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جزوه آموزش 

 PICمیکروکنترلرهاي 

 PIC18F4550و میکرو   C18با کامپایلر 

  

  

  92تابستان 

  سید علی سید جعفري



       

  



 

: مفاهیم اولیه   

 دیجیتال 

به علت اینکه اصول میکروکنترلرها و پردازنده ها بر مبناي سیستم هاي دیجیتال برنامه ریزي شده است 

. ما در کار با میکروکنترلرها به مباحث دیجیتال بر می خوریم   

الکترونیکی صورت می دیجیتال تمامآ صفر و یک هایی هستند که بوسیله آنها تمام عملیات ریاضی و 

.جز صفر براي مدار دیجیتال مفهومی ندارد  گیرید و هیچ چیز  

 

: حافظه چیست    

.حافظه محلی براي نگهداري صفر و یک ها می باشد   

   .می گویند ) bit(  منطقی یک بیت 0یا  1به هر : بیت 

  .میگویند ) nibble(به هر چهار بیت یک نیبل : نیبل 

 .می گویند )byte(هر هشت بیت را یا بایت : بایت 

  .می نامیم   wordهر دو بایت را یک کلمه یا 

  

  

  

  

  

  .یا بیت کم ارزش نامیده می شود  LSBبه کم ارزش ترین بیت که در سمت راست قرار دارد  بیت :  LSBبیت 

  .نامیده می شود  یا بیت پر ارزش MSBبه پر ارزش ترین بیت که در سمت چپ قرار دارد  بیت :  MSBبیت 



  

  : مبناي اعداد در ریاضی 

  . به تعداد رقم هایی که براي مشخص کردن اعداد استفاده می کنیم مبناي کاري میگوییم 

  : انواع مبنا 

 .مباشد    1-0که شامل اعداد : مبناي باینري یا دو دویی  - 1

  .می شود  7-6-5-4-3-2-1-0که شامل اعداد : مبناي  اکتال یا هشت تایی  - 2

 .میشود  9-8-7-6-5-4-3-2-1-0: که شامل اعدد :  یا ده دهی  مبانی دسی مال - 3

 .می شود   15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0که شامل اعداد : هگز یا شانزده تایی مبناي  - 4

 

  *جهت تبدیل هر مبنا به مبناي دیگر می توانید از ماشین حساب ویندوز کمک بگیرید *

 
  

را در مبناهاي  مختلف   16تا 0اعداد  باالجدول 

در صورت امکان جدول زیر را  .نشان می دهد 

 .به خاطر بسپارید 

و   ي هگزرا در مبنا   255تا 0اعداد  باالجدول 

  .نشان می دهد  باینري



  کامپیوتر در منفی اعداد نمایش: بیشتر بدانید 

 .دارد وجود روش سه منفی اعداد نمایش براي

  مقدار ـ عالمت روش ـ1

  یک متمم روش ـ2

  دو متمم ـ3 

  شوند می  داده نمایش مثبت اعداد بصورت منفی اعداد روش این در ـ1

  عدد باشد صفر اگر که دهد می رانشان آن عدد،عالمت چپ سمت بیت و

  .است منفی عدد باشد یک اگر و است مثبت

   : دارد اشکال دو روش این

  )منفی صفر و مثبت صفر(دارد وجود نماد دو صفر براي: الف

  .دارد اي جداگانه مدار به نیاز و است مشکل سیستم این در تفریق عمل: ب

  1 مکمل یا متمم روش ـ2

  بدست براي روش این در.است دد عالمت چپ سمت بیت نیز روش این در

  یک و یک به صفر یعنی شود می معکوس آن بیتهاي عدد یک منفی آوردن

   بصورت بایت یک در سیستم این در -12 و +12 مثالً شود می تبدیل صفر به

  :شود می ذخیره زیر

        ١١٠٠١١١١                                                            12-  

   ٠٠٠٠١١٠٠       ١٢        

  

 می سیستم این در ولی.است آن ایراد این و)11111111،00000000(شود می داده نشان نماد 2 با صفر هنوز سستم این در

 بعالوه متمم را  A است کافی A-B تفریه براي.شود می تر مارا ساده طراحی لذا کرد و جمع به تبدیل تفریق را عمل توان

  .کنیم جمع حاصل بعالوه را بایت از خروجی بیت و کنیم B عدد 1

  دو متمم روش ـ3



  سپس آورده بدست را 1 متمم ابتدا بایست می 2 متمم آوردن بدست براي

  .کنیم  اضافه آن به واحد 1

  .شود می اضافه آن به واحد یک سپس محاسبه آن 1مکمل ابتدا 56 عدد 2مکمل آوردن بدست براي. مثال

 
 A:  56 = 00111000     

A  ١مکمل  = 11000111 

 A  211001000  = 1+11000111 = مکمل 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



نشان داده  0101به صورت  5در این کد هر عدد ده دهی با عدد باینري هم ارزش خود بیان می شود مثال عدد :   BCDکد 

 BCD (1753)10 =(0001011101010011)   :                                                         مثال     .می شود 

   

    

 

 

و کامپیوتر  lcdجهت نمایش حروف عالئم  در هشت بیت می باشد و این کد : کد اسکی 

در واقع کامپوتر با دریافت کد اسکی مربوط به هر عدد یا حرف یا عالمت  استفاده می شود

    .آن را نشان میدهد 



  گیت هاي منطقی 

  

  .باشند  1هست که هر دو  ورودي  1زمانی  ANDخروجی گیت  AND: گیت 

  

  

  .باشد  1هست که حداقل یکی از ورودي هایش  1زمانی  ORخروجی گیت  OR: گیت 

 

  

  .است  1باشد خروجی  0است و اگر ورودي  0باشد خروجی  1اگر ورودي   NOT: گیت 

 

  

  .ورودي هاي مخالف یکدیگر باشند است  1خروجی این گیت زمانی : XORگیت 

  

 

 

  

  



در میکروکنترلر هر رجیستر اسم و آدرسی  .ذخیره می کند  مکانی از حافظه است که یک بایت را در خود : رجیستر 

  . معین دارد و وظیفه مشخصی را دارا می باشد  

دیجیتال  I/Oکه وظیفه پیکربندي وضعیت پایه هاي میکرو را که به صورت   ADCON1و  ADCON0مثال رجیستر 

  .را در میکرو عهده دار می باشد  2که وظیفه تنظیم تایمر    T2CONیا مثال .  باشند یا آنالوگ را بر عهده دارد 

  

  

 :   PORT مفهوم پورت

. یعنی جایگاهی که بتوان از آن به عنوان محل ورود و خروج داده استفاده کرد . پورت در اصطالح به معنی درگاه است 

-A-Bپورت به نام هاي  5داراي  PIC18F4550میکرو کنترلر 

C-D-E   است .PIC18F4550   پایه است که از این  40داراي

 33و این . می توان استفاده کرد  I/Oپایه براي  33پایه  40

  . در پنج پورت دسته بندي شده اند پایه 

  

    



    



 اسیالتور چیست؟

بنابراین سرعت پردازش سیستم بستگی به .کالك پالس دارد براي هماهنگی و نظم دادن به عمل پردازش و ارتباطات داخلی خود ، نیاز به میکروکنترلري هر

 .دارد آن سرعت کالك پالس

یعنی هر کالك خارجی . است رم هاکالك خارجی ان یک چ ، نسبت کالك داخلی به PICدر میکروکنترلر هاي .اسیالتور وظیفه ي تامین این پالس ها را دارد 

 .مگاهرتز است 1مگا هرتز باشد ، کالك داخلی  4به عنوان مثال ؛ اگر کالك خارجی  . یک کالك داخلی است

 :در شکل زیر این مطلب مشهود است

  

 :به چهار روش می توان کالك سیستم را تامین کرد

 :استفاده از خازن و مقاومت  -2            :استفاده از کالك خارجی -1

 

 

  

  

 :  استفاده از کریستال و خازن -3

پالس   کریستالاین روش متداولترین روش جهت تامین کالك پالس میکرو می باشد که در طی آن با وصل کردن قطعه اي به نام 

  .میکرو تامین میگردد 

  

  

  

داراي اسیالتور داخلی    18F4550برخی از میکرو از قبیل :  ) در برخی از میکرو ها(ساز داخلی  استفاده از نوسان - 4

  ) . 8MHzنهایتا (یعنی بدون استفاده از هیچ قطعه جانبی میکرو میتواند کالك پالس خود را تا مین نماید . هستند 

  .را تنظیم نمود   OSCCONجهت فعال سازي اسیالتور داخلی بایستی رجیستر  



 

Pin 
No. 

Name Description Alternate Function 

1 MCLR/VPP/RE3 Master clear 
Vpp: programming voltage input 
RE3: I/O pin of PORTE, PIN 3 

2 RA0/AN0 

PortA I/O Pins 1-6 

AN0: Analog input 0 

3 RA1/AN1 AN1: Analog input 1 

4 RA2/AN2/VREF-/CVREF 

AN2: Analog input 2 

VREF-: A/D reference voltage (low) input. 
CVREF: Analog comparator reference output. 

5 RA3/AN3/VREF+ 
AN3: Analog input3 

VREF+: A/D reference voltage (high) input 

6 RA4/T0CKI/C1OUT/RCV 

T0CKI: Timer0 external clock input. 
C1OUT: Comparator 1 output 
RCV:External USB transceiver RCV input. 

7 RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT 

AN4: Analog input 4 

SS: SPI slave select input 
HLDVIN: High/Low-Voltage Detect input. 
C2OUT: Comparator 2 output. 

8 RE0/AN5/CK1SPP 

PortE I/O Pins 1-3 

AN5: Analog input 5 

CK1SPP: SPP clock 1 output. 

9 RE1/AN6/CK2SPP 
AN6: Analog input 6 

CK2SPP: SPP clock 2 output 

10 RE2/AN7/OESPP 
AN6: Analog input 7 

OESPP : SPP Enabled output 

11 
  

VDD 
Positive supply 

12 Vss Ground 

13 OSC1/CLKI Oscillator pin 1 CLKI: External clock source input 

14 OSC2/CLKO/RA6 PortE I/O Pin 7 
CLKO: External clock source output 
OSC2: Oscillator pin 2 

15 RC0/T1OSO/T13CKI 

PortC I/O Pins 1-3 

T1OSO :Timer1 oscillator output 
T13CKI: Timer1/Timer3 external clock input. 

16 RC1/T1OSI/CCP2/UOE 

T1OSI: Timer1 oscillator output 
CCP2:Capture 2 input/Compare 2 output/PWM2 
output 
UOE: External USB transceiver OE output 

17 RC2/CCP1/P1A 

CCP1: Capture 1 input/Compare 1 output/PWM1 
output. 
P1A :Enhanced CCP1 PWM output, channel A. 

18 VUSB Internal USB 3.3V voltage regulator output, positive supply for the USB 



transceiver. 

19 RD0/SPP0 

PortD I/O Pins 1-4 
SPP0-SPP4 

Streaming Parallel Port data 

20 RD1/SPP1 

21 RD2/SPP2 

22 RD3/SPP3 

23 RC3/D-/VM 

PortC I/O Pins 4-5 

D-: USB differential minus line (input/output) 
VM: External USB transceiver VM input. 

24 RC4/D+/VP 
D+: USB differential plus line (input/output). 
VP: External USB transceiver VP input. 

25 RC6/TX/CK 

PortC I/O Pins 7-8 

TX: EUSART asynchronous transmit. 
CK: EUSART synchronous clock (see RX/DT). 

26 RC7/RX/DT/SDO 

RX: EUSART asynchronous receive. 
DT: EUSART synchronous data (see TX/CK). 
SDO: SPI data out. 

27 RD4/SPP4 

PortD I/O Pins 5-8 

SPP4:Streaming Parallel Port data 

28 RD5/SPP5/P1B 
SPP5:Streaming Parallel Port data 

P1B: Enhanced CCP1 PWM output, channel B 

29 RD6/SPP6/P1C 
SPP6:Streaming Parallel Port data 

P1C: Enhanced CCP1 PWM output, channel C 

30 RD7/SPP7/P1D 
SPP7:Streaming Parallel Port data 

P1D: Enhanced CCP1 PWM output, channel D 

31 Vss Ground 

32 
  

VDD 
Positive supply 

33 RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA 

PortB I/O Pins 1-8 

AN12: Analog input 12. 
INT0: External interrupt 0. 
FLT0: Enhanced PWM Fault input (ECCP1 module). 
SDI: SPI data in. 
SDA: I2C data I/O. 

34 RB1/AN10/INT1/SCK/SCL 

AN10: Analog input 10. 
INT1: External interrupt 1. 
SCK: Synchronous serial clock input/output for SPI 
mode. 
SCL: Synchronous serial clock input/output for I2C 
mode. 

35 RB2/AN8/INT2/VMO 

AN8: Analog input 8. 
INT2: External interrupt 2. 
VMO: External USB transceiver VMO output. 

36 RB3/AN9/CCP2/VPO 

AN9: Analog input 9. 
CCP2: Capture 2 input/Compare 2 output/PWM2 
output. 
VPO: External USB transceiver VPO output. 

37 RB4/AN11/KBI0/CSSPP 

AN11: Analog input 11. 
KBI0: Interrupt-on-change pin. 
CSSPP: SPP chip select control output. 

38 RB5/KBI1/PGM 
KBI1: Interrupt-on-change pin. 
PGM: Low-Voltage ICSP Programming enable pin. 

39 RB6/KBI2/PGC 
KBI2: Interrupt-on-change pin. 
PGC: Low-Voltage ICSP Programming enable pin. 

40 RB7/KBI3/PGD 

KBI3: Interrupt-on-change pin. 
PGD: In-Circuit Debugger and ICSP programming 
data pin. 

  

 

 

 



  :کردن میکروکنترلرپروگرام 

پروگرامر وسیله اي است که کد هگز تولید شده توسط کامپایلر  را به میکروکنترلر انتقال میدهد و آن را در حافظه  

FALSH   میکرو ذخیره میکند .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :پروگرامرهاياز  مهترین آنها میتوان به  پروگرامر هاي مختلفی وجو دارد که  PICبراي میکرو کنترلر 

 PICKIT2-PICKIT3-ICD2-ICD3  وIC REAL   اشاره کرد .

