 

   lcd_init(); 

q:   

m++; 

lcd_gotoxy( 1, 2); 

      printf(lcd_putc,"%u",m); 

      delay_ms(1000); 

  goto q; 

} 

  : continueدستور 

  :اين دستور در حلقه ، باعث اجراي ان از ابتدا ميشود  وجود 

continue; 

  : breakدستور 

  ):حلقه را ترك ميكند  cpu( وجود اين دستور در حلقه باعث شكستن ان ميشود 

break; 
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  : دستورات محاسباتي  و رياضي  �

    نام عمليات              Operant   name عمليات

+ Addition   جمع  

+= Addition assignment  جمع و انتساب , is the same as x=x+y 

&= Bitwise and assignment  And  بولي و انتساب  is the same as x=x&y 

& Address   ادرس  

& Bitwise and  And  بولي   

^= Bitwise exclusive or assignment  XOR  بولي  و انتساب x^=y, is the same as x=x^y 

^ Bitwise exclusive or  XOR    بولي  

l= Bitwise inclusive or assignment  Or   بولي و انتساب  xl=y, is the same as x=xly 

l Bitwise inclusive or  Or  بولي  

?: Conditional Expression   عبارت شرطي  

- - Decrement  واحد يك كاهش   

/= Division assignment  اتساب و تقسيم x/=y, is the same as x=x/y 

/ Division   تقسيم   

== Equality  تساوي   

> Greater than   از بزرگتر   

>= Greater than or equal to   مساوي بزرگتر   

++ Increment واحد يك افزايش   

* Indirection  ضرب  

!= Inequality مساوي نا   

<<= Left shift assignment  انتساب و چپ به حركت  x<<=y, is the same as 

< Less than  از كوچكتر   

<< Left Shift  چپ به حركت  

<= Less than or equal to  مساوي كوچكتر  

&& Logical AND   عمليات and منطقي    

! Logical negation   عمليات not منطقي    

ll Logical OR  عمليات or منطقي    
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%= Modules assignment  انتساب و باقيمانده  is the same as x=x%y x%=y 

% Modules  باقيمانده   

*= Multiplication assignment  انتساب و  ضرب  x*=y, is the same as x=x*y 

* Multiplication ضرب  

~ One's complement  يك به نسبت متمم(يك مكمل(  

>>= Right shift assignment انتساب و راست به حركت x>>=y, is the same as x=x>>y 

>> Right shift  راست به حركت  

-> Structure Pointer operation ساختار   

-= Subtraction assignment  انتساب و  تفريق   

- Subtraction  تفريق   

sizeof Determines size in bytes of operand بايت يك  سايز كردن تعيين 

 عمولوند

 

  

  :را با دستور زير در برنامه خود فراخواني كنيد  <math.h>براي استفاده از اين دستورات بايد  كتابخانه ي 

#include <math.h> 

  :توابع مثلثاتي 

ضريب قدرت ، حجم هاي برداري توان ،  ما از قبال با اين توابع اشنا شديم و از انها براي استفاده هاي زيادي همچون ، بدست اوردن

  .محاسبه كنيد  keilو توسط نوشتن دستورات زير در كامپايلر  armاستفاده ميكرديم ، شما ميتوانيد اين توابع را با .... زواياي كشش و

  :  cosدستور  

  :اين دستور به فرم كلي زير است 

k=cos(x); 

  :مليات است  ، مثال حاصل ع kمقدار متغير ورودي و xدر اين دستور 

float k,x=45; 

k=cos(x); 

ريخته ميشود ، بعد از انجام دستور  kمحاسبه شده و در متغير   xمقدار كسينوس   cosاست ، با دستور   45برابر با  xدر مثال باال مقدار 

  . ميشود  707. برابر با  kمقدار 
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  :  sinدستور  

  :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= sin (x); 

  :حاصل عمليات است  ، مثال  kمقدار متغير ورودي و xدر اين دستور 

float k,x=45; 

k= sin (x); 

ريخته ميشود ، بعد از انجام دستور  kمحاسبه شده و در متغير   xمقدار سينوس   sinاست ، با دستور   45برابر با  xدر مثال باال مقدار 

  ميشود 707. برابر با  kمقدار 

  :  tanدستور  

  :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= tan (x); 

  :حاصل عمليات است  ، مثال  kمقدار متغير ورودي و xدر اين دستور 

float k,x=45; 

k= tan (x); 

م دستور ريخته ميشود ، بعد از انجا kمحاسبه شده و در متغير   xمقدار تانژانت   tanاست ، با دستور   45برابر با  xدر مثال باال مقدار 

  ميشود 1 برابر با  kمقدار 

  :  cotدستور  

دستوري براي بدست اوردن مقدار كتانژانت يك متغير وجود ندارد ، اما شما ميتوانيد با معكوس كردن  مقدار تانزانت  keilدر كامپايلر 

  :يك متغير ، مقدار كتانژانت ان را بدست اوريد ، مثال 

float k,x=45; 

k= tan (x); 

k=1/k; 

 

 :هيپربوليك  توابع مثلثاتي
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 لوله كه فلزي هاي پره در دما توزيع برق، نيروي انتقال خطوط شكل كشسان، اجسام در موج حركت توصيف براي هيپربوليك از توابع

عريف زير اين توابع براي سينوس  و كسينوس داراي ت. استفاده ميشود .... و نسبيت ي نظريه و تعقيب هاي خم كنند، مي سرد را داغ هاي

 : است 

 )                                                 sinh (                       2 )/ex - e-x(   هيپربوليك سينوس

 )    cosh  (                   2 )/ex + e-x(  هيپربوليك كسينوس

در . مي ايد  بدست هيپربوليك سينوس به كسينوس تقسيم از كتانژانت و كسينوس به سينوس تقسيم از تانژانت دانيد مي كه همانطور

  : وجود دارد اروده شده است  keilادامه مجموعه توابع محاسبات ، مربوط به موارد باال كه در نرم افزار 

  :  coshدستور  

  :اين دستور به فرم كلي زير است 

k=cosh(x); 

  :، مثال  حاصل عمليات است  kمقدار متغير ورودي و xدر اين دستور 

float k,x=45; 

k=cosh(x); 

ريخته ميشود ، بعد  kمحاسبه شده و در متغير   xمقدار كسينوس هيپربوليك     hcosاست ، با دستور   45برابر با  xدر مثال باال مقدار 

  . ميشود  17467135528742547674.017398616703برابر با  kاز انجام دستور مقدار 

  :  sinhدستور  

  :تور به فرم كلي زير است اين دس

k= sin (x); 

  :حاصل عمليات است  ، مثال  kمقدار متغير ورودي و xدر اين دستور 

float k,x=45; 

k= sinh (x); 

ريخته ميشود ، بعد  kمحاسبه شده و در متغير   xمقدار سينوس هيپربوليك     sinhاست ، با دستور   45برابر با  xدر مثال باال مقدار 

 ميشود17467135528742547674.017398616703 برابر با  kاز انجام دستور مقدار 

  :  tanhدستور  
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  :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= tanh (x); 

  :حاصل عمليات است  ، مثال  kمقدار متغير ورودي و xدر اين دستور 

float k,x=45; 

k= tan (x); 

ريخته ميشود ، بعد از  kمحاسبه شده و در متغير   xهيپربوليك   مقدار تانژانت tanhاست ، با دستور   45برابر با  x در مثال باال مقدار

  ميشود 1 برابر با  kانجام دستور مقدار 

  

  :نكته 

 بينهايت مثبت و منفي بين:     sinh x                  :            محدوده ي توابع هيپربوليك -

                                                                 cosh x    :بينهايت مثبت تا 1 مثبت از 

                                                                 tanh x    :1+ تا 1- از  

  است ، 3 درجه تابع كي مثل تقريبا sinh x شكل و باالست به رو سهمي مانند تقريبا cosh x تابع شكل-

مي  بدست هيپربوليك سينوس به كسينوس تقسيم از كتانژانت و كسينوس به سينوس تقسيم از همانطور كه قبال نيز گفته شد تانژانت-

  :ايد ، مثال 

k= sinh (x); 

k2=cosh(x); 

tanh=k/k2; 

coth=k2/k; 

coth  وtanh  هستند ... دو متغير  از نوي فلوت يا.  