   



 PICو برنامه نویسی میکرو کنترلرهاي   MPLAB C18کار با محیط کامپایلر 

  :سی به سه دسته عمده تقسیم می شوند یزبان هاي برنامه نو: مقدمه 

  PASCAL,Basicمانند )   زبان هایی که به زبان انسان نزدیک هستند ( زبان هاي سطح باال  -1

) زبان هایی که مستقیماً به حافظه دسترسی دارند و از طرفی قابلیت انعطاف پذیري همچون زبان هاي سطح باال را نیز دارند : (زبان هاي سطح میانی  -2

 C,C++,JAVAمانند زبان 

 مانند زبان اسمبلی و زبان ماشین ) زبان هایی کع با سخت افزار کار دارند (ین زبان هاي سطح پای -3

پس باید براي کار با این میکروها به سراغ کامپایلري برویم که از این . استفاده میکنیم  PICجهت کار با میکروکنترلر هاي   Cدر اینجا ما از زبان 

  :که عبارتند از . وجود دارد  PIC18Fجهت کار با میکرو هاي سري    cکامپایلرهاي مختلفی به زبان . پشتیبانی کند  cزبان 

  

قوي و کاملی   Code wizardپشتیبانی میکند و بهترین خصوصیت این کامپایلر    PICاین کامپایلر از تمامی میکروهاي :   CCCکامپایلر  -1

دسترسی سخت به رجیسترهاي داخلی شاید مهمترین ضعف این کامپایلر . هست که  هر کاربر مبتدي را به استفاده از این کامپایلر ترغیب میکند 

  .میکرو باشد 

و جهت کار با میکرو هاي  به عنوان کامپایلري که مستقیما از طرف خود شرکت میکرو چیپ ارائه گردیده است C18کامپایلر  : C18کامپایلر  -2

این کامپایلر دست برنامه نویس را براي اعمال هرگونه . میباشد  و یک کامپایلر قوي براي افراد حرفه اي و با  سورس آزاد شناخته میشود  18Fسري 

  . تغییرات و تنظیماتی باز گذاشته است ولی متاسفانه راهنماي کتابخانه ها و مثالهاي آن کمی ضعیف میباشد 

قوي و آوردن مثال ها و نمونه برنامه هاي مختلف به عنوان یکی از بهترین کامپایلرهاي   HELPاین کامپایلر با داشتن  : MikroCکامپایلر  -3

  . تنها مشکل این کامپایلر قیمت باال و  شاید عدم ارائه کرك خوب و قوي میباشد . میباشد   PICجهت کار آسان و روتین با میکرو هاي  Cزبان 

این کامپایلر که جدیدا از طرف شرکت میکرو چیپ ارائه شده شاید در حال حاضر بهترین و قوي ترین کامپایلر براي کار با :  XC8کامپایلر  -4

در این کامپایلر برطرف شده  c18نزدیک است و خیلی از باگ ها کتابخانه هاي   C18پایلر البته این کامپایلر بسیار به کام. باشد   PICمیکرو هاي 

ولی متاسفانه هنوز مثال ها و آموزش هاي کامل براي کار با این  .است و عالوه بر آن تمامی سري هاي شرکت میکروچیپ را نیز پشتیبانی میکند 

د براي استفاده از این کامپایلر مستقیما از آموزش هاي ارائه شده از طرف خود سایت میکروچیپ کامپایلر وجود در دسترس عموم نیست و کاربران بای

  . بسنده کنند 

  

توسط   را  Microchipساخت شرکت  PICبیتی  8قصد ما در این دوره این است که اصول کار و شیوه  برنامه نویسی با سري پیشرفته میکروکنترلر هاي 

  .به شما بیاموزیم C18و کامپایلر MPLAB IDEادیتور 

پس در نتیجه تمامی برنامه ها و آموزش ها حول ساختار و امکانات این . میباشد  PIC18F4550میکروکنترلري را که ما جهت آموزش انتخاب کردیم 

 .میکرو کنترلر میباشد 

 

  

  

  

   

  :درباره شرکت میکرو چیپ 

کرو شرکت میکرو چیپ یکی از شرکت هاي تولید کننده می

در ایالت آریزونا آمریکا می باشد یکی از محصوالت  PIC هاي

می باشد که در  MPLAB IDE نرم افزاري این شرکت

قابلیت اجرا را دارد ، این    عامل ویندوز، مک ولینوکس  سیستم

 .شد می با PIC کامپایلر انتخاب حرفه اي هاي میکرو



  Mplab Ide , Mplab C18آموزش نصب نرم افزار  

  .را اجرا کنید  MPLAB_IDE_8_88از پوشه  setup.exeابتدا فایل  - 1

  .در تمامی مراحل نصب نرم افزار شروع می شود   nextبا زدن  -2

  . را اجرا کنید  mplabc18-v3.44-windows-lite-installerبه  اتمام رسید فایل  mplab ideپس اینکه نصب نرم افزار  -3

مراحل زیر را به تریتب براي ساخت یک پروژه جدید و نوشتن یک نمونه برنامه ساده انجام   c18پس از اتمام نصب کامپایلر  -4

   .دهید 

  . را  اجرا کنید کنید  MPLAB IDE v8.88فایل  -1

 گزینه  projectدر پنجره باز شده از قسمت  -2

project wizard   را اتخاب کنید.  

را بزنید و در   nextحال در پنجره باز شده گزینه  -3

  .صفحه بعد  باید نوع میکرو خود  را انتخاب کنید

  .را بزنید  nextرا انتخاب کنید و گزینه  18f4550میکرو 

  در پنجره باز شده مطابق شکل گزینه -4

 mplab c18  Toolsuite و  را انتخاب نماییدnext  را

  . بزنید 

 تخاب گزینه مورد نظر دقت نماییدنپس از ادر این قسمت  

اگر نرم افزار یعنی  هیچ ضربدر قرمزي نباید مشاهده شود 

نصب نشده باشد یک ضربدر قرمز در کنار فایل ها صحیح 

 toolsuite contectدر پنجره 

در صورت چنین حالتی باید خودتان به صورت . قرار میگیرد 

  mplabآدرس فایل هایی که  browseدستی از طریق گزینه 

قادر به شناسایی آن ها نبوده را با توجه به مسیر مشخص 

را دوباره   C18شده به نرم افزار معرفی کنید و یا کامپایلر 

  .نصب کنید 

را انتخاب نمایید و   browseدر قسمت بعد ابتدا گزینه  -5

پروژه خود انتخاب نمایید و محل  سپس یک اسم دلخواه براي

     .را بزنید   nextره سازي آن را مشخص نمایید سپس ذخی



  .را انتخاب نمایید   finishرا بزنید و سپس دکمه   nextدر صفحه بعد بدون انجام دادن کار خاصی گزینه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 addگزینه   projectپس از ساخت پروژه در صفحه باز شده از قسمت 

new file to project   را انتخاب کنید و سپس در صفحه باز شده به

در کنار  c.محل ذخیره پروژه بروید و یک فایل با نام دلخواه و با پسوند 

  . ذخیره کنید پروژه 

  

  

  

  

  

  

  

  

این صفحه محلی است که شما باید برنامه خود را در . می باشد  c.همانطور که مشاهده میکنید یک صفحه جدید براي شما باز میشود که پسوند آن 

  .آن بنویسید 

  

   .مراحل زیر را به ترتیب اجام دهید  . حال سراغ تنظیمات پروژه میرویم 
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اگر تنظیمات برنامه را درست انجام داده باشید و نسبت به نوشت برنامه دقت الزم را کرده باشید برنامه شما بدون هیچ 

این همان فایلی 

   .مثل پروتئوس مورد استفاده قرار گیرد 

 

اگر تنظیمات برنامه را درست انجام داده باشید و نسبت به نوشت برنامه دقت الزم را کرده باشید برنامه شما بدون هیچ 

این همان فایلی . در کنار محل ذخیره سازي پروژه بوجود می آید 

مثل پروتئوس مورد استفاده قرار گیرد 

اگر تنظیمات برنامه را درست انجام داده باشید و نسبت به نوشت برنامه دقت الزم را کرده باشید برنامه شما بدون هیچ 

در کنار محل ذخیره سازي پروژه بوجود می آید 

مثل پروتئوس مورد استفاده قرار گیرد 

  .برنامه زیر را بنوسید و سپس آن را به صورت زیر کامپایل کنید 

اگر تنظیمات برنامه را درست انجام داده باشید و نسبت به نوشت برنامه دقت الزم را کرده باشید برنامه شما بدون هیچ 

در کنار محل ذخیره سازي پروژه بوجود می آید 

مثل پروتئوس مورد استفاده قرار گیرد  است باید توسط پروگرامر بر روي میکرو ریخته شود و یا در برنامه شبیه سازي 

برنامه زیر را بنوسید و سپس آن را به صورت زیر کامپایل کنید 

Project 

اگر تنظیمات برنامه را درست انجام داده باشید و نسبت به نوشت برنامه دقت الزم را کرده باشید برنامه شما بدون هیچ 

.hex    در کنار محل ذخیره سازي پروژه بوجود می آید

است باید توسط پروگرامر بر روي میکرو ریخته شود و یا در برنامه شبیه سازي 

برنامه زیر را بنوسید و سپس آن را به صورت زیر کامپایل کنید 

Build All

اگر تنظیمات برنامه را درست انجام داده باشید و نسبت به نوشت برنامه دقت الزم را کرده باشید برنامه شما بدون هیچ 

   hex.یک فایل با پسوند 

است باید توسط پروگرامر بر روي میکرو ریخته شود و یا در برنامه شبیه سازي 

برنامه زیر را بنوسید و سپس آن را به صورت زیر کامپایل کنید 

Build All                                     

اگر تنظیمات برنامه را درست انجام داده باشید و نسبت به نوشت برنامه دقت الزم را کرده باشید برنامه شما بدون هیچ 

یک فایل با پسوند خطایی کامپایل میشود و 

است باید توسط پروگرامر بر روي میکرو ریخته شود و یا در برنامه شبیه سازي 

برنامه زیر را بنوسید و سپس آن را به صورت زیر کامپایل کنید حال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

  

  

اگر تنظیمات برنامه را درست انجام داده باشید و نسبت به نوشت برنامه دقت الزم را کرده باشید برنامه شما بدون هیچ 

خطایی کامپایل میشود و 

است باید توسط پروگرامر بر روي میکرو ریخته شود و یا در برنامه شبیه سازي 

حال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

  

  

اگر تنظیمات برنامه را درست انجام داده باشید و نسبت به نوشت برنامه دقت الزم را کرده باشید برنامه شما بدون هیچ 

خطایی کامپایل میشود و 

است باید توسط پروگرامر بر روي میکرو ریخته شود و یا در برنامه شبیه سازي 



; 

  . دو رجیستر مهم هستند که باید جهت کا ر با پورت هاي ورودي و خروجی تنظیم گردند 

  

دو رجیستر مهم هستند که باید جهت کا ر با پورت هاي ورودي و خروجی تنظیم گردند 

  

ولی در حالت کلی باید 

یک سري  دستورات دیگر نیز به برنامه اضافه کنید تا برنامه شما به صورت عملی نیز جواب 

را به 

  

  

دو رجیستر مهم هستند که باید جهت کا ر با پورت هاي ورودي و خروجی تنظیم گردند 

   

  خب اگر بخواهیم ساده شروع کنیم باید بگوییم که برنامه مقابل حداقل چیزي هست که 

ولی در حالت کلی باید 

یک سري  دستورات دیگر نیز به برنامه اضافه کنید تا برنامه شما به صورت عملی نیز جواب 

را به ما در اینجا یک مثال ساده آورده ایم و میخواهیم ابتدا آن را شبیه سازي و سپس برنامه 

  . را هر یک ثانیه یک بار معکوس میکند 

  . به صورت دیجیتالی می باشد 

دو رجیستر مهم هستند که باید جهت کا ر با پورت هاي ورودي و خروجی تنظیم گردند 

خب اگر بخواهیم ساده شروع کنیم باید بگوییم که برنامه مقابل حداقل چیزي هست که 

ولی در حالت کلی باید . باید بنویسید تا کامپایلر بتواند آن را بدون خطا کامپایل نماید 

یک سري  دستورات دیگر نیز به برنامه اضافه کنید تا برنامه شما به صورت عملی نیز جواب 

ما در اینجا یک مثال ساده آورده ایم و میخواهیم ابتدا آن را شبیه سازي و سپس برنامه 

  . صورت عملی تست نماییم و نحوه کار آن را مشاهده نمایم

را هر یک ثانیه یک بار معکوس میکند 

I/O  به صورت دیجیتالی می باشد

دو رجیستر مهم هستند که باید جهت کا ر با پورت هاي ورودي و خروجی تنظیم گردند 

خب اگر بخواهیم ساده شروع کنیم باید بگوییم که برنامه مقابل حداقل چیزي هست که 

باید بنویسید تا کامپایلر بتواند آن را بدون خطا کامپایل نماید 

یک سري  دستورات دیگر نیز به برنامه اضافه کنید تا برنامه شما به صورت عملی نیز جواب 

ما در اینجا یک مثال ساده آورده ایم و میخواهیم ابتدا آن را شبیه سازي و سپس برنامه 

صورت عملی تست نماییم و نحوه کار آن را مشاهده نمایم

را هر یک ثانیه یک بار معکوس میکند  Bبرنامه اي نوشتیم که بیت هاي پورت 

I/Oاین یک نمونه برنامه ساده جهت کار با پورت هاي 

ADCON  دو رجیستر مهم هستند که باید جهت کا ر با پورت هاي ورودي و خروجی تنظیم گردند

خب اگر بخواهیم ساده شروع کنیم باید بگوییم که برنامه مقابل حداقل چیزي هست که 

باید بنویسید تا کامپایلر بتواند آن را بدون خطا کامپایل نماید 

یک سري  دستورات دیگر نیز به برنامه اضافه کنید تا برنامه شما به صورت عملی نیز جواب 

ما در اینجا یک مثال ساده آورده ایم و میخواهیم ابتدا آن را شبیه سازي و سپس برنامه 

صورت عملی تست نماییم و نحوه کار آن را مشاهده نمایم

برنامه اي نوشتیم که بیت هاي پورت 

این یک نمونه برنامه ساده جهت کار با پورت هاي 

ADCON  وADCON1 

خب اگر بخواهیم ساده شروع کنیم باید بگوییم که برنامه مقابل حداقل چیزي هست که 

باید بنویسید تا کامپایلر بتواند آن را بدون خطا کامپایل نماید 

یک سري  دستورات دیگر نیز به برنامه اضافه کنید تا برنامه شما به صورت عملی نیز جواب 

.  

ما در اینجا یک مثال ساده آورده ایم و میخواهیم ابتدا آن را شبیه سازي و سپس برنامه 

صورت عملی تست نماییم و نحوه کار آن را مشاهده نمایم

برنامه اي نوشتیم که بیت هاي پورت :  1

این یک نمونه برنامه ساده جهت کار با پورت هاي 

ADCON0دو رجیستر 

خب اگر بخواهیم ساده شروع کنیم باید بگوییم که برنامه مقابل حداقل چیزي هست که  

باید بنویسید تا کامپایلر بتواند آن را بدون خطا کامپایل نماید شما 

یک سري  دستورات دیگر نیز به برنامه اضافه کنید تا برنامه شما به صورت عملی نیز جواب 

.بدهد 

  

  

ما در اینجا یک مثال ساده آورده ایم و میخواهیم ابتدا آن را شبیه سازي و سپس برنامه 

صورت عملی تست نماییم و نحوه کار آن را مشاهده نمایم

1مثال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

این یک نمونه برنامه ساده جهت کار با پورت هاي 

دو رجیستر 



  c18در کامپایلر   Cیک برنامه  و ساده ساختار کلی

 

الزم به ذکر است که برنامه باال هیچ کار خاصی به غیر از  تعریف . ساختار باال کلی ترین ساختار یک برنامه را نشان میدهد 

  . صورت نگرفته است   functionچند متغیر و همچنین تعریف یک تابع به نام 

  include# >نام میکرو  .h <                      //                                معرفی میکرو                    

 include# >نام کتابخانه یا هدر . h <//                              فراخوانی کتابخانه ها و هدر ها  

  

 pragma    config FOSC=HS#دستورات پیش پردازنده                                              

 pragma    config LVP=OFF#  دستورات پیش پردازنده                                            

 pragma    config WDT=OFF#دستورات پیش پردازنده                                            

 pragma    config CPUDIV=HS_PLL2# دستورات پیش پردازنده                              

  

  data      100                  #define //                                                   ثوابت   تعرف

               ;unsigned char x,y//                 تعریف متغیر هاي عمومی از نوع هشت بیتی   

             ;unsigned int b,dama//                     بیتی  16تعریف متغیر هاي عمومی  از نوع 

  

  

 }void fanction (void )//                     تعریف تابع فرعی                                 

            unsigned char k,j  ; //                               تعریف متغیر هاي محلی                

      

  دستورات ;                                                                                                

                        }        

      

void main (){ 

unsigned char k,j  ; //                          تعریف متغیر هاي محلی در  تابع اصلی                

         

function()  ;                                               //                      توابعیا  فراخوانی تابع    

while (1){                              حلقه بی نهایت برنامه                     //                        

 ;دستورات 

}                   

  {//                                             ایان برنامه پ



نید ابتدا براي شما شرح دهیم تا بتوادازیم الزم است قسمتی از دستورات کامپایلر را در بپر C ما به توضیح زبان قبل از اینکه 

 .  مینویسید به صورت کاربردي و عملی مشاهده و بررسی نمایید  Cنتایج برنامه هایی را  که به زبان 

   .نیم در حالت کلی  ما براي کار با میکروکنترلرها از دو سري دستورات استفاده میک          

 رلر هاي دیگر ي میکروکنتپایلرهاماین دستورات منحصر به همان  کامپایلر بوده و در دیگر کا :دستورات مرتبط با کامپایلر  -1

 .استفاده میشود   Bبر روي پورت  0X0Fکه جهت ریختن مقدار  LATB=0X0F: مثل دستور . نمی شوند    شناسایی

میتوانند در ) C-PACAL-BASIC(این دستورات بسته به نوع زبان انتخابی شما  :دستورات واسط کاربر با زبان ماشین  -2

 Cدر تمامی کامپلیرهاي زبان   Cدر زبان   forمثال دستور حلقه تکرار . تمام کامپایلرهاي پشتیبانی کننده از آن زبان به کار روند 

 . قابل استفاده است  

  

باید  میباشد پس مسلماً  PIC18براي میکرو کنترلر هاي  Cکه یک کامپایلر زبان   C18کامپایلر با توجه به اینکه کامپایلر مورد استفاده ما 

  .  اقدام نماییم   C18و همچنین دستورات کامپایلر   Cنسبت به فراگیري دستورات زبان 

نویسی کنید تمامی برنامه شما ابتدا به زبان البته باید این نکته را خاطر نشان کرد که شما با هر کامپایلر یا و با هر زبانی که برنامه 

  .پس نقش کامپایلر در اینجا فقط ترجمه برنامه و دستورات شماست . تبدیل میگردند  1یا  0و سپس به زبان ماشین ) ASSMLY(اسمبلی

  : دستورات پیش پردازده

ش پردازنده به طور خودکار اجرا پایل میکنید پیمهنگامی که شما یک برنامه را کا. شروع میشوند #این دستورات با 

وظیفه اصلی . پایلر برنامه را کامپایل میکند مسپس کا. شروع شده اند را ترجمه میکند  #میگردد و دستوراتی را که با 

مثال زمانی که شما میخواهید فایل  .پیش پردازنده آن است که که فایل درخواستی را آماده سازد و وارد برنامه کند 

  : خانه را به کامپایلر معرفی و از آنها استفاده کنید به صورت زیر عمل میکنید هاي یک کتاب

#include < نام هدر یا کتابخانه   .h  > 

 . آن را صورت زیر فراخوانی میکنیم  pic18f4550مثال براي فراخوانی فایل هاي کار با میکرو 

#include      <p18f4550.h>                                                                                                       

                  <include      <xlcd.h#           .  را فراخوانی میکنیم   xlcdاز هدر  lcdو یا براي کار با توابع 

  :به دو صورت قابل استفاده است   includeدستور  باید این نکته را به خاطر بسپارید کهالبته 

#include < نام هدر یا کتابخانه   .h  > 

#include " نام هدر یا کتابخانه   .h " 

فرق این دو حالت در این است که در حالت اول کامپایلر به صورت اتوماتیک خود به محل نصب هدرها و کتابخانه 

هاي کامپایلر رفته و آن هدر یا کتابخانه اي را که  را که ما فراخوانی کردیم پیدا کرده و آن را در باالي برنامه 

  . فراخوانی میکند 

  

  

  

  . به آدرس زیر بروید و آنها را مشاهده کنید   c18نه هاي کامپایلر جهت مشاهده هدر ها و کتابخا* 

C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.44\h  

 delays –xlcd – stdlib – stdio- p18f4550. سپس کتابخانه هاي زیر را در برنامه فراخوانی کنید 



زاري میکرو براي تنظیم مدهاي کاري و یا تنظیم پیکربندي سخت اف یکی ازکاربرد هاي  دستورات پیش پردازنده 

  ).تنظیم فیوز بیت ها . (یک سري ادوات خاص می باشد 

  : فیوز بیت چیست 

. هستند که تنظیمات خاصی را در خود ذخیره می کنند) رزرو شده(قسمتی از حافظه دائمی   (Fuse bits)فیوز بیت ها

وجود   CPUپروگرام کردن میکروکنترلر قابل تنظیم هستند و پس از آن امکان تغییر آن توسطفیوز بیت ها تنها در زمان 

تنظیمات اعمالی بر روي فیوز بیت ها تا زمانی که عمل پروگرام کردن دوباره انجام شود، حفظ خواهد شد و . نخواهد داشت

اردهی فیوز بیت ها قابل اجراست تماما از نوع تنظیماتی که توسط مقد. قطع تغذیه نیز بر روي آن تاثیري نخواهد گذاشت

به عنوان مثال فعال کردن قفل برنامه که از خوانده شدن اطالعات میکروکنترلر به صورت خارجی . سخت افزاري هستند

و تعیین نوع پروگرام ) جلوگیري می کند، انتخاب نوع اسیالتور میکروکنترلر با توجه به محدوده فرکانس تولید شده ي آن

 .کردن میکروکنترلر از جمله تنظیماتی است که توسط فیوز بیت ها قابل انجام است

باید از طریق نرم افزاري که براي پروگرام کردن میکروکنترلر استفاده می شود،  bits) -(Fuseبراي تنظیم فیوز بیت ها

  .اقدام کرد و به واسطه آن فیوز بیت را تنظیم نمود

 :                             بنوسید   include این دستور را همیشه بعد از

#pragma  config     FOSC=HS,LVP=OFF,WDT=OFF  

  یا به صورت جدا 

    pragma  config     FOSC=HS#                                                                  //  تنظیم مد فرکانس کاري 

   pragma  config    LVP=OFF#//                                             با ولتاژ پایینخاموش کردن مد برنامه ریزي  

  pragma  config    WDT=OFF#                                                     // خاموش کردن تایمر سگ نگهبان  

#pragma config CPUDIV   = OSC1_PLL2              //                                                تنظیم مقسم فرکانس      

تنظیمات پیکربندي هر میکرو بسته به . دستورات باال یک سري تنظیمات هستند که با توجه به نیاز ما تنظیم و نوشته میشوند 

    .ممکن است تا حدود کمی با میکرو دیگر فرق کند شماره سري آن 

   



  :  TRISدستور 

که پورت یا پین ما به کار میرود یعنی ما با استفاده از این دستور مشخص میکنیم ) وروي یا خورجی (این دستور جهت مشخص کردن جهت پورت ها 

ین و اگر بخواهیم آن پورت یا پ 1آن را مساوي با  TRISبراي اینکه یک پورت یا پین ورودي گردد باید   C18  در کامپایلر .جی وروروي است یا خ

  . این دستور به دو صورت قابل استفاده است .قرار دهیم   0را خروجی کنیم باید آن را مساوي با 

  

  

   

 

                     

          TRISB=0XFF ;                                                                    را ورودي میکند .  B این دستور کلیه پین هاي پورت  

  ;TRISD=0X0F                . را وروري میکند   Dبیت کم ارزش پورت  4را خروجی و  Dبیت پر ارزش پورت  4این دستور 

  ;TRISA=0B00011000       .را ورودي و بقیه پین ها را خروجی میکند  Aپورت  4و 3این دستور پین هاي 

  

   : به صورت زیر عمل میکنیم حال اگر بخواهیم فقط یک پین را ورودي یا خروجی کینیم 

      ;TRISCbits.TRISC0=0          . را خروجی میکند   Cاز پورت  5این دستور فقط پین 

    ;TRISEbits,TRISE2=1                          . را ورودي میکند  Eاز پورت  2این دستور فقط پین 

  . این کار به دو صورت انجام می پزیرد . را خروجی کنیم   Dاز پورت   0خواهیم پین پس مشخص شد اگر  ما ب

1- TRISD=0X01      

2- TRISDbits.TRISD0=1  

  

  :نکته مهم 

 وي پورت یا پایه اي رو اگر بخواهیم بر زمانی که ما بخواهیم مقدار روي یک پورت یا پین را بخوانیم حتما باید آن را ورودي 

  .د حتما آن را خروجی نماییم ایبنویسیم ب

  

  :  PORTدستور 

البته به این نکته . و یا روي آن بنویسیم در متغییري ذخیره کنیم  واز این دستور زمانی استفاده میشود که ما بخواهیم مقدار یک پورت را بخوانیم  

از به آن  خود نیز یک رجیسترهشت بیتی است یعنی ما میتوانیم بدون اینکه آن را در متغییري ذخیره کنیم به صورت مستقیم PORTتوجه کنید که  

) بخوانید(ما به شما پیشنهاد میکنیم هر زمان خواستید وضعیت یک پورت یا یک پایه را چک کنید . دسترسی داشته باشیم و در آن بخوانیم و بنوسیم 

  .  اشیم آن پورت یا پین را درست ست کرده ب  TRISبراي استفاده صحیح از این دستور باید حتما دستور . از این دستور استفاده کنید 

  
 

  . به دو صورت انجام میگیرد   TRISاستفاده از این دستور نیز همانند دستور 

                       ; DATA=PORTB//      . ذخیره میکند   DATAرا در متغییر   Bپورت  این دستور مقدار 

            if (PORTD==0X2) {                                                                                                               

  PORTC=0XFF                   {    ;                                          .میشود   PORTC=0XFFشد پورت  PORTD=0X2اگر مقدار 

PORTمقدار=نام پورت;          

PORTA=255;     براي نوشتن         : مثال

 PORTB=DATA;   

PORTC=0B11010011; 

 .معایب هریک از این دو دستور بیان نمایید مزایا یا در مورد فرق این دو دستور در کالس بحث کنید و راه حل هاي خود را جهت 

TRISمقدار =نام پورت ;          

TRISD=0XFF ;     مثال                                        :  

TRISE=0B00001111; 

TRISA=100; 

          ;نام پورتPORT=متغییر

a=PORTA;     براي خواندن  : مثال

DATA=PORTB; 

PORTC=PORTD 



 

                     ;TRISBbits.TRISB4=1:از یک پورت را بخوانیم از دستور زیر استفاده میکینم  حال اگر بخواهیم وضعیت یک پین 

   ;A=PORTBbits.RB4.                                                ذخیره مینماید  Aرا در متغییر  B از پورت  4این دستور مقدار پین 

  

 ;TRISDbits.TRISD4=0:                                                                               یک پایه را یک کنیم  مقدار و اگر بخواهیم

 PORTDbits.RD4=1;                                                                                                                                

  به هر صورتی که ما بخواهیم از پورت یا پینی مقدار آن را بخوانیم  :نکته 

  .را ورودي کنیم   باید قبل از خواندن ،پین یا پورت مورد نظر

   : LATدستور 

عمل میکند ولی ما از  این دستور زمانی استفاده میکنیم که  بخواهیم یک مقدار را بر روي پین یا پورت مورد نظر  PORTاین دستور همانند دستور

باید به صورت خالصه اینگونه گفت که دستور  PORTو  LATدر مورد تفاوت دو دستور . کنیم  1و   0یعنی پایه ها یا پورت ها را . بریزیم 

PORT   دستور  پایه ها و  جهت خواندن از پورت وLAT   جهت نوشتن روي پورت یا پایه ها استفاده میگردد.  