  :ثلثاتي آرك توابع م

 اين. آورد دست به را آن زواياي مثلث، يك اضالع ي اندازه از استفاده با بايد ها آن در كه است مسائلي معكوس، مثلثاتي توابع منشا

 و مهندسي رياضيات، در بحث مورد ديفرانسيل معادالت از تعدادي هاي جواب در لذا و هستند هم ديگر توابع از بسياري مشتق پاد توابع،

  .ميشوند ، در واقع با ارك شما مسير بدست اوردن تابع را معكوس طي ميكنيد و از جواب به مقدار زاويه ميرسيد  ظاهر يكفيز
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 :  acosدستور  

  :اين دستور به فرم كلي زير است 

k=acos(x); 

  :حاصل عمليات است  ، مثال  kمقدار متغير ورودي و xدر اين دستور 

float k,x=.707; 

k=acos(x); 

ريخته ميشود ، بعد از  kمحاسبه شده و در متغير   xمقدار ارك كسينوس   acosاست ، با دستور   705.برابر با  xدر مثال باال مقدار 

 . ميشود  45 برابر با  kانجام دستور مقدار 

  :  asinدستور  

  :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= sin (x); 

  :حاصل عمليات است  ، مثال  kمقدار متغير ورودي و xدر اين دستور 

float k,x=45; 

k= asin (x); 

ريخته ميشود ، بعد از  kمحاسبه شده و در متغير   xمقدار ارك سينوس   asinاست ، با دستور   707.برابر با  xدر مثال باال مقدار 

 ميشود 45 برابر با  kانجام دستور مقدار 

  :atanدستور  

  : اين دستور به فرم كلي زير است

k= atan (x); 

  :حاصل عمليات است  ، مثال  kمقدار متغير ورودي و xدر اين دستور 

float k,x=45; 

k= atan (x); 

ريخته ميشود ، بعد از انجام  kمحاسبه شده و در متغير   xمقدار ارك تانژانت   atanاست ، با دستور  1برابر با   xدر مثال باال مقدار 

 . ميشود 45 برابر با  kدستور مقدار 
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  : atan2دستور 

  :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= atan2(x,y); 

  با دستور با مقدار تانژانت معكوس دو نقطه نسبت به محور مختصات بدست مي ايد ، مثال 

float k,x=-3,y=-6; 

k= atan (x,y); 

 kمحاسبه شده و در متغير   x,yمقدار ارك تانژانت   atanاست ، با دستور   6- برابر با yو مقدار  3-برابر با   xدر مثال باال مقدار 

   . ميشود 243.5 برابر با  kريخته ميشود ، بعد از انجام دستور مقدار 

  .براي بدست اوردن اطالعات بيشتر در مورد نسبت هاي مثلثاتي به كتاب رياضات سال هاي دوم و سوم دبيرستان مراجعه كنيد 

  :  exp(x)دستور 

  :به فرم كلي زير است اين دستور 

k= exp(x) ; 

  .مقدار ورودي است و ميتواند يك عدد باشد  xرا محاسبه ميكند ،  x به توان) عدد نپر(  eبا اين دستور مقدار 

  : log(x)دستور 

  :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= log (x) ; 

  .اين دستور معكوس دستور قبل است . ريخته ميشود  kمحاسبه شده و در متغير  eدر مبناي  xبا اين دستور مقدار لگارتيم 

  : log10(x)دستور 

  :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= log10(x) ; 

  .ريخته ميشود kمحاسبه شده و در متغير  10در مبناي  xبا اين دستور مقدار لگارتيم 

 :pow(x,y)دستور 

  :اين دستور به فرم كلي زير است 
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k= pow(x,y); 

 .ريخته ميشود kميرسد و در متغير  yبه توان متغير  xستور متغير با اين د

 :pow(x,y)دستور 

 :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= pow(x,y); 

  .ريخته ميشود kميرسد و در متغير  yبه توان متغير  xبا اين دستور متغير 

 :pow(x,y)دستور 

 :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= pow(x,y); 

  .ريخته ميشود kميرسد و در متغير  yبه توان متغير  xدستور متغير  با اين

  

 : fmod(x,y(   دستور

 :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= fmod(x,y); 

  .ريخته ميشود  kمحاسبه شده و در متغير  yتقسيم بر  xبا اين دستور باقيمانده حاصل 

 : sqrt(x)   دستور

 :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= sqrt(x); 

  .بايد مثبت باشد  xريخته ميشود ، مقدار  kمحاسبه شده و در متغير  xبا اين دستور جذر عدد 

 :ceil(x)   دستور

 :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= ceil(x); 

  به عدد رند بعدي ، تبديل ميشود ، مثال  xبا اين دستور عدد اعشاري 
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float k,x3.1; 

k= ceil(x); 

-اين دستور براي اعداد منفي نيز صادق است ، مثال . ميشود   4برابر با  kاست ، با اجرا شدن دستور مقدار   3.1برابر با  xباال  در مثال

  .تبديل ميشود  10-به  10.3

 :)floor(x   دستور

 :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= floor(x); 

  يل ميشود ، مثال به عدد رند قبلي ، تبد xبا اين دستور عدد اعشاري 

float k,x3.1; 

k= floor(x); 

-اين دستور براي اعداد منفي نيز صادق است ، مثال . ميشود   3برابر با  kاست ، با اجرا شدن دستور مقدار   3.1برابر با  xدر مثال باال 

 .تبديل ميشود  11-به  10.3

 :ldexp(x)   دستور

 :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= ldexp(x); 

  مثال. ميرسد xبه توان  2با اين دستور عدد 

float k,x=10; 

k= ldexp(x); 

 pow (2,y)در واقع اين دستور معكوس دستور . ميشود   1024برابر با  kاست ، با اجرا شدن دستور مقدار   10برابر با  xدر مثال باال 

  .را بر ميگرداند  yاست و مقدار 

  

 :frexp(x)   دستور

 :ه فرم كلي زير است اين دستور ب

k= frexp(x); 
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  مثال. تبديل ميشود  2 به توان هاي از عدد xبا اين دستور عدد 

float k,x=1024; 

k= frexp(x); 

در واقع اين دستور معكوس دستور . ميشود   10برابر با  kاست ، با اجرا شدن دستور مقدار   1024برابر با  xدر مثال باال 

ldexp(x)  است.  

 :)(modf x,y   دستور

 :اين دستور به فرم كلي زير است 

k= modf(x,&y); 

  :با اين دستور مقدار اعشاري يك متغير اعشاري از قسمت صحيح ان جدا ميشود ، مثال 

double k,x, y; 

 

  x = 3.14159265; 

  k = modf (x , &y); 

  . ميشود   0.141593برابر با  yو مقدار  3.000000برابر با  kر است ، با اجرا شدن دستور مقدا   3.14159265برابر با  xدر مثال باال 

 :abs (x)   دستور

k= abs(x); 

  ) .عدد منفي را مثبت ميكند ( را محاسبه ميكند  xبا اين قدر مطلق 
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  دستورات مبدل داده و كار با رشته ها �

 :atof (x)   دستور

n = atof ( szInput ); 

  ) . Convert string to double(نوع رشته را به دبل تبديل ميكند اين دستور يك متغير از 

 :atol (x)   دستور

n = atol ( szInput ); 

  ) . Convert string to long integer(اين دستور يك متغير از نوع رشته را به النگ مثبت تبديل ميكند 

 :atoi (x)   دستور

n = atoi ( szInput ); 

  ) .Convert string to integer(ز نوع رشته را به اينتجر  تبديل ميكند اين دستور يك متغير ا

  

به بررسي اين ادامه ي  usbو  spiو  rs232با توجه به كاربرد باال ي اين دستورات در ارسال  و دريافت داده ، در بخش راه اندازي پورت 

  .اين دستورات ميپردازيم 
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  : اجرايي دستورات �

 ميكرو يا كامپايلر تنظيم براي اين دستورات  از ، ندارند چنداني تاثير... و جانبي امكانات اندازي راه و  كامپايلر خروجي در توراتدس اين

 قرمز رنگ به كامپايلر محيط در و ميشوند شروع # با معموال دستورات اين.  شود مي استفاده و ساده كردن ديگر دستورات... يا  كنترلر

 اين مطالعه با ، باشد شده استفاده انها از ها پروژه از بعضي در است ممكن اما ، نميباشد الزامي دستورات اين از استفاده. داين مي در

  . ببريد پي برنامه در انها نقش به ميتوانيد اند شده تشريح زير در كه دستورات

  : c ميان در اسمبلي نوشتن

#asm 

   or 

#asm ASIS 

  اسمبلي برنامه   

 #endasm 

  : مثال ، كنيد مشخص را كد محدوده باال دستورات با بايد ، كنيد استفاده اسمبلي دستورات از c زبان در داريد قصد كه هنگامي

int find_parity(int data){ 

    int count; 

    #asm 

    MOV #0x08, W0 

    CLR W0 

    loop: 

    RRC data,W0 

    DEC count,F 

    BRA NZ, loop 

        #endasm 

 } 

  . است شده تشريح ccs اسمبلي دستورات ضمائم بخش در

  

  :  bit# دستور

  : ساخت حافظه از دلخواه ادرس در و bit جنس از متغير يك ميتوان دستور ين توسط

#bit  id = x.y 

 مثال ،)  بايت يك حداكثر(  باشد 7 تا 0 بين ميتواند y.  است ان بيت تعداد y و حافظه در ان ادرس x  و جديد متغير نام id دستور اين در

:  

#bit T0IF = 0xb.2 

...              

T0IF = 0; // Clear Timer 0 interrupt flag 

int result; 

#bit result_odd = result.0  
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... 

if (result_odd)  

  . است شده ذخيره فرص تايمر وقفه ريجستر ان در كه ميباشد حافظه از ادرسي 0xb مثال اين در

  : build# دستور

  : است زير هاي فرم به دستوز اين ، داد اختصاص خاص اي داده به را حافظه از ادرسي ميتوان دستور اين توسط

#build(segment = address) 

#build(segment = address, segment  = address) 

#build(segment = start:end) 

#build(segment = start: end, segment  = start: end) 

#build(nosleep) 

 Segment كنيد كپي ان در را حافظه از ديگري بخش يا ريست بردار يا وقفه  هاي داده ميتوانيد شما كه ميباشد حافظه از اي قطعه .  

Address ، حافظه از بخشي ادرس rom است ، Start and end ميكنند مشخص را شده استفاده حافظه مقدار start و شده استفاده خانه اولين 

end ميباشد شده استفاده خاناه اخرين .  

  : مثال ، ميكند جلوگيري mine حلقه پايان به cpu رسيدن هنگام در برنامه يافتن پايان از nosleep دستور

#build(memory=0x20000:0x2FFFF)      //Assigns memory space 

#build(reset=0x200,interrupt=0x208) //Assigns start  

                                    //location             

                                    //of reset and 

                                    //interrupt 

                                    //vectors 

#build(reset=0x200:0x207, interrupt=0x208:0x2ff)               

                                    //Assign limited space  

                                    //for reset and  

                                    //interrupt vectors. 

#build(memory=0x20000:0x2FFFF)      //Assigns memory space 

  : case# دستور

 كوچك حروف با همنام متغير دو ميتوانيد دستور اين با ، نيست برابر a با A مثال ،  دارند فرق كوچك حروف با بزرگ حروف C زبان در

  ) : ميشود نوشته كوچك حروف با ديگري و بزرگ فحرو يا ها متغير از يكي(  كنيد تعريف بزرگ يا

#case 

void main() {   

  int m; 

   int M; 

  : __DATE__ دستور

  : مثال ، است "JAN-03-31" فرم به ارسالي داده ، كنيد ارسال سريال پورت به را برنامه شدن پايلمكا تاريخ ميتوانيد دستور اين توسط

printf("Software was compiled on "); 

printf(__DATE__); 
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  : define# دسنور

  : دهيد تغيير دلخواه نام به را.... و  دستور ، پورت ، داده ، رمتغي نام ميتوانيد دستور اين توسط

#define id text 

  : مثال ، كنيد استفاده text از id جاي به ميتوانيد بعد به اين از

#define  BITS  8 

a=a+BITS;   //same as   a=a+8; 

  

  

#define hi(x)  (x<<4) 

a=hi(a);    //same as   a=(a<<4);  

   __DEVICE__ دستور

  : مثال ، ميگرد قرار متغير اين در شده استفاده كنترلر ميكرو نام با متناظر عدد ccs در

#if __device__==622 

SETUP_ADC_PORTS( ALL_DIGITAL ); 

#endif 

  .... ) .و pic16f84 دهنده نشان 84 عدد. (  ميباشد PIC16C622 كنترلر ميكرو دهنده نشان  622 عدد باال مثال در

دستورات ديگري نيز از اين دسته وجود دارد ، ما بعد از يادگيري نحوه راه اندازي چند مورد از امكانات جانبي به بررسي انها  ccsدر 

  .خواهيم پرداخت 

  

در اين بخش دستورات ديگري نيز  وجود داشت كه به دليل پيچيبده بودن و داشتن ارتباط با سخت افزار هاي جانبي از 

  .صرف نظر شد ، با اين دستورات در بخش راه اندازي  امكانات جانبي اشنا خواهيم شد بيان انها 
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  فصل چهارم  �

  : جانبي امكانات اندازي راه

 يتش ديتا مطالعه با ميتوانيد شما ، ايم پرداخته ...و ، ADC ، SPI نظير جانبي امكانات از استفاده و اندازي راه نحوه بررسي به بخش اين در

  . يابيد اگاهي ان در شده ذكر مورد وجود از مختلف هاي كنترلر ميكرو

  : PIC هاي كنترلر ميكرو در ديجتال به انالوگ مبدل

 شما و دارد تفاوت مختلف هاي كنترلر ميكرو در تبديل دقت و سرعت.  ميباشند بيتي 10 هاي ADC  به مجهز PIC هاي كنترلر ميكرو

 سرو ان با بعد به اين از كه كلماتي از تعدادي معرفي به زير در.  بيابيد هاي كنترلر ميكرو اين شيت ديتا در را بيشتر اطالعات ميتوانيد

  : ايم پرداخته داريم كار

  :ولتاژ مرجع 

  .در اغلب محاسبات ولتاژ مرجع برابر با صفر است . نسبت به ان اندازه گيري ميشود  adcولتاژ ي است كه ورودي 

  :وقفه 

برنامه در دست اجرا را رها ميكند و به بخش ديگري ميرود و برنامه موجود در  cpuو كنترلر ها وقفه به حالتي گفته ميشود كه در ميكر

  .يكي از انهاست   adcوقفه هاي زيادي وجود دارد كه وقفه  picدر ميكرو كنترلر هاي . انجا را اجرا ميكند 

  :دقت تبديل 

پله در خروجي است ، يعني حداقل ولتاژ  1024ده بيتي داراي  adcمثال . گفته ميشود  adcت تبديل به تعداد پله موجود در خروجي دق

  )مقدار ولتاژ ورودي است  5( است   1024/5اندازه گيري شده توسط ان برابر با 

  adcدستورات مربوط به 

  : adc خروجي داده كردن تعيين

#device ADC=x 

X خروجي بيت تعداد adc است ،  x 1023 تا 0 بين اي داده 10 عدد و 255 تا 0 بين اي داده ، 8 عدد از استفاده ، باشد 16 يا 10 يا 8 تواند مي 

  . كنيد استفاده 10 عدد از است بهتر بيتي 10 تبديل دقت دليل به.  ميكند ظاهر خروجي  در را 65535 تا 0 بين اي داده 16 عدد و

  

 : ديجتال به انالوگ مبدل اندازي راه

setup_adc_ports (value) 

 يا RA0_RA1_RA3_ANALOG يا ALL_ANALOGميتواند value ميشود، اندازي راه ديجتال به انالوگ مبدل باال دستور با

RA0_RA1_ANALOGRA3_REF باشد .  