  : شکل استفاده از این دستور به صورت زیر است 

  

  

  

 ;  LATD=0X55//                        . قرار میدهد  Dروي پورت  را بر 0X55این دستور مقدار 

 ;  LATB=0B11000110//           .قرار میدهد  Bرا بر روي پورت  0B11000110این دستور مقدار 

  . حتما قبل از ریختن یک مقدار بر روي یک پورت آن را خروجی نمایید : نکته 

  ;TIRSA=0                                                   . به صورت خروجی تعریف میشود  Aپورت 

  ;LATA=3                                                                      .قرار میگیرد   Aبروي پورت  3مقدار  

  

  

   

  : PORT و   LATتفاوت دو دستور 

براي . بعضی دستورات به جاي خواندن وضعیت یک پایه خارجی ، محتویات لچ داخلی پورت را می خوانند  

  :ترتیب کارهایی که موقع اجراي این دستور انجام میشود به صورت زیر است  a=PORTBمثال 

متمم میشود این داده  -2. میآورد   CPUرا  می خواند وآن داده را به درون  LATBدستور لچ داخلی  -1 

داده روي پایه ها تنها در صورتی عوض میشود که بیت هاي  -4نوشته میشود  LATBنتیجه دوباره در  -3

TRISB   از بحث باال نتیجه میگیریم که یک لچ پورت را می خواند . پاك و صفر شوند .  

  استفاده کنید   PORTوبراي خواندن از  LATهمیشه براي نوشتن از بهتر است 

LATمقدار = نام پورت ;  

LATB=255;     مثال                                     :

LATC=DATA;   

LATC=0B11010011; 



  :  C18در کامپایلر  (delay functions)توابع تاخیري 

قبل از پرداختن به توابع تاخیر باید کمی در مورد  . ایجاد کنیم   cpuاز این توابع  زمانی استفاده میگردد که ما بخواهیم یک تاخیر یا مکث در کار 

نسبت به دیگر میکرو هاي هم    داخلی  usbبعه علت داشتن  18f4550  البته میکرو . صحبت کنیم   picساختار اسیالتور میکرو کنترلر هاي 

ی میکنیم تا آنجا که امکان دارد این بحث را به صورت ساده شده بیان ولی با این حال ما سع. ردیف خود از نظر ساختار اسیالتور کمی پیچیده است 

  . نماییم 

پالس ساعت عبارت است از یک سیگنال مربعی با فرکانس و  دامنه ثابت جهت را اندازي مدارات محاسبه گر و منطقی  :تعریف پالس ساعت 

به دیتاشیت آن رجوع  pic18f450براي اطالع از انواع اسیالتور مورد استفاده در . داخلی میکرو این پالس به چند روش میتواند به میکرو اعمال گردد 

  .نمایید 

  برداشتن عملوند از فایل رجیستر   - 2رمزگشایی  -1سیکل ماشین عبارت است از انجام فرامین  :تعریف سیکل ماشین 

  . نوشن نتیجه در رجیستر مقصد  -4انجام عملیات  -3

پالس   4از   picدر میکرو کنتلرهاي ) 1TCY(پس در نتیجه یک سیکل ماشین . فرامین خود نیاز به یک پالس ساعت دارد که انجام هریک از این  

  . ما یک چهارم فرکانس اسیالتور ما میباشد   cpuبه عبارت دیگر همیشه فرکانس کاري . ساعت تشکیل شده است 

 .اده شده است نشان د  CPUدر شکل زیر روند کلی اجراي یک دستور توسط 

آن دستور را به طور  Cpu  رده شود تاپالس ساعت باید خ 8در واقع باید سیکل ماشین براي اجرازمان نیاز دارد  2پس زمانی که ما میگوییم دستوري 

  . کامل اجرا کند 

  ما   CPUباشد فرکانس  4MHzمثال اگر فرکانس کریستال ما 

 FOSC=4MHZ                  چه قدر است ؟ 

       =1MHz 4/  CPU clock =4MHZ 

   



در برنامه فراخوانی کنیم   >include # نام هدر یا کتابخانه. <h  گفتیم که براي استفاده از توابع هر کتابخانه اي ابتدا آنها را توسط دستور 

این کتابخانه ها در  h.یک جهت سهولت کار ما یک  سري کتابخانه هاي آماده در اختیار ما قرار داده که فایل هاي هدر یا   C18کامپایلر . 

هاي این  C.و فایلهاي تابع یا به عبارت دیگر . موجود میباشند  C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.44\hآدرس 

و همچنین یک . موجود است  C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.44\src\pmc_commonکتابخانه ها در آدرس 

را جهت استفاده از این کتابخانه ها را جهت دانلود بر  MPLAB® C18 C   COMPILER LIBRARIESبا عنوان   pdfفایل راهنماي 

  .روي سایت خود قرار داده است 

خب فایل راهنما را باز کنید و  .فحات آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهید این فایل راهنما بسیار مهم بوده پس سعی کیند تمامی ص

  . مراحل زیر را انجام دهید 

جستجوي خود را تا زمانی که به صفحه اي .  جستوجو میکنیم   pdfرا در فایل   Delaysما  ابتدا عبارت  delaysبراي استفاده کتابخانه 

 .برسیم ادامه میدهیم  delays.hکه مربوط به توضیح کتابخانه هاي 

  

البته توضیحات تکمیلی  این توابع نیز پس .تابع میباشد که توضیحات هر تابع در روبروي آن نوشته شده است  5همانطور که میبینید این کتابخانه داراي  

  .  معرفی آنها در زیر جدول داده شده  است 

 Delay10TCYxبه عنوان مثال تابع 

  سیکل ماشین براي ما تاخیر  10تابعی است که 

  آرگومان ورودي این تابع از نوع . ایحاد میکند 

  .را قبول کند   255تا  1میباشد یعنی بازه داخل پزانتز این تابع میتواند اعداد بین   unsigned charهشت بیتی 

  :حال براي محاسبه مقدار تاخیري که این تابع میتواند به ما بدهد از فرمول زیر استفاده میکنیم .   ;Delay10TCYx(50)فرض کنید ما نوشته ایم . 

 Delay=(4*500)/4Mhz   Delay=500 us or 0.5 ms   x=(Delay*Fosc)/4   Delay=(4*x)/Fosc       

x = اسیالتورفرکانس  =Fosc          مقدار تاخیري که میخواهیم  =Delay    تعداد سیکل            



  ) Fosc=4MHz. (بنویسید  delays.hکتابخانه  ثانیه را با توجه به توابع  1دستور ایجاد تاخیر : مثال 

    *x=(1s (4000000/      4                 :خب با توجه به فرمول مینوسیم 

     x=1000000        TCYسیکل ماشین            

نگاه میکینم تا ببینیم  Delays.hخب حال به توابع موجود در کتابخانه . سیکل ماشین نیاز داریم  1000000ه تعداد  یعنی ما براي ایجاد چنین تاخیري ب

است و  1000به معناي   Kاین . قرار داده شده است   Kاگر دقت کنید میبیند که در دو تابع آخر حرف . براي ایجاد این تاخیر مناسب است  از توابع  کدامیک

10K  میباشد یعنی عدد داخل پرانتز در تابع   10000به معنی Delay1KTCYx  و در  1000در عدد Delay10KTCYx  ضرب میشود  10000در عدد .  

را در داخل  100میتوانیم عدد . ا توجه به آرگومان ورودي تابع که هشت بیتی است انتخاب کنیم پس اگر بخواهیم عدد مناسبی را ب

که با توجه به ضرب   Delay10KTCYx(100)  :یعنی بنویسیم. قرار دهیم  Delay10KTCYxآرگومان ورودي تابع 

100*10k=1000000  مقدار یک ثانیه تاخیر براي ما ایجاد می گردد.    

  

   

 ) .Fosc=12MHz.(میلی ثانیه معکوس کند  10برنامه اي بنوسید که تمامی پورت هاي میکرو را با تاخیر : تمرین 



که با فرستادن اطالعات به آن این اطالعات 

روتکل کافیست کد اسکی این حرف را طبق یک پ

 همچنین می توان دستوراتی از قبیل پاك کردن صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش روشن کردن مکان نما و غیره را نیز به

،  20،  16ل آن عبارتند از 

موردنظر میتواند همراه با 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

که با فرستادن اطالعات به آن این اطالعات 

کافیست کد اسکی این حرف را طبق یک پ

همچنین می توان دستوراتی از قبیل پاك کردن صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش روشن کردن مکان نما و غیره را نیز به

ل آن عبارتند از انواع معمو

موردنظر میتواند همراه با  LCD همچنین

 
شماره 

 پایه

١ 

٢  

٣  

۴ 

۵ 

۶ 

D0  ١۴-7 

١۵ 

١۶  

Hitachi   که با فرستادن اطالعات به آن این اطالعات )است

کافیست کد اسکی این حرف را طبق یک پ 

همچنین می توان دستوراتی از قبیل پاك کردن صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش روشن کردن مکان نما و غیره را نیز به

انواع معمو. ها از طریق مقدار اطالعاتی که میتوانند در صفحه نمایش بدهند انتخاب و خریداري می شوند

همچنین. کاراکتر است

 اسم پایه

VSS 

VDD 

V0 

RS 

R/W 

E 

D0 – D7

- 

- 

Hitachiاز کمپانی 

 "M" مثال براي نمایش حرف

همچنین می توان دستوراتی از قبیل پاك کردن صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش روشن کردن مکان نما و غیره را نیز به

ها از طریق مقدار اطالعاتی که میتوانند در صفحه نمایش بدهند انتخاب و خریداري می شوند

کاراکتر است 16یعنی صفحه داراي دو خط و هر خط 

 .داده انتخاب می شود

ها ابزاري براي نمایش اطالعاتی هستند که شامل حروف و اعداد و 

می داراي یک کنترلر 

از کمپانی  HD44780هایی که ما معموال از آنها استفاده میکنیم این کنتلرلر تراشه 

مثال براي نمایش حرف  .را در صفحه اي که عموما به چند سطر و ستون تقسیم شده نمایش می دهد

همچنین می توان دستوراتی از قبیل پاك کردن صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش روشن کردن مکان نما و غیره را نیز به

ها از طریق مقدار اطالعاتی که میتوانند در صفحه نمایش بدهند انتخاب و خریداري می شوند

یعنی صفحه داراي دو خط و هر خط 

داده انتخاب می شود

ها ابزاري براي نمایش اطالعاتی هستند که شامل حروف و اعداد و 

 LCD  داراي یک کنترلر

هایی که ما معموال از آنها استفاده میکنیم این کنتلرلر تراشه 

را در صفحه اي که عموما به چند سطر و ستون تقسیم شده نمایش می دهد

همچنین می توان دستوراتی از قبیل پاك کردن صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش روشن کردن مکان نما و غیره را نیز به

ها از طریق مقدار اطالعاتی که میتوانند در صفحه نمایش بدهند انتخاب و خریداري می شوند

یعنی صفحه داراي دو خط و هر خط  16در  2

 LCD .یا بدون آن انتخاب شود

 در .نمایش می دهند

 اکثر: کنید 

خط آن مربوط به فرستادن یا 

پایه هاي دیگر خطوط 

 لیست کامل خط ها بقرار زیر

RS=1  داده انتخاب می شود رجیسترباشد

ها ابزاري براي نمایش اطالعاتی هستند که شامل حروف و اعداد و 

 LCD.ند همچنین برخی کاراکترهاي گرافیکی می شو

هایی که ما معموال از آنها استفاده میکنیم این کنتلرلر تراشه 

را در صفحه اي که عموما به چند سطر و ستون تقسیم شده نمایش می دهد

همچنین می توان دستوراتی از قبیل پاك کردن صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش روشن کردن مکان نما و غیره را نیز به

ها از طریق مقدار اطالعاتی که میتوانند در صفحه نمایش بدهند انتخاب و خریداري می شوند

2مثال . سطر 4یا  2

یا بدون آن انتخاب شود

5x7 pixel نمایش می دهند

LCD کنید مشاهده می  را

خط آن مربوط به فرستادن یا  8

پایه هاي دیگر خطوط . خواندن داده ها یا دستورالعمل ها می باشد

لیست کامل خط ها بقرار زیر

RS=1 دستور انتخاب می شود و اگر

ها ابزاري براي نمایش اطالعاتی هستند که شامل حروف و اعداد و 

همچنین برخی کاراکترهاي گرافیکی می شو

هایی که ما معموال از آنها استفاده میکنیم این کنتلرلر تراشه 

را در صفحه اي که عموما به چند سطر و ستون تقسیم شده نمایش می دهد

همچنین می توان دستوراتی از قبیل پاك کردن صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش روشن کردن مکان نما و غیره را نیز به .ارسال کنیم

 LCD. ها از طریق مقدار اطالعاتی که میتوانند در صفحه نمایش بدهند انتخاب و خریداري می شوند

2یا  1کاراکتر در هر خط در 

یا بدون آن انتخاب شود (Back light) المپ پشت صفحه

 ixelها کاراکتر ها را در ماتریس هاي 

2x16  LCD      یک نمونه 

8پایه هستند که  16

خواندن داده ها یا دستورالعمل ها می باشد

لیست کامل خط ها بقرار زیر. کنترل و ولتاژهاي تغذیه می باشند

  ولت منبع تغذیه

  ولتاژ کنترل کنتراست

دستور انتخاب می شود و اگر رجیستر

  LCD براي نوشتن در

 LCD براي خواندن از

 دیتا

 LCD پشت

  LCD پشت

  

  

  

  :مقدمه  

  LCD  ها ابزاري براي نمایش اطالعاتی هستند که شامل حروف و اعداد و

همچنین برخی کاراکترهاي گرافیکی می شو

هایی که ما معموال از آنها استفاده میکنیم این کنتلرلر تراشه   lcdدر (باشد 

را در صفحه اي که عموما به چند سطر و ستون تقسیم شده نمایش می دهد

ارسال کنیم LCD ساده به

LCD ارسال کرد 

کاراکتر در هر خط در  40و  32

المپ پشت صفحه

ها کاراکتر ها را در ماتریس هاي 

یک نمونه  تصویر 

LCD  16ها داراي

خواندن داده ها یا دستورالعمل ها می باشد

کنترل و ولتاژهاي تغذیه می باشند

  :است

  

  

  