 اماده انلوگ سيگنال دريافت براي و شده خارج عمومي I/O حالت از ADC هاي پايه تمامي تا ميشود باعث ALL_ANALOG دستور از استفاده

  . شوند

 به ميتوان ADC هاي پايه ديگر از(  كند مي اماده انالوگ سيگنال دريافت براي را A3  و  A0, A1  هاي پايه RA0_RA1_RA3_ANALOG دستور

  . است ولت 5 با برابر مرجع ولتاژ حالت اين در).  كرد استفاده خروجي يا ورودي عنوان
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 پايه به مرجع ولتاژ حالت اين در.  كند مي اماده انالوگ سيگنال دريافت براي را A1 و A0   هاي پايه RA0_RA1_ANALOGRA3_REF دستور

A3  ميشود اعمال .  

  : ديجتال به انالوگ مبدل تنظيمات

setup_adc (mode); 

mode باشد زير موارد از يكي ميتواند :  

- ADC_OFF   :دستور اين adc ميكند خاموش را . 

- ADC_CLOCK_INTERNAL :دستور اين با adc ميكند استفاده محاسبات انجام براي داخلي كالك از و ميشود روشن . 

- ADC_CLOCK_DIV_32  :دستور اين با adc ميكند استفاده محاسبات انجام براي ،  32 بر تقسيم خارجي كالك از و ميشود روشن .  

  : adc از داده خواندن

  

  set_adc_channel( x ); 

 var = Read_ADC(); 

 حالت در.   باشد داشته تناسب ورودي داده اندازه با بايد var ،متغير كنيد ذخيره var متغير در را x كانال داده ميتوانيد باال دستورات با

#device ADC=10 به ولت 5 ولتاژ دادن با ADC  ، به ولت صفر ولتاژ اعمال با و  1023 عدد ADC متغير در 0عدد VAR ميشود ريخته  .  
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   پروژه

 ازاي به سنسور اين خروجي ، ميباشد پايه سه داراي lm35 سنسور ، است شده ساخته سنج دما يك  lm35 سنسور از استفاده با پروژه اين در

 ولت 1 خروجي رجهد 100 دماي ازاي به و صفر 0 خروجي درجه صفر دماي ازاي به. (  ميكند تغيير ولت ميلي ده گراد سانتي درجه هر

  ) است

  

 

#include <16F877.h> 

#device ADC=10 

#use delay(clock=2000000) 

#define use_portb_lcd TRUE 

#include <lcd.c> 

void main() {  

  int d; 

  lcd_init();  

  setup_port_a( ALL_ANALOG ); 

   setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL ); 

   do {      

    set_adc_channel( 0 );   

         d = Read_ADC(); 

         d=d/2; 

  lcd_gotoxy( 1,1); 

  lcd_putc ("temp is: ");  

          printf(lcd_putc,"%u",d); 

delay_ms(50); 

lcd_clear(); 

   } while (1); 

} 

 

  :نكته 

  .را بخوانيد  17دريافت اطالعات بيشتر صفحه اضافه شده است براي  lcdبه صور دستي به هدر  ;()lcd_clearدستور 
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   پروژه

 از مستقل توانند مي ها متر ولت اين ، است شده ساخته متر ولت عدد 4 تعداد مقاومتيژ ولتا تقسيم و adc از استفاده با پروژه اين در

  : است قبول قابل نيز ولتاژ معكوس پالريته تفاضلي مدل از هاستفاد دليل به ، كنند گيري اندازه را dc ولت 100 تا 0 ولتاژ يكديگر

#include <16F877.h> 

#device ADC=10 

#use delay(clock=2000000) 

#define use_portb_lcd TRUE 

#include <lcd.c> 

void main() {  

  float a,b,c,d,e,f,g,h; 

  lcd_init();  

  setup_port_a( ALL_ANALOG ); 

   setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL ); 

min:      

    set_adc_channel( 0 );   

         a = Read_ADC(); 

         set_adc_channel( 1 );   

         b = Read_ADC(); 

         set_adc_channel( 2 );   

         c = Read_ADC(); 

         set_adc_channel( 3 );   
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         d = Read_ADC(); 

         set_adc_channel( 4 );   

         e = Read_ADC(); 

         set_adc_channel( 5 );   

         f = Read_ADC(); 

         set_adc_channel( 6 );   

         g = Read_ADC(); 

         set_adc_channel( 7 );   

         h = Read_ADC(); 

a=a-b; 

c=c-d; 

e=e-f; 

g=g-h; 

a=a/5.12; 

c=c/5.12; 

e=e/5.12; 

g=g/5.12;         

  lcd_gotoxy( 1,1); 

  lcd_putc ("a");  

          printf(lcd_putc,"%f",a); 

           lcd_gotoxy( 10,1); 

  lcd_putc ("b");  

          printf(lcd_putc,"%f",c); 

           lcd_gotoxy( 1,2); 

  lcd_putc ("c");  

          printf(lcd_putc,"%f",e); 

           lcd_gotoxy( 10,2); 

  lcd_putc ("d");  

          printf(lcd_putc,"%f",g); 

delay_ms(200); 

lcd_clear(); 
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goto min; 

} 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ميباشند ما ولتاژ هاي ورودي 10 و 9 هاي پايه ،  8 و 7 هاي يهپا ،  5و 4 هاي پايه ، 3 و 2 هاي پايه ، كنيد مي مشاهده نقشه در كه همانطور

 نموده مدار ساخت به اقدام هك صورت در ، است ولت 5 با برابر ها adc به شده اعمال ولتاژ  حداكثر مقاومتي ولتاژ تقسيم از استفاده با. 

 اعمالي ولتاژ چون(  ميبيند اسيب adc تغذيه به ها ورودي صالات صورت در ، كنيد ايزوله)  gnd و vcc(  مدار تغذيه از را ها ورودي ، ايد

  )). شود متصل گراند به  ولت 100 ولتاژ منبع و R9 مشترك پايه كنيد فرض(  است 95 تقريبا ، مدار گراند به نصبت ها كانال به
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  ) داخلي ساز نوسان(  Internal Oscillator اندازي راه

داخلي ميباشد ، اين نوسان ساز بسته به نوع ميكرو ميتواند فركانس مورد نياز  rcمجهز به يك نوسان ساز  picهاي بعضي از ميكرو كنترلر 

  ).مگا هرتز ميرسد  32اين مقدار تا  pllدر ميكرو كنترلر هاي داراي ( تامين كند  Mhz 8 تا   31Kzرا از 

setup_oscillator(mode, finetune) 

 

mode  ده براي نوسان است ، مثال به جاي فركانس تعيين شmode  ميتوانيدOSC_8MHZ   يا OSC_32KHZ يا ساير مقاديري كه توسط ميكرو

  .پشتيباني ميشوند را قرار دهيد 

Finetune  : يك متغير از جنسsigned int  ميباشد كه باان ميتوانيد فركانس نوسان ساز را در مكان هاي مختلف برنامه تغيير دهيد.  

For PIC18F8722   

setup_oscillator(OSC_32MHZ); //sets the internal oscillator to 32MHz (PLL enabled) 

  .فقط براي بعضي از ميكرو كنترلر ها صادق است  Finetuneدستور 

  

  :  picتوضيع كالك در 
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  wire-2 يا i2c سريال ارتباط

 ميكرو و ها ايسي ديگر در پروتكل اين زمان مرور به ، شد منتشر و طراحي فيليپس شركت توسط ارب اولين براي wire-2 يا i2c پروتكل

  :است زير شرح به ارتباط اين هاي ويژگي ، گرفت قرار استفاده مورد ها كنترلر

 ، ميگردد استفاده ديتا انتقال ميشود،براي سيم چهار درمجموع كه ، VCC و گراند همراه به SDA و SCL خطوط از پروتكل اين در - 1

  ) :يابيد اطالع ان i2c هاي پايه از ميتوانيد قطعه شيت ديتا به مراجعه با. (ميباشد كالك پايه  SCL پايه و داده پايه SDA پايه

 . ميرسد نيز MHz 1 تا سرعت pic خاص هاي كنترلر ميكرو در.( است هرتز كيلو 400 كالك فركانس ترين باال - 2

 .كرد متصل هم به را مختلف افزاري سخت ادرس با ، جانبي وسيله 256 عدادت ميتوان ارتباط اين در - 3

 .است متر سانتي 80 شيلد باسيم ارتباطي كابل طول حداكثر - 4

 . است وابسته)  كريستال فركانس( سيستم كالك به I2C ارتباط كالك - 5

 .شود مي انجام جانبي قطعه ادرس به توجه با داده دريافت و ارسال i2c پروتكل در - 6

 . است خاص ادرس يك داراي ميشود متصل i2c پورت به كه اي قطعه هر - 7

 ، باشند داشته طرفه دو ارتباط هم با ميتوانند باس به شده متصل قطعات تمامي - 8

 ادرس داراي كه قطعاتي ،...) و – eeprom(  هستند ادرس پايه داراي كه قطعاتي:  ميشود انجام طريق سه از قطعات دهي ادرس - 9

 برنامه در انها ادرس و هستند ريزي برنامه قابل كه قطعاتي ،...) و ها سنسور ، rtc هاي تراشه(  هستند وصمخص و داخلي

 ... ) و ها كنترلر ميكرو(  ميشود مشخص

 براي اهم كيلو 10 مقاومت ، كنيد متصل vcc به اهم كيلو 10 يا 2 مقاومت با را SDA و SCL هاي پايه بايد i2c پورت با كار براي -10

  .  ميشود استفاده باال سرعت براي كيلو 2 مقاومت و  عادي عتسر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

52 

  :  ميپردازيم ccs در پروتكل اين با كار و  نويسي برنامه نحوه توضيح به...  و داده دريافت و ارسال نحوه تشريح از قبل

  :  i2c پروتكل بندي پيكر

#use i2c (options) 

  

  : است زير هاي گزينه شامل options ، ميكند ربنديپيك را i2c پروتكل باال دستور

MULTI_MASTER   :ميكند پيكربندي مستر عنوان به را ميكرو دستور اين .  

SLAVE  :ميكند پيكربندي اسليو عنوان به را ميكرو دستور اين .  

SCL=pin  :كالك عنوان به را دلخواه پايه ميتوانيد دستور اين با i2c است اختياري دستور اين ، كنيد  استفاده .  

SDA=pin  :داده پايه عنوان به را دلخواه پايه ميتوانيد دستور اين با i2c است اختياري دستور اين ، كنيد استفاده .  

ADDRESS=nn  :nn تا 0 بين ميتواند و ميشود وارد هگز صورت به ادرس ، ميباشد ميكرو باس ادرس ff باشد .  

FAST  :باس دستور اين i2c مد رد را FAST ميكند اندازي راه .  

SLOW  :باس دستور اين i2c مد در را SLOW ميكند اندازي راه .  

RESTART_WDT  :شدن پايدار تا كار اين با ، ميكند نشاني باز را)  ميشود بحث ان مورد در ادامه در كه(  داگ واچ تايمر دستور اين توسط 

  . نميشود انجام پردازشي ، كريستال نوسانات

FORCE_HW  :كامپايلر ccs هاي افزار سخت از تعدادي اندازي راه براي توابعي داراي i2c اين بايد انها از استفاده صورت در ، ميباشد 

  ) . است شده بحث بيشتر مورد اين در ادامه در(  باشد داشته وجود باس پيكربندي در دستور

NOFLOAT_HIGH  :هاي مقاومت از استفاده دليل به(  ميگيرد ناديده ورودي داده در را يك سطوح ، دستور اين از استفاده pull_up 2 10 يا 

  .) ميباشد منطقي يك معني به ان بودن ازاد و  منطقي صفر معني به باس شدن فر ، كيلو

SMBUS  :افزار سخت ، دستور اين با i2c ميشود انجام دستي صورت به داده دريافت و ارسال و ميشود خاموش داخلي .  

  : نكته

 داده انتقال فركانس slow دستور با ، ميشود استفاده ، دارند MHz 1 سرعت كه هاي كنترلر ميكرو براي فقط slow و fast دستورات -

  : كنيد تعيين را انتقال سرعت ميتوانيد fast دستور با ، است هرتز كيلو 400 زير

fast=450000   // sets the target speed to 450 KBSP 

 چند بايد ميكرو بنابراين ، است وابسته)  كريستال فركانس( سيستم كالك به I2C ارتباط كالك ، شد ذكر قبال كه رهمانطو -

 و محاسبه خودكار صورت به زمان اين RESTART_WDT دستور با.  شود پايدار كامال كريستال نوسانات تا شود منتظر ثانيه ميلي

 !!) . است ثانيه ميلي 100 از كمتر زمان اين شرايط بدترين در(  ميشود اعمال

  : مثال

#use I2C(master,address=0xa0,sda=PIN_C4, scl=PIN_C3,restart_wdt ) 

 هاي پايه ترتيب به I2C كالك و داده هاي پايه همچنين ، ميكند اندازي راه مستر مد در را PIC16F877 كنترلر ميكرو I2C ، باال دستورات

C4 و C3 ميباشند  .  
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  : I2C كار شروع

i2c_start(stream, restart) 

 stream ، هستند اختياري restart  و stream هاي گزينه ، ميشود جانبي هاي دستگاه با داده تبادل اماده و شده روشن i2c باس باال دستور با

 منتقل داده چند هر(  كنيد حاصل اطمينان يارسال يا دريافتي داده صحت از ميتوانيد شما بيت اين با ، است i2c توازن بيت كننده مشخص

 بازنشاني با ، ميشود سبا نشاني باز باعث 2 عدد.  باشد 2 يا 1  يا 0 ميتواند نيز restart ،)  ميشود چك باس توسط كار خود صورت به شده

 حداقل نيز صفر عدد ، ميكند طي را عادي روال ميكرو 1 عدد با . ميشود پاك داده ارسال از قبل ان روي بر موجود هاي داده كليه باس

  . ميكند نشاني باز را باس بار يك

  : باس به داده ارسال

i2c_write (stream, data) 

 باس به دستور همين با را جانبي افزار سخت ادرس بايد ، داده ارسال از قبل.  ميكند ارسال i2c باس به را) نظر مورد داده( data باال دستور

  : مثال ، شود ارسال

.... 

long cmd; 

   ... 

i2c_start();    // Start condition 

i2c_write(0xa0);// Device address 

i2c_write(cmd);// Low byte of command 

  . ميشود ارسال ان به است long نوع از كه  cmd متغير  و ميباشد a0 جانبي افزار سخت ادرس باال برنامه در

  : باس از داده دريافت

data = i2c_read(stream, ack); 

  . شود انتخاب ورودي داده با متناسب بايد data متغير نوع ، ميكند ذخيره data متغير در را باس از دريافتي داده باال دستور
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  :پروژه 

 DS1621 راه اندازي سنسور دماي

 i2c فرمت با رو ده دريافت اطالعات و كند گيري اندازه را گراد سانتي درجه 125 تا  55- دماي تواند مي كه ميباشد سنج دما يك DS1621 سنسور

  : كنيد دانلود زير ادرس از را قطعه اين شيت ديتا ميتوانيد شما.  بفرستد خروجي به

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/58507/DALLAS/DS1621.html 

  .  ميشود داده نمايش lcd روي بر و شده تهگرف اندازه سنسور اين توسط محيط دماي پروژه اين در

#include <16F877.h> 

#use delay(clock=2000000) 

#use i2c(master,sda=PIN_C4, scl=PIN_C3) 

#define use_portb_lcd TRUE 

#include <lcd.c> 

void init_temp(); 

int read_temp(); 

int  va; 

void  main() { 

   lcd_init();  

   init_temp(); 

   do { 

       va = read_temp(); 

       lcd_gotoxy( 1,1); 

         printf(lcd_putc,"%u",va); 

           delay_ms(1000); 

            }while (TRUE); 

   } 

   void  temp_config(byte data) { 

   i2c_start(); 

   i2c_write(0x90); 

   i2c_write(0xac); 

   i2c_write(data); 

   i2c_stop(); 

   delay_ms(11); 