 توضیحات

 زمین منبع تغذیه

ولت منبع تغذیه  5+ولتاژ

ولتاژ کنترل کنتراست

رجیسترباشد   RS=0 اگر

R/W=0  براي نوشتن در

R/W=1  براي خواندن از

 فعال ساز

دیتا 7تا  0بیت هاي 

پشت  LED د المپآن

پشت  LED د المپکات

  

  

  

مقدمه  

LCD 

همچنین برخی کاراکترهاي گرافیکی می شو

باشد 

را در صفحه اي که عموما به چند سطر و ستون تقسیم شده نمایش می دهد

ساده به

LCD 

32

المپ پشت صفحه

ها کاراکتر ها را در ماتریس هاي 

تصویر 

LCD 

خواندن داده ها یا دستورالعمل ها می باشد

کنترل و ولتاژهاي تغذیه می باشند

است

  

  

  

توضیحات

زمین منبع تغذیه

ولتاژ

ولتاژ کنترل کنتراست

اگر

R/W=0

R/W=1

فعال ساز

بیت هاي 

آن

کات



 :جدول دستورات

  عملکرد فرمان 

کد 

هگزادسیمال 

 فرمان

  صفحه نمایش پاك می شود

  مکان نما به محل اولیه بر می گردد

  مکان نما پس از نوشتن هر حرف یا عدد به چپ شیفت پیدا می کند

  مکان نما پس از نوشتن هر حرف یا عدد به راست شیفت پیدا می کند

  راست شیفت پیدا می کنند کاراکترها به

  کاراکترها به چپ شیفت پیدا می کنند

  کاراکترها و مکان نما خاموش می شوند

  کاراکترها خاموش و مکان نماي زیر خط ثابت روشن می شود

  کاراکترها روشن و مکان نما خاموش می شود

  مکان نماي چشمک زن فعال می شود

  مکان نما به چپ شیفت پیدا می کند

  ه راست شیفت پیدا می کندمکان نما ب

  کل به چپ شیفت پیدا می کند

  کل به راست شیفت پیدا می کند

  آدرس اولین کاراکتر سطر اول

  آدرس اولین کاراکتر سطر دوم

LCD  به صورت دو سطري می شود 

0x1  

0x2  

0x4  

0x6 

0x5  

0x7  

0x8  

0x0A  

0x0C 

0x0D  

0x10 

0x14  

0x18  

0x1C  

0x80  

0xC0  

0x38 

  

 :به صورت هگزا دسیمال درجدول زیر مشخص شده است  LCD آدرس مکان کاراکترهاي همچنین 

  

  

  

        8F8E 8D 8C 8B 8A 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 
CF CE CD CC CB CA C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 



راهنماي  pdfسپس با مراجعه به . کنیم می فراخوانی  در برنامه را xlcd.hکتابخانه  ابتدا ما  LCDبراي راه اندازي خب 

   . را بررسی میکنیم   lcdبه  نحوه استفاده از دستورات و توابع مربوط c18کتابخانه هاي 

. در جدول زیر آمده اند تشکیل شده است خوب همانطور که مشاهده میکنید این کتابخانه از تعدادي تابع که 

  

 

 



 

 البته چیزي که در جدول آماده به صورت پیش. به میکرو مشخص شده است   LCDدر جدول باال نحوه اتصال پایه هاي 

  .وکنترل را توضیح میدهیم  dataفرض می باشد و ما در ادامه چگونگی تغییر پایه هاي  اتصال پیش

. نشان میدهد  protuseرا در نرم افزار   lcdشکل زیر نحوه اتصال میکرو به 

  

  . راغ نوشتن  برنامه میرویم پس از اتصال پایه ها مربوطه به س

  



:  lcdجهت کار با  delayتوابع 

  

درج شده است   lcdمقدار این زمان ها در دیتاشیت هر . جهت انجام فرامین و دستورات نیاز به زمانبندي صحیح دارد   lcdهر 

که مقدار هریک در جدول باال آمده است را در باالي برنامه فراخوانی   delayباید سه تابع  xlcd.hما جهت کار با کتابخانه 

  . به صورت زیر نوشته میشوند  4Mhzاین توابع براي کریستال .  کنیم

  

بود شما باید با توجه به توضیحاتی که در فصل قبل دادیم  این توابع را تصحیح  4MHzاگر کریستال شما مقداري غیر از 

  . گفته شده است  4-3باشد که همواره باید مقدار تاخیر این سه تابع همان مقداري باشد که در جدول  نمایید ولی حواستان

اول برنامه فراخوانی را در  delays.hباید کتابخانه  delayهمانطور که در فصل قبل گفته شد براي استفاده از توابع : نکته 

  . نمایید 

    .میرویم  xlcd.hجهت نوشتن ادامه برنامه به سراغ دیگر توابع موجود در کتابخانه 



  :OpenXLCD 

این تابع داراي دو آرگومان . پیکربندي میشود   lcdکردن پایه هاي میکرو جهت برقراري ارتباط با   configاین تابع براي 

  .ورودي است 

  

  

  

  

  

  

  

  

DATA interface  : lcd   هاي کارکتري میتوانند به دو صورت به میکرو وصل شوند.  

در این مد دیتا به صورت هشت بیتی انتقال پیدا میکند و سرعت انتقال در این مد بیشتر است  ولی پایه هاي : بیتی  8 -1

  . زیادي از میکرو اشغال میشود 

  

  
  

در این مد دیتا هشت بیتی به صورت کد شده چهار بیتی انتقال پیدا میکند که این کار باعث کمی کند شدن کار : بیتی  4  -2

lcd   میگردد ولی پایه هاي کمتري صرف ارتباط باlcd   میشود.   



  مد پیش فرض نیز  را در مد چهار بیتی که  lcdبه علت اینکه در این جا بحث سرعت مطرح نیست ما در تمامی برنامه ها 

  .می باشد پیکربندي میکنیم 

LCD confiugration : و انتخاب تعداد سطرهاي  این آرگومان جهت اتخاب نوع نمایش کارکترهاLCD  تنظیم میشود

.LINE_5x7  :LCD  5را به صورت تک سطري و نمایش هر کاراکتر در یک ماتریسx7  پیکربندي میکند.  

 LINE_5x10: LCD  5را به صورت تک سطري و نمایش هر کاراکتر در یک ماتریسx10  پیکربندي میکند.  

LINES_5x7  :LCD 5سطري و نمایش هر کاراکتر در یک ماتریس  را به صورت دوx7  پیکربندي میکند.  

  

  

  

 openXlcdبه صورت چهار بیتی می باشد و میخواهیم از دوسطر آن استفاده کنیم پس تابع   LCDچون هدف ما راه اندازي 

  : را به صورت زیر در برنامه مینویسیم 

  

:WriteCmdXLCD 

شما میتوانید براي آرگومان ورودي این تابع را . استفاده میشود  lcdبه  commandاز این تابع جهت ارسال فرمان یا همان  

اعدادي که قبال در جدول شماره      درج شده استفاده نمایید یا جهت سهولت و خوانایی بهتر برنامه از دستوراتی که در زیر 

  . آماده استفاده نمایید 

  

  

OpenXLCD( FOUR_BIT & LINES_5X7  ) ; 



مثال ما . از هم جدا کنیم  &چند فرمان به صورت یک جا در یک تابع  آنها را با عالمت ما میتوانیم به جاي اینکه براي ارسال 

  :خاموش باشند براي این کار فرمان را به صورت زیر مینویسیم   LCDزیرخط ما در میخواهیم که مکان نما و 

  

 

 

مشغول است یا خیر ؟ این تابع را باید همیشه قبل از ارسال هر فرمانی  lcdاین تابع به ما میگوید که آیا :  BusyXLCDتابع 

. پاسخ درستی به فرمان شما ندهد   lcdبنویسید مگر نه ممکن است 

 

WriteDataXLCD :  

putcXLCD  : 

این دو تابع از نظر عملکرد هیچ تفاوتی با هم نمی کنند و . استفاده میشود   LCDداده هشت بیتی به  یک از این دو تابع براي نوشتن یک کاراکتر یا

 .را نمایش دهید  شما با استفاده از این دستور فقط میتوانید یک حرف یا یک عدد تک رقمی. استفاده از هر یک از آنها به صورت سلیقه اي می باشد 

  : نکته مهم 

اگر شما هر دیتایی را با . قرار دهید  putcXLCDید کد اسکی آن را در آرگومان  تابع  نمایش کارکتر یا عدد مورد نظر خود با جهت

اگر هر کارکتر یا دیتا را   Cبراي سهولت در این کار در زبان البته . جمع نمایید کد اسکی آن به دست می آید  30مقدار هگزاد دسیمال 

  . قرار دهید کامپایلر به صورت اتوماتیک آن مقدار یا دیتا را به کد اسکی تبدیل میکند  '     'در میان دو سینگل کوتیشن 

 

 

 

 

 

while ( BusyXLCD( ) ) ; 

WriteCmdXLCD( BLINK_OFF&CURSOR_OFF) ; 

putcXLCD (5)  ;    نامعتبر 

putcXLCD (A)  ;    نامعتبر 

putcXLCD ('A')  ;  LCD بر روي A نمایش  حرف    

putcXLCD (0X35)  ;  LCD 5 بر روي نمایش  مقدار       5+0X30=0X35 

putcXLCD ('5')  ;  LCD 5 بر روي نمایش  مقدار   



putrsXLCD :  

  lcdمعموال از این تابع براي درج عبارت یا نوشتن متن در . به کار میرود  lcdبه  romاین تابع جهت ارسال یک متغییر رشته اي از حافظه   

  . استفاده میشود 

 

 

 

 

putsXLCD  :  

نمایش دهیم ابتدا باید آن   lcdپس هر گاه ما بخواهیم مقدار یک متغیرر را بر روي . از این تابع براي ارسال یک متغییر از نوع رشته استفاده میشود 

را به رشته تبدیل کرده و سپس با استفاده از دستور 

putsXLCD  آن را بر رويlcd   نمایش دهیم .  

  

  :به  رشته دو کار می توان انجام داد  floatی به غیر از وعنهر براي تبدیل یک متغییر از 

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید این کتابخانه یک شامل یک سري توابع می باشد که  : stdlib.hاستفاده از توابع کتابخانه  - 1

  :به طور مثال . جهت تبدیل متغیر ها از نوعی به نوع دیگر می باشد 

       btoa(data,str)        . بیتی به رشته استفاده میشود  8براي تبدیل یک متغیر :   btoaتابع 

 itoa (data,str)        بیتی به رشته استفاده میشود  16براي تبدیل یک متغیر :  itoaتابع 

               ;()data=rand        بیتی به صورت راندوم    16تولید یک عدد صحیح :   randتابع 

  

  

  

  

  

  

putrsXLCD("Salam") ; به صورت مستقیم    salam   عبارت نمایش 

const rom char d[]="salam"; rom تعریف متغیر در حافظه 

putrsXLCD (d) ; نمایش میدهد lcd را بر روي   salam   عبارت 

putsXLCD(str) ; 



پس براي نمایش یک متغیر اول آن را بسته به نوع آن با استفاده از 

تبدیل به رشته میکینم و سپس آن را با  Stdlibتوابع کتابخانه 

  .نمایش میدهیم  lcdروي  putsXLCDاستفاده از دستور 

فقط از یک متغیر رشته اي براي نمایش استفاده  ستیممیتواندر اینجا البته ما 

  چه طور ؟. نداشتیم نیازي به تعریف دو متغیر رشته اي و کنیم 

  

int      b=1248  

char   data=98; 

char   str [4]; 
 

itoa (b,str1); 
btoa (data,str2); 

putsXLCD(str1); 

putsXLCD(str2); 



  :  stdioاستفاده از توابع  کتابخانه  -2

و نمایش به صورت هاي مختلف از باشد که جهت تبدیل انواع متغیر  sprintشاید مهمترین تابع این کتابخانه که ما بیشتر از آن استفاده میکینم تابع 

کاربران کمی  کامل تر می باشد ولی فرم نوشتن آن شاید براي بعضی از  itoaاین تابع از تابع . به کار میرود ... ممیزي و  –دسی مال  –قبیل هگز 

  .سخت باشد 

  

:این تابع به صورت زیر است  فرم کلی   

 

 

  را با فرمت دسی مال به  bو  aفرض کنید ما میخواهیم دو متغیر  

دیل کنیم طرز به کار گیري این تابع در برنامه به این رشته تب

  . صورت است 

 

 

به همان ترتیب آنها را نمایش  putsXLCD ریعنی ما به همان ترتیبی  که در تابع متغیرهاي خود را تبدیل نموده ایم دستور

  . نمایش داده شده است   sprintدر جدول صفحه بعد انواع فرمت هاي خروجی تابع . میدهد 

  

int sprintf (char  *buf , const rom char  *fmt,…)  ; 

int a; 
char b; 

 
sprintf(str,"%d%d",a,b); 
putsXLCD(str);  a   نمایش متغیر 

putsXLCD(str);  b  نمایش متغیر 



در  f% البته بعضی از این فرمت ها مثل

است را مستقیما تبدیل کنید و آن را 

یا  itoaو سپس به دلخواه خود با استفاده  ازیکی از دستور 

البته بعضی از این فرمت ها مثل

است را مستقیما تبدیل کنید و آن را 

و سپس به دلخواه خود با استفاده  ازیکی از دستور 

 از ورودي خوانده شده اند

البته بعضی از این فرمت ها مثل. میتواند براي ما تبدیل کند را نشان میدهد 

است را مستقیما تبدیل کنید و آن را  12.5را که مثال داراي مقدار 

و سپس به دلخواه خود با استفاده  ازیکی از دستور 

  %n  از ورودي خوانده شده اند

میتواند براي ما تبدیل کند را نشان میدهد 

را که مثال داراي مقدار 

و سپس به دلخواه خود با استفاده  ازیکی از دستور  

 عدد صحیح دهدهی عالمت دار

 عدد صحیح دهدهی عالمت دار

 عالمت 

  مشخص کننده تعداد کاراکترهایی است که تا

میتواند براي ما تبدیل کند را نشان میدهد 

را که مثال داراي مقدار   floatیعنی شما نمیتوانید یک متغیر از نوع 

 که قسمت اعشار را از قسمت صحیح جدا کنید

  

عدد صحیح دهدهی عالمت دار

عدد صحیح دهدهی عالمت دار

 عدد اعشاري ممیز شناور

 عدد اعشاري ممیز شناور

 شناورعدد اعشاري ممیز 

عالمت بدون عدد صحیح دهدهی 

 16اعداد مبناي 

 آدرس اشاره گر

مشخص کننده تعداد کاراکترهایی است که تا

میتواند براي ما تبدیل کند را نشان میدهد  sprintانواع فرمت خروجی را که تابع 

یعنی شما نمیتوانید یک متغیر از نوع 

که قسمت اعشار را از قسمت صحیح جدا کنید

  یک کارکتر

عدد صحیح دهدهی عالمت دار 

عدد صحیح دهدهی عالمت دار

عدد اعشاري ممیز شناور 

عدد اعشاري ممیز شناور

عدد اعشاري ممیز  

عدد صحیح دهدهی  

 رشته 

اعداد مبناي  

آدرس اشاره گر 

مشخص کننده تعداد کاراکترهایی است که تا 

انواع فرمت خروجی را که تابع 

یعنی شما نمیتوانید یک متغیر از نوع . 

که قسمت اعشار را از قسمت صحیح جدا کنیدیک روش حل این مشکل این است 

 سپس و آنها را تبدیل به رشته نمایید

هریک را به صورت جدا و با درج یک ممیز در 

  . بین قسمت صحیح و اعشاري نمایش دهید 

 lcdبروي 

 

c%  

d% 

i% 

e% 

f% 

g% 

u% 

s% 

x% 

p% 

n% 

انواع فرمت خروجی را که تابع  بعضی از

. پشتیبانی نمیشوند 

یک روش حل این مشکل این است 

آنها را تبدیل به رشته نمایید

هریک را به صورت جدا و با درج یک ممیز در 

بین قسمت صحیح و اعشاري نمایش دهید 

بروي   12.345این برنامه عدد 

.  

  

بعضی از جدول باال

پشتیبانی نمیشوند  c18کامپایلر 

  . نشان دهید 

یک روش حل این مشکل این است 

sprint  آنها را تبدیل به رشته نمایید

هریک را به صورت جدا و با درج یک ممیز در 

بین قسمت صحیح و اعشاري نمایش دهید 

  : مثال 

این برنامه عدد 

.ان میدهد نش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جدول باال

کامپایلر 

نشان دهید 

یک روش حل این مشکل این است 

sprint

هریک را به صورت جدا و با درج یک ممیز در 

بین قسمت صحیح و اعشاري نمایش دهید 

مثال 

این برنامه عدد 

نش

  

  

  

  

  

  

  

  



  LCDنحوه تغییر پورت 

و پایه هاي دیتا و  راه اندازي شده بود  بیتی 4به صورت   LCDاي بود که ه به میکرو به گون LCDهمانطور که مشاهده کردید اتصال پیش فرض 

و یا پایه اي کنترل آن را به دیگر پایه ها  LCDپورت  حال اگر بخواهیم . متصل می شدند  Bنیز به ترتیبی که دیدید به پورت   LCDکنترل 

   .به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید متصل کنیم 

 . را فعال کنید تا صفحه ي زیر ظاهر شود   projectتیک قسمت  Viewاز گزینه  -1

  .را بزنید  Add filesراست کلیک راست کنید و گزنیه   head filesروي  -2

   .کنید  addرا  xlcd.hر زیر بروید و کتابخانه در پنجره باز شده به مسی  -3

C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.44\h  

  .داشته باشید   head filesرا در زیر شاخه  xlcd.hحاال باید کتابخانه 

  .را بزنید  Add filesراست کلیک کرده و و گزنیه  source filesسپس روي قسمت  -4

  .کنید  addرا  xlcdدر پنجره شده به آدرس زیر بروید و کلیه فایل هاي موجود در پوشه  -5

C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.44\src\pmc_common\XLCD  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



و سپس برنامه را 

که به طور پیشفرض غیر فعال است 

دقت کنید . به صورت زیر می آید 

تداخل نداشته 

و سپس برنامه را  .مشخص کنید 

که به طور پیشفرض غیر فعال است 

به صورت زیر می آید 

تداخل نداشته  DATAرا طوري تغییر دهید که با پایه هاي 

مشخص کنید خود را  مورد نظر

که به طور پیشفرض غیر فعال است     

به صورت زیر می آید   lcdحال نحوه اتصال پایه ها 

را طوري تغییر دهید که با پایه هاي 

  . دوبار کلیک کنید تا محتواي کتابخانه نمایش داده شود 

مورد نظر طبق شکل پورت و پایه هاي کنترل

              را نیز تغییر دهید میتوانید گزینه 

حال نحوه اتصال پایه ها 

را طوري تغییر دهید که با پایه هاي 

دوبار کلیک کنید تا محتواي کتابخانه نمایش داده شود 

طبق شکل پورت و پایه هاي کنترل

را نیز تغییر دهید میتوانید گزینه 

حال نحوه اتصال پایه ها . در آید          

EN-RW-RS  را طوري تغییر دهید که با پایه هاي

دوبار کلیک کنید تا محتواي کتابخانه نمایش داده شود 

طبق شکل پورت و پایه هاي کنترلکافیست که 

Data  را نیز تغییر دهید میتوانید گزینه

             

RSرا فعال می کنید باید حتما پایه هاي کنترل 

دوبار کلیک کنید تا محتواي کتابخانه نمایش داده شود 

کافیست که  Dبه پورت  

Dataحال اگر بخواهید ترتیب وصل شدن پایه هاي 

  تا به صورت 

را فعال می کنید باید حتما پایه هاي کنترل 

دوبار کلیک کنید تا محتواي کتابخانه نمایش داده شود  xlcd.hحاال روي کتابخانه 

 Bاز پورت  lcdبراي تغییر پورت 

حال اگر بخواهید ترتیب وصل شدن پایه هاي 

تا به صورت فعال کنید   //با پاك کردن دو 

upper  را فعال می کنید باید حتما پایه هاي کنترل

حاال روي کتابخانه 

براي تغییر پورت 

  .کامپیل کنید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حال اگر بخواهید ترتیب وصل شدن پایه هاي 

با پاك کردن دو 

upperکه اگر گزینه 

  . باشند 

حاال روي کتابخانه 

براي تغییر پورت 

کامپیل کنید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حال اگر بخواهید ترتیب وصل شدن پایه هاي 

با پاك کردن دو 

که اگر گزینه 

باشند 



و در برنامه تابع . را فعال کنید  define BIT8#بیتی راه اندازي کنید کافیست که گزینه   8را به صورت   LCDاگر در برنامه اي نیاز داشتید که 

OpenXLCD  را به صورت زیر بنویسید .  

  

نیز بی تاثیر  upperبیتی پایه هاي کنترلی میکرو به پورت دیگري منتقل میشوند و گزینه  8البته دو نکته را باید در نظر داشته باشید که در حال 

  . به صورت هشت بیتی را نشان میدهد  lcdشکل زیر نحوه اتصال . میشود 

  

  

   

OpenXLCD( EIGHT_BIT & LINES_5X7  ) ; 



  Cدستورات زبان 

  : متغیر ها  

  متغییر ها نامی است براي یک خانه از حافظه و محتویات آن در طول اجراي برنامه ممکن است تغییر نماید براي متغییر ها 

  . در تعریف متغییر ها اولین کارکتر نباید رقم باشد . استفاده کرد  9-0و ارقام  a-zیا  A-Zمی توان از حروف 

  :  c18کامپایلر  درمتغیر هاي قابل تعریف  انواع

 

 

 

 

  

  

   

  

    :مثال  

  .به عنوان داده عالمت دار حساب میکند کامپایلر آن را را نگذارید   unsignedدر صورتی که که جلوي کارکتر کلمه کلیدي *

  . ذخیره میگردند   RAMاین متغیر ها به صورت پیش فرض در * 

زیرا هر چه قدر شما کمتر از متغیر هاي کلی استفاده  .فقط زمانی استفاده کنید که به آن واقعا نیاز دارید   floatاز متغییر نوع : تذکر 

  . کنید حجم کد برنامه کاهش می یابد 

    نوع متغییر            نام متغیر   ;             :                                                              حوه تعریف متغییر ن

int    x ;                                                                                                  

                    char   data=5 ; 

                    float   dama=25.5 ; 

                    unsigned char   tem[4]={1,2,3,4};                                       



                                     ;unsigned int   A =4588. اگر شما قبل از عدد عالمتی قرار ندهید به معناي دسیمال است * 

   ;unsigned char data =0x2E.                          را قبل از عدد بیاورید به معناي هگزاد دسیمال است  0xاگر عبارت *

  = 0B11100011;                                char         adad.  را قبل از عدد بیاورید به معناي باینري است  0Bاگر عبارت * 

    =[ ]WELLCOME";   short  X" .            مقدار رشته اي است بین کلمه قرار بگیرد به معناي به معناي  "       "اگر * 

                                                                 ;'int   code='a   .        بین یک کاراکتر قرار گیرد مقدار بر حسب اسکی حساب می شود   '      'اگر * 

  : ثابت ها 

  .میکرو ذخیره میشوند   ROMثابت ها در حافظه فلش یا . ثابت ها مقادیر عددي یا کارکتري ثابت هستند که در برنامه قابل تغییر نیستند 

  . ثابت ها به دو صورت تعریف میشوند   Cدر زبان 

   const  نوع ثابت    اسم ثابت=  مقدار   ;                                           :   const دستور  با استفاده از -1        

                  const    int       max  =   100   ;                                                                                        
 

                                                           define: #define   number     123  استفاده از دستور با  -2    

                                    #define   delay_ms (x)   Delay10KTCYx(x)                                                              

                     
  

  :   defineبا  constفرق دستور 

  .ممیکنی تعریف متغیر یه واقعا const با اما! میشه انجام برنامه کامپایل از قبل ساده جایگزاري یه فقط! نمیشه تعریف متغیري عمال define با

 متن کامپایل زمان در یعنی شه می فرمان یک فقط جایگزین که دستورات از اي مجموعه یعنی. میشه استفاده ماکرو ایجاد براي defineدر حالت کلی  

  .میشود  قرارداده ماکرو نامیدن محل در عینا ماکرو تعریف در موجود

  . الزامی میباشد براي کلیه دستورات   define#دستور به کار گیري .چشمک بزند  Dبرنامه اي بنویسید که پورت :  1تمرین

  . در این کتابخانه را بررسی نمایید   defineرا باز کنید و نحوه به کارگیري دستور  Xlcdکتابخانه :  2تمرین 

ذخیره کنیم پس ناچارا می باسیت فضاي حافظه دیگري را براي تعریف آن   RAMگاهی پیش می آید که متغیر ما بزرگ است و نمی توانیم آن را در حافظه 

  .تعریف نماییم به صورت زیر عمل می کنیم   ROMبراینکه بتوانیم متغییري را در حافظه   c18در کامپایلر . متغییر انتخاب کنیم 

rom     char   data=5;                rom    تعریف یک متغییر در حافظه

rom    const    int    data [50];     rom  تعریف یک ثابت در حافظه 

: و عمومی  یمتغیر هاي محل  

باالي تابع  ولی متغییر هایی که در. محلی نمایده میشوند و فقط درون آن تابع قابل استفاده می باشند متغیر هایی که در داخل یک تابع نوشته میشوند متغیر هاي 

main   در همه توابع موجود در برنامه قابل استفاده میباشند  و  نوشته متغییر هاي عمومی نام دارند . 

  را بخواند و آن را در  Dبرنامه اي بنوسید که مقدار پورت : مثال 

                                                                                                                 واحد اضافه 10و سپس آن متغیر را ذخیره کند DATAمتغییري به نام  

  .بریزد   Bو بر روي   پورت 



: آرایه ها و رشته ها   

براي استفاده از عناصر یک آرایه باید اسم آرایه و شماره اندیس . که همگی داراي یک نام می باشند . آرایه اسمی براي چند متغییر هم نوع می باشد 

. به آرایه متغییر اندیس دار نیز میگویند . آرایه را ذکر کنیم   

  

   .عناصر آرایه باید عددي صحیح و غیر صفر باشد اسم آرایه از قوانین تعریف متغیر تبعیت میکند و تعداد 

  .شروع می شود   0آرایه از  cدر زبان : نکته 

char  adad[4]  ; 

adad[0] adad[1] adad[2] adad[3] 
 

  : مقدار دهی به آرایه 

int    x [5]={10,15,11,3,2}; -1 

10 15 11 3 2 
           x[0]                              x[1]        x[2]          x[3]  x[4] 

 

.فقط در زمان تعریف یک آرایه می توان آن را مقدار دهی اولیه کرد : نکته   

char  data[5];                                                                                                                   مقدار دهی در حین برنامه : -2 

          data [3]=2;       قرار میدهیم  2برابر با مقدار.                                                    //                    data خانه سوم از آرایه در طول برنامه    

   

نام آرایه                          نوع آرایه [ آرایه تعداد عناصر   نحوه تعریف آرایه  :                                                       ;   [

      char   a[3];    

               int    data[5]; 

  .قرار دهید   Bیک آرایه چهارتایی تعریف کنید و مقادیر آرایه را به ترتیب بر روي پورت : تمرین 



  : رشته ها  

ما . بنابر این طول رشته ها باید یک واحد بیشتر از آنچه نیاز داریم تعریف شود . هستند ) null(رشته ها آرایه هاي کاراکتري بدون خاتمه دهنده هستند ، تهی 

   . اصر رشته را مشخص نمی کنیم تا خود کامپایلر به صورت اتوماتیک با توجه به طول رشته ما آن را مقدار دهی کند نمعموال جهت سهولت کار تعداد ع

  .رشته ها در برنامه نویسی فقط به صورت یک بعدي تعریف میشوند 

char    y[]="wellcom"; 

/0 e m o c l l e w 

  

 char    ketab [4]={ 'B','O' ,'O','K' };    

B O O K /0 

  

  char data[4  ]={'T','U','R','E'} ;                                         .چه فرقی با هم میکنند از نظر تعریف تحقیق کنید که دو عبارت زیر 

      char data[ 5 ]="TURE";  

  :آرایه دو بعدي 

  .که اندیس اول مشخص کننده سطر و اندیس دوم مشخص کننده ستون است . آرایه هاي دو بعدي داراي دو اندیس می باشند  

int    A[2][3]; 

 

char  k[4][4]; 

 

 

  . آرایه ها به صورت سطري ذخیره میشوند   Cدر زبان : نکته 

int    d [2][3]={2,7}; 