} 

void init_temp() { 

   output_high(PIN_ C4); 

   output_high(PIN_ C3); 

   i2c_start(); 

   i2c_write(0x90); 
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   i2c_write(0xee); 

   i2c_stop(); 

   temp_config(8); 

} 

int read_temp() {        ////// Returns degrees F (0-255) 

   byte datah,datal; 

   long data; 

   i2c_start(); 

   i2c_write(0x90); 

   i2c_write(0xaa); 

   i2c_start(); 

   i2c_write(0x91); 

   datah=i2c_read(); 

   datal=i2c_read(0); 

   i2c_stop(); 

   data=datah; 

   data=data*9; 

   if((datal&0x80)!=0) 

     data=data+4; 

   data=(data/5)+32; 

   datal=data; 

   return(datal); 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  : تمرين 

  .ين قابليت را به ان اضافه كنيد در پروژه باال امكان اندازه گيري دماي منفي وجود ندارد ، ا 
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  : ها تايمر

 اندازه باال دقت با را دو شماره زمان تا يك شماره زمان بين فاصله ميتوانند ها تايمر اين ، ميباشند مجزا تايمر 5 تا 3 داراي pic هاي كنترلر ميكرو

كه در تمامي ميكرو كنترلر ها موجود  0د ، در ادامه به بررسي تايمر كني استفاده نيز... و تاخير ايجاد براي انها از ميتونيد شما ، كنند گيري

  »از بين ارتباط هاي سريال موكول ميكنيم  ميباشد پرداخته ايم ، بررسي بقيه تايمر ها را به بعد

  : 0 تايمر

 18 سري هاي كنترلر ميكرو در و تبي 8 صورت به 16 سري هاي كنترلر ميكرو در تايمر اين ، دارد وجود pic هاي كنترلر ميكرو تمامي در 0 تايمر

 ها كنترلر ميكرو اين معموال ، دارد وجود بيت 8 صورت به تايمر اين 18 سري هاي كنترلر ميكرو از تعدادي در(  ميكند عمل بيت 16 صورت به

  .) دارند تايمر سه از بيشتر

  : ccs در 0تايمر پيكربندي

setup_timer_0 (mode) 

mode است زير مورد دو شامل :  

RTCC_INTERNAL, RTCC_EXT_L_TO_H or RTCC_EXT_H_TO_L  :با ، ميكند تعيين را تايمر كالك منبع دستورات اين RTCC_INTERNAL ، كالك 

 كيلو 11.675 كريستال از را تايمر كالك RTCC_EXT_L_TO_H or RTCC_EXT_H_TO_L دستورات ، ميشود تامين كريستال كالك تقسيم با تايمر

  . كند مي تامين ، اند شده متصل osc1 و osc2 هاي پايه دو به كه هاي كريستال ساير يا هرتز

RTCC_DIV_2, RTCC_DIV_4, RTCC_DIV_8, RTCC_DIV_16, RTCC_DIV_32, RTCC_DIV_64, RTCC_DIV_128, RTCC_DIV_256 : دستورات اين 

prescale عدد به تايمر كالك ، تايمر كار هنگام در ، ميكند مشخص را تايمر prescale با ميتوانيد شما حالت اين در ، ميشود تقسيم prescale هاي 

 . كنيد ايجاد را مختلف هاي زمان مختلف

set_timer0(value)     or   set_rtcc (value) 

 است متغيري يا اوليه مقدار value.  دهيد قرار تايمر گر شمارش در را اي اوليه مقدار ميتوانيدset_rtcc (value)    يا      set_timer0(value) دستور با

  .  شده ذخيره اوليه مقدار ان در كه

  

value= get_timer0() 

  .  دهيد قرار value متغير در را تايمر توسط شده شمرده مقدار يتوانيدم باال دستور با

  : ميايد بدست زير رابطه از ، بشمارد 255 تا صفر از تايمر تا ميكشد طول كه زماني مدت باال دستورات به توجه با

زمان = 4 ∗
1

كريستال فركانس
∗ prescaler ∗ (256 −  set_timer0(value)) 

  : مثال

#include <16F84.h> 

#use delay(clock=1000000) 

#define use_portb_lcd TRUE 

#include <lcd.c> 

void main() {   

  int m,n; 

  setup_timer_0 ( RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_128 ); 



 

57 

  set_timer0(60);  

   lcd_init(); 

   while (1) {   

if (get_timer0()==0){ 

 set_timer0(60); 

m++; 

} 

if (m==10){ 

n++; 

lcd_gotoxy( 1, 2); 

      printf(lcd_putc,"%u",n); 

      m=0; 

}      

    

   } 

} 

  

  .)  بشمارد 255 تا 0 از تايمر تا ميكشد طول ثانيه 0.100352( است ثانيه 0.100352 برابر تايمر توسط شده ايجاد زمان باال مثال در

 يك n متغير مقدار ، رسيد 10 به m متغير كه هنگامي.  ميشود اضافه m متغير به واحد يك) 255 تا صفر از شمارش(  تايمر شدن ريز سر بار هر با

  . ايد مي در نمايش به lcd روي بر و يافته افزايش واحد

0.100352 = 4 ∗
1

1000000 
∗ 128 ∗ (256 −  100)) 

  

  : 0تايمر وقفه

 اجرا دست در برنامه cpu ، رسيد 255 به تايمر توسط شده شمرده مقدار كه گاميهن ، وقفه اين از استفاده با ، ميباشد ريز سر وقفه داراي 0 تايمر

 ، ميشود انجام return دستور با وقفه برنامه زير از گذشت باز ، مينمايد اجرا را انجا در موجود هاي برنامه و رفته وقفه برامه زير به و ميكند رها را

  . ميكند پيدا ادامه قبلي مكان از برنامه ، دستور اين به cpu رسيدن با

  : وقفه اندازي راه

interrupt_active(INT_TIMER0); 

  : ميشود پرش زير حلقه به ، تايمر شدن ريز سر هنگام  در ، باال دستور دادن قرار با

void timer0_isr() 

{ 

  برنامه   

} 
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برنامه ي  در دست اجرا را رها كرده و به زير برنامه ي   cpu )ميشمارد   256يا  ffتا مقدار ( در اين حالت وقتي  كه تايمر سرريز ميشود 

  .تايمر  كه در باال نحوه ي  مشخص  كردن ان گفته شد ، پرش ميكند و برنامه ي  موجود در انجا را انجام ميدهد 

ن عمل  تا هنگامي كه تايمر فعال اي. به حلقه ي  اصلي پرش ميكند و برنامه ي  قبلي  را ادامه ميدهد  cpuپاياني ، { به  cpuبا رسيدن  

  . باشد ادامه پيدا ميكند 

  

  :مثال 

#include <16F84.h> 

#use delay(clock=1000000) 

#define use_portb_lcd TRUE 

#include <lcd.c> 

#int_timer0  

void Timer0_isr()   

    {  

   int i; 

   ++i; 

   if (i%2==0)       {         

       output_high(PIN_B0);       

       }  

   else  

      {        

      output_low(PIN_B0);  

      }  

  } 

void main() {   

  int m,n; 

  setup_timer_0 ( RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_128 ); 

  interrupt_active(INT_TIMER0); 

  set_timer0(60);  

   lcd_init(); 

   while (1) {   

if (get_timer0()==0){ 

 set_timer0(60); 

m++; 

} 

if (m==10){ 

n++; 

lcd_gotoxy( 1, 2); 
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      printf(lcd_putc,"%u",n); 

      m=0; 

}      

   } 

} 

  

  

  

 متغير كه نگاميه د وميشو اضافه m متغير به واحد يك) 255 تا صفر از شمارش(  تايمر شدن ريز سر بار هر بادر برنامه ي  باال عالوه بر اينكه 

m متغير مقدار ، رسيد 10 به n روي بر و يافته افزايش واحد يك lcd د ، به زير برنامه ي وقفه ي تايمر نيز نيز مراجعه شده اي مي در نمايش به

  . روشن و خاموش ميشود  B.0و در انجا پين 
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  ): analog comparatorx( انالوگ كننده مقايسه

  : ميكند عمل OP-AMP يك مانند PIC هاي كنترلر ميكرو در انالوگ كننده مقايسه دواح

 ورودي پايه دو ولتاژ ميان اختالف وجود ، ميكنيد مشاهده تصوير در كه همانطور

  .  ميشود خروجي ولتاژ تغيير باعث ، كننده مقايسه

 با ان خروجي و  AN1 و  AN0 حروف با كننده مقايسه ورودي PIC هاي كنترلر ميكرو در

C1OUT معموال.  ميشود مشخص AN0 پايه A0 و AN1 پايه A1 پايه از نيز خروجي.  است 

A3  يا A4 ميشود گرفته .  