2 7 0 0 0 0 
        d[0][0]           d[0][1]            d[0][2]  d[1][0]  d[1][1]  d[1][2] 

  : اشاره گر ها 

  ;unsigned char   *a                  .اشاره گر ها به صورت زیر تعریف میشوند . اشاره گر ها آدر حافظه یک متغیر را در خود نگه می دارند 

درس یک متغییر را میتوان آ &با استفاده از کاراکتر . هنگامی که یک اشاره گر ساخته می شود ، محتواي آن مشخص شده نیست و هیچ آدرسی را در خود ندارد 

. پیش از نام متغییر به اشاره گر داد       char    radif1 ;                                                                 

*a=&radif1 اکنون اشاره گر    a      .                                                               را دارد                            در خود آدرس متغغیر  

     . radif1=10;      انگار که نوشته ایم *a =10  ;        یعنی اگر ما بنویسیم 

A[0][0] A[0][1] A[0][2] 
A[1][0] A[1][1] A[1][2] 

k[0][0] k[0][1] k[0][2] k[0][3] 
k[1][0] k[1][1] k[1][2] k[1][3] 
k[2][0] k[2][1] k[2][2] k[2][2] 
k[3][0] k[3][1] k[3][2] k[3][3] 



  :لره گر ها انجا م داد اعملیات زیر را می توان روي اش  Cدر زبان 

  مقایسه دو اشاره گر * 

  جمع و تفریق یک عدد صحیح و اشاره گر * 

  جمع تفریق دو اشاره گر * 

  ریختن مقدار یک اشاره گر در دیگري* 

  مقایسه یک اشاره گر با مقدار تهی * 

  .اشاره می کند قرار میگیرد  به آن  p1به آن اشاره می کند در جایی که   p2در این مثال محتویات جایی که : مثال 

int   a,b  *p1,*p2; 

p1=&a ;  

p2=p1; 

p2=&b; 

p1=*p2; 

  :  Cنوشتن اسمبلی در میان 

قادر به انجام آن نیست مثال هدایت کردن برنامه به یک مکان  cه زبان در هنگام برنامه نویسی گاهی اوقات شما نیاز به انجام کاري هایی دارید ک

  .در صورتی که نیاز به چنین مواردي پیدا کردید باید به صورت زیر عمل کنید . خاص از حافظه و یا رفتن به یک آدرس خاص در حافظه 

  :دستورات اسمبلی را بنویسیم به صورت زیر عمل میکنیم   cن اگر بخواهیم در میان دستورات زبا

    asm_      

  دستورات اسمبلی     

       _endasm  

    

_asm  

       goto HIGH_ISR دستوراسمبلی

_endasm 



   ) :operators(عملگر ها 

  عملگر دسته چهار C در.  برخوردارند زیادي تنوع از C زبان در عملگرها .قرارمیگیرند مورداستفاده خاصی اعمال انجام براي که هستند نمادهایی عملگرها

  . کنیم بررسی می را آنها که دارند وجود) عملگر بیتی و منطقی ، اي رابطه ، محاسباتی( نامهاي  به 

  محاسباتی عملگرهاي -1

 . اند شده فهرست) 1( جدول در گیرند می قرار استفاده مورد C در که محاسباتی عملگرهاي

  عملگرهاي محاسباتی 1جدول  

 عملنوع  شکل نشانه  نام عملگر

 bجمع با  a + b a + جمع

 bمنهاي  a - b a ـ تفریق

 aمنهاي  a- ـ منهاي یکانی

 aمقدار عملوند  a+ + جمع یکانی

 bضرب در  a * b a * ضرب

 bتقسیم بر  a / b a / تقسیم

 bبر  aباقیماندة تقسیم  a % b %  باقیماندة تقسیم

 aافزایش یک واحد به مقدار  a++ , ++a ++ یک واحد افزایش 

 aکاهش یک واحد از مقدار  a-- , --a --   یک واحد کاهش 

 

روي مقادیر صحیح یا کاراکتر به  "/"در صورتی که عملگر . رود به کار می Cهاي استاندارد موجود در زبان  تقریباً روي همه نوع داده  + , - , * , /چهار عملگر 

  .شود خواهد بود یعنی فقط جزء صحیح آن درنظر گرفته خواهد شد و قسمت اعشار بریده می 3برابر 10/3مثالً مقدار . شود کار رود، جزء اعشار حذف می

 10یعنی باقیماندة تقسیم . برابر یک خواهد بود 3%10ار مثالً مقد. آورد و هر دو عملوند آن باید مقدار صحیح باشد باقیماندة تقسیم را به دست می %عملگر 

  .مساوي یک است 3بر 

. کند یک واحد از عملوند خود کم می -- کند و عملگر  یک واحد به عملوند خود اضافه می++ عملگر . نویسی وجود ندارند در سایر زبانهاي برنامه -- و ++ دو عملگر 

معادل ; – –a و   ; a– –همچنین دو دستور .; a = a + 1: معادل این دستورند; + +a و   ; a+ +دستوردرواقع دو . اند عملوندي هر دو عملگر تک

 . ; a = a – 1رند این دستو

  .باالتر است=) یعنی عملگر (از سرعت عمل عملگر انتساب  -- و ++ توجه داشته باشید سرعت عمل دو عملگریکانی 

  .  با یکدیگر تفاوت دارند ; + +aو  ; a+ +از نظر کاربرد دو دستور 

  در روبرو دو برنامه مشاهده میکنید که  

 ++iاز  براي افزایش یک واحد از دستور  در یکی 

  . استفاده شده است  i++و در دیگري از دستور  

  . را مشاهده کنید  iاین دو برنامه را بنوسید و مقدار 

  . علت را توضیح دهید 

  

در سمت چپ  عملوند نوشته شوند ابتدا بر روي عملوند عمل میکنند و سپس مقدار آنها مورد استفاده قرار میگیرد ولی اگر در به  -- و ++ اگر عمگر هاي 

  . .سمت راست عملوند قرار گیرند مقدار فعلی آنها مورد استفاده قرار گرفته و سپس عملگرها بر روي عملوند عمل میکنند



سمت (شد در حالی که ما انتظار داشتیم که در برنامه دوم   50در هر دو برنامه برابر با مقدار  iهمانطور که مشاهده کردید مقدار 

چه قبل از عملوند باشند چه قبل    --و  ++خب در توضیح این برنامه باید بگوییم که عملکرد دو عمگر . شود  i=51مقدار ) راست 

  :به مثال زیر دقت کنید . از عملوند نتیجه یکسانی دارند  اما عملکرد آنها در عبارت هاي محاسباتی متفاوت است 

  

  

  

  . نشان داده شده است زیر ترتیب تقدم این گروه از عملگرها در جدول

  ترتیب تقدم عملگرها 2جدول 

 باالترین تقدم   ++  --  

   ـ  

* / %  
 پایین ترین تقدم  + -

  .درصورت وجود پرانتز، تقدم پرانتز از تقدم همۀ عملگرها باالتر است. تقدم ترتیب تقدم از چپ به راست است در مورد عملگرهاي هم

  . نشان داده شده است  3با توجه به مقادیر داده شده، چند عبارت محاسباتی همراه با مقادیر آنها در جدول 

int   a = 10 , b = 3 ; 
float   C = 12.5 , d = 2.0 ; 

  3جدول 

 عبارت محاسباتی مقدار عبارت محاسباتی مقدار

14.5 C + d 13 a + b 

10.5 C - d 7 a - b 

25.0 C * d 30 a * b 

6.25 C / d 3 a / b 

error C % d 1 a % b 

 

  . نشان داده شده است 4با توجه به اعالن داده شده، چند عبارت محاسباتی همراه با مقادیر آنها در جدول 

char  c1 = 'A' , c2 = 'E' ; 
4جدول   

 عبارت محاسباتی مقدار

65 c1 

134 c1 + c2 

139 c1 + c2 + 5 

187 ‘5 ‘c1 + c2 + 

 

که معرف  c1معرف کاراکتر مربوط به آنها به کار برده شده است؛ یعنی، در مورد متغیر   به کار رفته، به جاي آنها کد اسکی c2و  c1در عبارات مورد نظر هر کجا 

همچنین . به کار برده شده است) Eحرف   کد اسکی( 69است عدد  Eنیز که معرف کاراکتر  c2و در مورد متغیر ) Aحرف   کد اسکی( 65است عدد  Aکاراکتر 

  .است تفاوت دارد 53که کد اسکی آن  5، با کاراکتر 5کنید که عدد   میمالحظه 

  int  a = 11 , b = -3                                    ;   . نشان داده شده است 5با توجه به اعالن داده شده چند عبارت محاسباتی همراه با مقادیر آنها در جدول 

       5جدول                                     

شود،  می 3-باز هم برابر  a / bباشد، مقدار  3برابر  bو مقدار  11-برابر  aاگر مقدار  مثال  این در

 11-متناظراً (هر دو مقدار منفی  bو  aبه طریق مشابه اگر . خواهد شد 2-برابر  a % bاما مقدار 

  .ماند باقی می 2-باز هم برابر  a % bشد، ولی مقدار  می 3برابر  a / bداشتند، مقدار ) 3-و 

 عبارت محاسباتی مقدار

8 a + b 

14 a - b 

-33 a * b 

-3 a / b 

2 a % b 

int x,y; 

x=10; 

y=++x; //  y=11, x=11 

int x,y; 

x=10; 

y=x++; //     y=10 , x=11 



 عملگرهاي انتساب 

گردد که مقدار عملوند سمت راست آن در  این عملگر موجب می. به مفهوم مساوي نیست، بلکه عملگر جایگذاري یا عملگر انتساب است‘ =‘عالمت  Cدر زبان  

دهد؛ یعنی، آنچه  اختصاص می kرا به متغیر  123مقدار  ; K = 123براي مثال دستور . اي که با عملوند سمت چپ مشخص شده است قرار گیرد محل حافظه

 " kپس دستور باال به مفهوم . متغیر مزبور است valueت چپ عالمت قرار دارد، نام یک شناسه یا متغیر و آنچه در سمت راست آن قرار دارد، مقدار یا در سم

  .پس باید به تمایز بین نام متغیر و مقدار متغیر توجه کرد. "اختصاص داده شود kبه  123مقدار "نیست بلکه یعنی  " 123مساوي 

سازي، دستور مزبور دستور جایگذاري و بدین  اما از دیدگاه برنامه. از نظر ریاضی این دستور مفهوم نیست. را درنظر بگیرید ; K = K+1دستور متعارف  حال 

درواقع به همان (است  Kن سپس به مقدار آن یک واحد اضافه کنید و مقدار جدید را به متغیري که نام آ. است پیدا کنید Kمفهوم است که متغیري را که نام آن 

 . اختصاص دهید) متغیر

روند و  چندین عملگر مختلف انتساب یا جایگذاري وجود دارد که همۀ آنها براي تشکیل یک عبارت انتساب یا عبارت جایگذاري به کار می Cبه طور کلی در زبان 

  . فرم کلی دستور انتساب به صورت زیر است. است‘ =‘ترین عملگر انتساب عملگر  متداول. دهند مقدار یک عبارت را به یک شناسه یا متغیر اختصاص یا نسبت می

identifier = expression ; 
variable = expression ; 

ک مقدار عملگر انتساب براي اختصاص و نسبت دادن ی. است فرق دارد‘ = =‘، کامالً با عملگر مساوي که عالمت ‘=‘توجه داشته باشید که عملگر انتساب، یعنی 

پس این دو . رود رود، درحالی که عملگر تساوي یا برابري، براي تعیین اینکه آیا دو عبارت مقدار یکسان دارند یا نه به کار می به یک شناسه یا متغیر به کار می

  .توانند به جاي یکدیگر به کار روند عملگر نمی

عملگر تغییر  اگر دو عملوند عملگر انتساب از نظر نوع یکسان نباشند، مقدار عبارت یا عملوند طرف راست به طور خودکار به نوع شناسه یا متغیر طرف چپ

  .حذف خواهد شدباشد، جزء اعشاري آن  intو عملوند سمت چپ آن از نوع  floatبنابراین اگر نتیجۀ عبارت سمت راست عملگر مزبور از نوع . یابد می

 

  عملگرهاي محاسباتی انتساب7جدول 

 معادل دستور انتساب نام عملگر عملگر

 ; a += b ; a = a+b انتساب جمع = +

 ; a -= b ; a = a-b انتساب تفریق =- 

 ; a *= b ; a = a*b انتساب ضرب =*

 ; a /= b ; a = a/b انتساب تقسیم =/

 ; a %b ; a = a%b انتساب باقیماندة تقسیم =%

  

  .a = 15است؛ یعنی،  ; a = a + bمعادل دستور  ; a += bباشد، دستور  5و  10باشند و مقدار آنها به ترتیب برابر  intاز نوع  bو  aاگر متغیرهاي 

)اي مقایسه(اي  عملگرهاي رابطه  

 .اند نشان داده شده 8این عملگرها در جدول. کنند اي، همان طور که از نامشان پیداست، رابطۀ بین دو مقدار را تعیین می عملگرهاي رابطه 

 اي عملگرهاي رابطه 8جدول 

 نتیجه شکل نشانه نام عملگر

 .است 0وگرنه  1باشد، نتیجه  bتر از  بزرگ aاگر  a > b < تر از بزرگ

 .است 0وگرنه  1باشد، نتیجه  bتر از  کوچک aاگر  a < b > تر از کوچک

 .است 0وگرنه  1باشد، نتیجه  bتر از  مساوي یا بزرگ aاگر  a >= b =< تر از مساوي یا بزرگ

 .است 0وگرنه  1باشد، نتیجه  bتر از  مساوي یا کوچک aاگر  a<=b >= تر از مساوي یا کوچک

 .است 0وگرنه  1باشد، نتیجه  bمساوي  aاگر  a = =b = = مساوي

 .است 0وگرنه  1باشد، نتیجه  bمخالف  aاگر  a!=b =! مخالف

  .گیرد تقدم، عملیات از چپ به راست انجام می هم در اینجا نیز مشابه عملگرهاي محاسباتی در مورد عملگرهاي 



  . به قطعه برنامۀ زیر توجه کنید

  

  

  

  

  

.اي همراه با مقدار آنها در زیر نمایش داده شده است با توجه به اعالن داده شده چندین عبارت مقایسه  

int  I = 1 , J = 2 , K = 3 ; 
  

  

  

 