 مقايسه به محدوده اين از خارج ولتاژ ، ميباشد ولت 5 تا 0 بين كننده مقايسه ورودي

  .  ميرساند اسيب كننده

  : CCS محيط در analog comparator اندازي راه

setup_comparator (mode) 

 پيكربندي براي زير دستورات شامل mode ، ميشود روشن انالوگ مقايسه باال دستور با

  : است كننده مقايسه

A0_A3_A1_A2  :مقايسه واحد دو داراي كه هاي كنترلر ميكرو براي دستور اين ، ميكند روشن را انالوگ هاي كننده مقايسه دستور اين 

 كننده مقايسه هاي ورودي A2 و  A1هاي پين و 1 كننده مقايسه هاي ورودي A3 و  A0هاي پين حالت اين در ، شود مي تفاهاس هستند كننده

    .  هستند دو شماره

NC_NC_A1_A2  :ميكند روشن را 1 شماره انلوگ كننده مقايسه دستور اين .  

  : دستورات ساير

A3_A2_A1_A2  :هاي پين حالت اين درA2  و A3 هاي پين و 1 كننده مقايسه هاي يورودA2  و A1 دو شماره كننده مقايسه هاي ورودي 

  ) نميشود استفاده A0 پايه از و است مشترك كننده مقايسه دو بين  A2 پين(   .  هستند

A0_A2_A1_A2 :هاي پين حالت اين درA2  و A0 هاي پين و 1 كننده مقايسه هاي وروديA2  و A1 دو شماره هكنند مقايسه هاي ورودي 

   . ) نميشود استفاده A3 پايه از و است مشترك كننده مقايسه دو بين  A2 پين(   .  هستند

NC_NC_NC_NC  :عنوان به ورودي هاي پايه از ميتوانيد شما ، ميشود خاموش انالوگ كننده مقايسه دستور اين با I/O كنيد استفاده  .  

  :كننده را فعال كنيد با استفاده از  دستورات زير وقفه ي مقايسه 

  

  : پروژه
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#include <16F877.h> 

#use delay(clock=20000000) 

#define use_portb_lcd TRUE 

#include <lcd.c> 

short safe_conditions=TRUE; 

lcd_init(); 

#INT_COMP 

void isr()  { 

   safe_conditions=FALSE; 

   lcd_putc("WARNING!!"); 

} 

main()   { 

  lcd_gotoxy( 1, 2); 

  lcd_putc("Running v test"); 

   setup_comparator(A1_VR_OUT_ON_A2); 

   setup_vref(VREF_HIGH|15); 

   enable_interrupts(INT_COMP); 

   enable_interrupts(GLOBAL); 

   while(TRUE) 

   { 

      if(safe_conditions) 

      lcd_gotoxy( 1, 2); 

         lcd_putc("V is below 3.6 V"); 

      safe_conditions=TRUE; 

      delay_ms(500); 

   } 

} 
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  :  spi پروتكل

 هاي قابليت بررسي به زير در نمود متصل ميكرو به را جانبي وسيله محدود نا تعداد ميتوان ان توسط كه ميباشد سيمه سه رابط يك spi پروتكل

  : ايم داختهپر پروتكل اين

 .  ميكند استفاده ، ميباشند كالك و داده ورودي داده، خروجي ، ترتيب به كه SCK, SI, SO خط سه از پروتكل اين -

 خط يك به جانبي وسيله هر ، ميشود افزوده نيز) cs  )chip select خط باال خطوط به ، جانبي وسله يك بيش از استفاده صورت در -

 . دارد نياز مجزا كنترل

 .شود زياد مگاهرتز 20 باالي تا ميتواند spi در داده انتقال عتسر -

 ميكرو توسط)  همزماني پالس(  كالك ، هستند slave نقش در قطعات ساير و مستر نقش در هاي كنترلر ميكرو از يكي spi پروتكل در -

 . ميشود توليد مستر

 . ميشود استفاده... و ، سنسور ، حافظه ، كنترلر ميكرو نوع 3000 از بيش در و است شده ايجاد Motorola شركت توسط پروتكل اين  -

  :ccs در spi پروتكل پيكربندي

setup_spi (mode) 

setup_spi2 (mode) 

 ي داراي هاي كنترلر ميرو در. (  ميباشد دوم ورتپ براي setup_spi2 (mode) ، ميباشند  spi پورت دو داراي pic هاي كنترلر ميكرو از بعضي

  ) . است معتبر نا setup_spi2 (mode) ستورد پورت

Mode است زير موارد شامل :  

SPI_MASTER, SPI_SLAVE, SPI_SS_DISABLED  :مد در ميتواند نظر مورد كنترلر ميكرو SPI_MASTER )مستر مد در ميكرو  (،  يا SPI_SLAVE  )

  .  ميكند فعال غير را spi رابط  SPI_SS_DISABLED دستور ، شود پيكربندي)  اسليو مد در ميكرو

SPI_L_TO_H, SPI_H_TO_L : 

SPI_CLK_DIV_4, SPI_CLK_DIV_16, SPI_CLK_DIV_64, SPI_CLK_T2   :دستور هر در شده درج مقادير به كالك خط فركانس دستورات اين با 

  ) . است اختياري دستور اين. (  ميشود تقسيم

  : نوشتن و خواندن

SPI_WRITE (value) 

SPI_WRITE2 (value) 

 پورت دو داراي كه هاي كنترلر ميكرو مخصوص SPI_WRITE2 (value) دستور.  كنيد ارسال spi باس به را بيتي 8 متغير يك ميتوانيد باال دستور با

spi ميباشد هستند .  

value = spi_read () 

value = spi_read2 () 

 spi پورت دو داراي كه هاي كنترلر ميكرو مخصوص() value = spi_read2 دستور ، انيدبخو را spi باس روي بر موجود داده ميتوانيد باال دستور با

  .  ميباشد هستند

result = spi_data_is_in() 

result = spi_data_is_in2() 

  . است صفر برابر متغير مقدار داده وجود عدم صورت در و 1 برابر result متغير spi خط روي بر داده وجود صورت در
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  :به زودي در  ادامه

http://www.iranmicro.ir/forum. 
  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  هاي مختلف  اموزشبخش   پيشرفتدرصد  

 مقدماتياموزش  درصد 100 

 با پورت ها كار  درصد100 

  كاركتري  Lcd درصد100 

  cزبان اموزش  درصد100 

 I2C درصد100 

 ADC درصد100 

 Analog Comparator درصد80 

 CAN bus درصد 0 

 CCP1 درصد 0 

 CCP2, CCP3, CCP4, CCP5, CCP6 درصد 0 

 Configuration Memory درصد 0 

 Configuration Memory درصد 0 

  External Memory درصد 0 

 Internal Oscillator درصد100 

 Interrupts درصد 0 

 WDT or Watch Dog Timer درصد 0 

 Low Voltage Detect درصد 0 

 Program Eeprom درصد 0 

 PSP درصد 0 

 RS232 I/O درصد 0 

 RTOS درصد 0 

 SPI درصد 50 

 Timer0 درصد100 

 Timer1-Timer5 درصد 0 

 USB درصد 0 

 Voltage Reference درصد 0 

 ها و مباحث تكميلي پروژه   درصد 50 



 

 picدر اين بخش مطالب تكميلي  كتاب  اورده شده است ، شما ميتوانيد با مطالعه اين موارد ، دانش  خود را در باب ميكرو كنترلر هاي 

در انن بخش برخي  از مطالب به صورت خالصه اورده شده براي اطالعات بيشتر 

  :شود باز افزار نرم تا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل پنجم 

در اين بخش مطالب تكميلي  كتاب  اورده شده است ، شما ميتوانيد با مطالعه اين موارد ، دانش  خود را در باب ميكرو كنترلر هاي 

ccs در انن بخش برخي  از مطالب به صورت خالصه اورده شده براي اطالعات بيشتر . ي ببريد استفاده ي بيشتر

  به لينك هاي  موجود در انتهاي هر ضميمه مراجعه نماييد 

  ) مقدماتي اشنايي(  پروتوس برنامه با  pic ركنترل ميكرو

تا كنيد كليك استارت منوي در نا ايكون روي پروتوس افزار نرم كردن

  : است زير 
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فصل پنجم  �

 :ضمائم

در اين بخش مطالب تكميلي  كتاب  اورده شده است ، شما ميتوانيد با مطالعه اين موارد ، دانش  خود را در باب ميكرو كنترلر هاي 

ccsو  picبيشتر كنيد ، و از 

به لينك هاي  موجود در انتهاي هر ضميمه مراجعه نماييد 

ميكرو سازي شبيه: 3 ضميمه

كردن فعال و نصب از بعد

  

 

 

  

  

  

  

  

 شكل به افزار نرم محيط
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...) ، مربعي ، ac( پالس منابع ، ژنراتور لسيگنا ، ولتمتر سكوپ،واسيل جريان، ولتاژ، منابع از اي مجموعه ، گيري اندازه منابع قسمت در

 مورد نقطه در و امده صفحه به سپس ، كنيد كليك انها روي ابتدا( بگذاريد صفحه در و كنيد انتخاب را انها يدميتوان شما كه دارد وجود

  .)شود گذاشته درانجا قطعه تا كنيد كليك دوباره نظر

 ميتوانيد نياز رتصو در  كه دارد وجود..  و صفحه كردن كوچك و بزگ و...  و پرينت تهيه و  ذخيره براي ابزاري ويرايش ابزار قسمت در

  .ببريد كار به را انها

 وجود برنامه كردن  ديباگ و وتوقف مكث و شروع براي كليك 4 سازي شبيه كنترل قسمت در

   دارد

 متصل هم به نقشه طبق را انها سپس و كنيد انتخاب را نظرتان مورد مدار در رفته بكار قطعات ميتوانيد شما ،  قطعه انتخاب قسمت در

  :ميشود داده توضيح عمل اين مثال يك با زير در ، كنيد ساري شبيه و كرده

  : به بررسي ان پرداختيم  8به چشمك زني ميباشد كه در صفحه ي   مربوط مدار

  

: # include <16f84.h> //micro name 

#use delay(Clock=20000000)  // oscillator frequency  

main() 

{ 

set_tris_b(0x00);  //set port b as outputs 

while(true) 

{ 

delay_ms(1000); //wait 1 

output_high(PIN_B0);  //set portb.0 ( turn on led) 

delay_ms(1000);  //wait 1  

output_low(PIN_B0) ;  //reset portb.0 ( turn off led) 

} 

} 
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  . كنيد كليك p گزينه روي كار ناي براي به صفحه ي شماتيك ميباشد ، قطعات اوردن قدم اولين

 از بعد. كنيد كليك)  مشكي موس( Selection modeايكون روي ابتدا بايد)  pick from li... )p ايكون روي كليك براي كه باشيد داشته توجه

 : ميشود باز اليبري پنجره p ايكون روي كليك

 

 

 

  

  

  

  

  

   گفته بعدا كه محل در تا كنيد انتخاب را انها وسپس بنويسيد تك تك را زنيا دورم قطعات اسم " قطعه نام نوشتن محل " قسمت در

  :نياز مورد قطعات شود، داده نمايش ميشود

 PIC16F84:  ميكرو - 1

2 - LED : led-red 

 CRYSTAL:  كريستال - 3

  res :مقاومت  - 4

   دوبار ان نام روي) زير شكل مانند(  ندميك معرفي شما به را قطعه افزار نرم ، كنيد تايپ شده گفته قسمت در را ميكرو نام نمونه براي

 .شود افزوده شده انتخاب قطعات به ان نام تا كنيد كليك
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 شود بسته كتابخانه تا كنيد كليك  OK روي اخر در و دهيد انجام نيز قطعات ديگر براي را كار اين

 كنيد كليك دوباره صفحه از دلخواه نقطه در سپس و كنيد كليك اتدر پالت قطع انها نام روي اول اصلي صفحه روي قطعات انتقال براي

  : دهيد انتقال صفحه به را قطعات همه ، شود گذاشته انجا در قطعه تا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اي يه پا روي بر را موس سپس كنيد كليك)  مشكي موس( Selection mode ايكون روي ابتدا ها پايه بين هاي سيم كشيدن براي

   پايه به را ان و كنيد كليك پايه روي ، ميشود مداد يك به شبيه موس ايكون هميبيند ك ببريد كنيد متصل ديگر پايه به را ان ميخواهيد كه

  .نماييد چپ كليك ان روي دوبار قطعه يك كردن حذف براي ، كنيد كليك دوباره ديگر پايه روي بر و كشيده را خط ، كنيد متصل ديگر

  

  

  

  

  

  .كنيد انتخاب را GROUND و POWER اي گزينه انجا در و كنيد كليك  terminals mode ايكون روي ، گراند و VCC اوردن براي
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  : باشد زير شكل به برنامه طبق بايد شما مدار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ما ،.....و است هرتز مگا 1 كريستال مقدار مثال ، ميباشند فرض پيش مقادير داراي قطعات كليهبعد از طراحي مدار ، مشاهده ميكنيد كه 

 ميشود باز اي پنجره كنيد، كليك بار دو) اصلي صفحه در( قطعه روي كار اين براي ، دهيم تغيير خودمان دلخواه مقادير به را انها ههم بايد

 بايد پنجره اين در ، شد باز زير پنجره و كردم راست كليك بار دو كريستال روي بر من ، ميباشد موجود قطعه مشخصات ان در كه

  :كنيد تايپ شده داده نمايش قسمت در را جديد فركانس كار اين براي ، داد تغيير برنامه در شده نوشته مقدار به را كريستال فركانس
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  .بعد از رسم كامل مدار و تغيير دادن مقدار قطعات ، نوبت به برنامه ريزي ميكرو ميرسد 

  .بر روي ايكون مشخص شده كليد نماييد  شده باز پنجره در ، كنيد چپ كليك دوبار ان روي ، ميكرو روي هگز كد ريختن براي

  : دهيد تغيير هرتز مگا 20 به را كريستال فركانس همچنين ، درپنجره ي جديد به محل ذخيره ي كد هگز رفته و ان را باز كنيد  و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   كد..  كنيد كامپايل را ان و كرده كپي  CCS محيط در را است موجود باال در كه اي برنامه ، است شده ذخيره hex. پسوند با هگز كد

  .كنيد ميكرو وارد را هگز

  :شروع به چشمك زدن ميكند  LED كه ميكنيد هدهمشا ، كنيد كليك سازي شبيه شروع ايكون روي تنهاي در و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :اخرين نسخه ي  ان به ادرس زير مراجعه كنيد + براي دريافت اموزش كامل نرم افزار پروتوس 

http://www.iranmicro.ir/forum/showthread.php?t=2645 
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  :فصل  شش  �

  :مباحث تكميلي  و عملي كتاب 

 پروژه ي  جامع و كاربردي پرداخته ايم ، در اين پروژه ها از اكثر دستوراتي  كه قبال بررسي كرديم استفاده 10در اين بخش به بررسي 

  .براي يادگيري بهتر ابتدا پروژه را شبيه سازي كنيد و سپس توضيحات موجود را بخوانيد .شده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ماخذ و منابع

HELP افزار نرم   

   يار سپاس رضا نوشته AVR هاي كنترلر ميكرو سريع اموزش

An introduction to programming the microchip pic in c by nigel gardner 

www.microchip.com 

Microchip Master's conference 2007 
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