  .کند  پرانتز فقط خوانایی برنامه را بیشتر می. استفاده از پرانتز در اینجا ضروري نیست

  . اي همراه با مقدار آنها در زیر نمایش داده شده است با توجه به اعالن داده شده چندین عبارت مقایسه

 Int      A = 7 ; 
float    B = 5.5 ; 
char     C = 'w' ; 

 

 

  

  .اي پیچیده نشان داده شده است هایی از نحوة عملکرد مفسر با عبارات مقایسه  نمونه 14ـ4با توجه به اعالن داده شده، در جدول 

int         j = 0 , m = 1 , n = -1 ; 
float     x = 2.5 , y = 0.0 ; 

9جدول  

 اي عبارت مقایسه عبارت معادل آن مقدار

0 j > m j > m 

1 ((j<m) >= n) j <= m >= n 

1 ((j<x) = = m) j <= x = = m 

0 ((-x)+j)= =((y>n)>=m) -x+j = = y>n>m 

3.5 x =(x+(y>=n)) x += (y>=n) 

1 ((++j) = = m) != (y*2) ++j = = m! =y*2 

1 ((j<=x) = = m j <= x = = m 

0 ((-x)+y = =((y>n) > m -x+y = = y>n>m 

1.5 x = (x-(y>=n)) x -= (y>=n) 

1 ((++y) = = m != (y*2) ++y = = m != y*2 

 اي عبارت مقایسه تفسیر مقدار

1 true I = = 1 
0 false J != 2  

1 true I < J 
1 true (I+J) >= k 
0 false )J+k) > (k+5( 

 عبارت تفسیر مقدار

1 True B > 5 

0 False  (A + B) <= 10 
1 True  C = =119 
1 True ‘p ‘C != 

0 False )C >= 10 * (A + B 

 شد ١ھمانطور که میبیند نتیجه برابر با 

ايجاد  1يا  0اي، نتیجه  رابطهملگر ھای ع:زیرا

 1درست است و مقدار  بنابراين برنامة. كنند مي

   .را روي صفحة نمايش نشان خواھد داد

 



  :ی عملگرهاي منطق

  . دارند falseو نادرست یا  trueکنند که دو ارزش درست یا  اي عمل می عملگرهاي منطقی به طور متعارف بر عملوندها یا عبارات منطقی

  .ترین تقدم را دارد پایین "| |"باالترین تقدم و عملگرد  "!"عملگرهاي منطقی، عملگردر بین . دهد عملگرهاي منطقی را نشان می10جدول

 

 عملگرهاي منطقی 10جدول 

 عملگر عالمت مفعول شکل نتیجه

باشند، نتیجه  (true)هر دو برابر یک یا غیرصفر  bو  aاگر 

 .برابر یک، در غیراین صورت برابر صفر خواهد بود

a&&b &&  و(AND) منطقی 

یا هر دو غیرصفر باشند، نتیجه برابر با یک، در  aیا  bاگر 

 .غیراین صورت برابر صفر خواهد بود

a | | b | |  یا(OR) منطقی 

باشد، نتیجه برابر یک، در غیر  (false)برابر صفر  aاگر 

 .صورت صفر خواهد بود این

!a !  نفی یا نقیض(NOT) 

 منطقی

 

  . دهد مثالهایی از عبارات منطقی را همراه با معادل هر عبارت نشان می 11با توجه به اعالن داده شده جدول 

int  j = 0 , m = 1 , n = -1 ; 
float  x = 2.5 , y = 0.0 ; 
 

 11جدول 

  عبارت منطقی عبارت معادل   تفسیر نتیجه

0 false (j) && (m) j && m 

1 true (j<m) && (n<m) j<m && n<m 

1 true  (m+n) | | (!j) m+n | | !j 

1 true  ((x*5)&&5) | | (m/n) X*5 && 5 | | m/n 

1 true  ((j<=10)&&(x>=1))&&m J<=10 && x>=1 &&m  

0 false ((!x) | | (!n)) | | (m+n) !x | | !n | | m+n 

1 true ((x*y)<(j+m)) | | n x *y<j+m | | n 

2 true  +true  ((x>y)+(!j)) | | (n+ +) (x>y)+!j | | n++ 

2 true  +true  (j | | m) + (x | | (+ +n)) (j | | m) + (x | | ++n) 

 

  

  

  

  



  

 )?(:عملگر شرطی 

  .نشان داده شده است 12این عملگر سه عملوند دارد و شکل کلی آن در جدول. دهد عملیات شرطی ساده را عملگر شرطی انجام می

 12جدول

  نحوة عمل شکل عالمت عملگر

 .است cو گرنه نتیجه  bغیرصفر باشد، نتیجه  aاگر  a ? b:  c :? شرطی 

 

min = (i<0) ?   0:  10 ; 
اختصاص خواهد  10مقدار  minوگرنه به متغیر . مقدار صفر نسبت داده خواهد شد minمنفی باشد، به متغیر  iدر اینجا اگر متغیر 

  .پذیري آن از راست به چپ است  عملگر شرطی تقدمی باالتر از عملگرهاي انتساب دارد و شرکت. یافت

 عملگر کاما 

 .نشان داده شده است 13نحوة عملکرد این عملگر در جدول . دهد که چندین عمل در یک دستور انجام شوند این امکان را می ","عملگر کاما  

 

 کلی عملگر کاماشکل  13جدول 

 عمل شکل عالمت عملگر

 .خواهد شد bشود، نتیجه  ارزیابی می bشود،  ارزیابی می a , b ; a , کاما

 

int   a,b,c; 

 عملگرهاي حافظه

با بعضی از این عملگرها، مانند . هاي حافظه و محتواي آنها دستیابی داشته باشید  دهند به خانه چند عملگر وجود دارد که اجازه می Cدر زبان 

  .اند نشان داده شده 14این گونه عملگرها در جدول. ، آشنایید)&یعنی (عملگر آدرس 

 
 عملگرهاي حافظه 14جدول

 مثال عالمت عملگر نام عملگر

 a& & آدرس

 a* * محتوا

 a[2] [ ] عضو آرایه

 a. b .  نقطه

 p-> a  <-  پیکان راست 

  

:عملگر هاي بیتی   

  .نمیتوان به کار گرفته شوند   voidو   longو   floatبه کار میروند و با انوع  charو   intاین عملگر ها برروي مقادیر . استفاده میشود ... از این عملگر ها جهت تست کردن شیفت دادن و

  شرح  عملگر

& AND  بیتی  

|  OR   بیتی  

^  EXOR بیتی  

~ NOT بیتی  

  شیفت به چپ >>



  :مثال  

0x35   &   0x0f=0x5           //ANDing                                        

0x04     |    0x68  =0x6c     //ORing                                          

0x54   ^      0x78=0x2c     // XORing                                     

~0x55=0Xaa                                                                                   

   

  شیفت به راست  <<



  شرطی ، تکرار و حلقه  :دستورهاي کنترلی 

که  ifو  switchدهند و دستورهاي  هاي تکرار را تشکیل می که ساختارهاي حلقهwhile _ for و   do _ whileاند از  ترین دستورهاي کنترلی عبارت مهم

  ،  goto , ،continue ،breakاند و باالخره دستورهاي  گیري دستورهاي شرطی یا ساختارهاي تصمیم

 : whileدستور 
با استفاده از این دستور، حلقه تا . رود است که براي انجام عملیات تکراري به کار می Cاین دستور یکی از دستورهاي کنترلی زبان  

تا مادامی که شرط درست باشد پی در  . شکل کلی این دستور به صورت زیر است. گردد موقعی که شرط معینی برقرار باشد اجرا می

ر در ورود به حلقه شرط غلط باشد دستورات داخل حلقه اجرا نمی شوند و برنامه به اجراي برنام هاي پس از اگ. پی اجرا خواهد شد 

  حلقه می پردازد
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  whileنمودار کلی دستور                                                                                                                                                   

  : do – whileدستور 

شرط حلقه ابتدا تست میشود    Whileاست با این تفاوت که در حلقه  whileبه  شبیه  do-whileساختار 

انتهاي  do-whileولی در 

بنابراین  . حلقه شرط بررسی میشود 

حداقل  حلقه برنامه موجود در 

   .یک بار انجام میشود 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                           

  do – whileنمودار کلی دستور                                                                                                                     

while (شرط یا شروط)      دستور ; 

while ( یا شروط شرط ) {  

اتدستور  

} 

do   {    

اتدستور  

}while (شرط یا شروط) 

K=0; 

do{  

K++; 

} while (K<10); 



در این  . باشد حلقه خاتمه می یابد   10از  بیشتربررسی شده و اگر  Kدر پایان حلقه . در داخل حلقه پس از هر بار تکرار افزایش می یابد   Kشروع میشود ومقدار  K=0حلقه با 

  .است   K=10و در پایان حلقه   K=10مثال در ابتداي حلقه 

 : forدستور 
این دستور شامل یک عبارت است که مقدار . است whileو شبیه به دستور  C ترین دستور حلقه در زبان متداول forستور د 

کند و سومین عبارت شاخص را در  عبارت دیگر چگونگی ادامه یا پایان حلقه را تعیین می. سازد نخستین یک شاخص را مشخص می

 . بینید می 3ـ5نمودار آن را در شکل . دهد پایان هر حلقه تغییر می

  . شکل کلی این دستور نیز به صورت زیر است

  

  

  

 

 forنمودار دستور  3ـ5شکل 

  

   : if دستور

  .نوشته شده است انجام میپذیرد   ifاگر شرط داخل پرانتز برقرار بود مجموعه دستوراتی که در داخل  

  . به صورت زیر است ifترین شکل دستور   ساده. رود به کار می if-elseو ifصورتهاي  به  ifدستور 

  

  

  

  

  

for ( طیعبارت شر ;عبارت مقدار دهی  }  (گام حرکت ;

 ;  دستورات 

} 

for (i=0; i<10; i++)  { 
 
LATD=LATD<<1; 
 
} 

if   (شرط یا شروط) دستور  ; 

if (i==5) LATC=~LATB; 

if   (شرط یا شروط){ 

 ; دستورات 

} 



اگر قرار است به ازاي یک شرط فقط یک دستور انجام شود نیاز به باز کردن آکوالد 

  . نمی باشد 

  

  :  if –elseدستور 

  : به صورت زیر است if-elseشکل کلی دستور 

تز درست اگر شرط یا شروط داخل پران

در غیر  . وندشاجرا می 1باشند دستورات 

  .اجرا خواهند شد  2ین صورت دستورات 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  . حالت هاي زیر اتفاق بیفتد . وصل هستند   Dکه با سه کلید که به پورت  اي بنویسید برنامه

  زده شد   S2اگر کلید . هرتز شروع به چشمک زدن بکند  2با فرکانس   LEDزدن شده یک  S1اگر کلید 

  در غیر این صورت  .ها خاموش شوند   LEDزده شده   S3و اگر کلید . با فرکانس یک هرتز چشمک بزند  LED2یک 

   .نمایش داده شود  LCDرو  NO SWICHعبارت 

if   (شرط یا شروط){ 

1دستورات     ; 

else { 

2دستورات  ;    

} 

if   (PORTC<10&&i==50){ 
K++; 
else { 
K=10;  
} 

if   (PORTD=0XFF){ 
K++; 
else {  
if (PORTD<100) M=24;  
} 



  

 

  : switchدستور 

میباشد و در برنامه هایی که تعداد تصمیم گیري ها بیش از سه باشد  cاز ساختارهاي جالب زبان    switch دستور

براي تصمیم گیري هاي مختلف بر اساس یک مقدار ثابت   switchاز ساختار . استفاده از این دستور توصیه میشود 

مثال زمانی که یک مغییر وضعیت هاي مختلفی داشته باشد و در هر مورد می خواهیم دستورات مختلفی . استفاده میشود 

  . اجرا شود 

 .  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ساختار سوئیچ می تواند فاقد * 

  .باشد  defultقسمت 

  ها caseمقادیر موجود در * 

  .نمی تواند با هم برابر باشد  

اگر مقدار کارکتري در ساختار * 

سوئیچ مورد استفاده قرار گیرد به 

  .مقدار صحیح تبدیل میشود 

از دستور   caseاگر در یک * 

break  استفاده نشود با مقدار

case   بعديOR   می شود.  

  

switch  (عبارت) 

{ 
 case  1مقدار 1دستور   :     

 break ; 
 case  2مقدار 2دستور   :     

 break ; 
case  3مقدار 3دستور   :     

 break ; 
case   n 1دستور   :  مقدار   

 break ; 
       defult :     دستورات ;  

 

} 

int  a,i; 
switch  (a) 
{ 

 case 10  :  i=a*20;  
 break ; 

 case 100  : i++; 
 break ; 

case   2 :  Delay10KTCYx(100);  
 break ; 

       defult :    a=i ;  
 

} 



  

  

محاسبه و ارزشیابی  switchشود عبارت ذکر شده در  بدین شکل است که وقتی این دستور اجرا می switchنحوة عملکرد ساختار 

مقایسه   nو مقدار  3و مقدار 2و مقدار  1مقداریعنی  caseسپس نتیجۀ آن از باال به پایین به ترتیب با مقدار ذکر شده در . شود می

اجرا  caseهاي مزبور برابر باشد، دستورهاي ذکر شده در آن  caseاگر نتیـجۀ مقایسه با هرکدام از مقادیر ذکر شده در . شود می

با هیچ یک  switchچنانچه مقدار ذکر شده در . یابد انتقال می switchگردد و کنترل اجراي برنامه به اولین دستور پس از ساختار  می

  . .گردد فرض اجرا می به عنوان پیش defaultهاي متوالی یکسان نباشد، مجموعه دستورهاي مربوط به caseذکر شده در از مقادیر 

 switchبه کار برده نشود و مقدار عبارت  defaultبنابراین چنانچه حالت . دلخواه است defaultاستفاده از حالت  switchدر دستور 

یابد و کنترل برنامه به اولین  خاتمه می switchنباشد، دستور ) همسان(مساوي   هاي متوالیcaseدر مقابله با مقادیر ذکر شده در 

  .یابد انتقال می switchدستور بعد از 

  :یادآوري مهم

توان در آن از عبارت  نمی ifبنابراین برخالف دستور . پذیرد فقط مقادیر صحیح یا کاراکتر را می switchگفتیم، عبارت ذکر شده در  

اي و منطقی را نیز ارزیابی  عبارات رابطه ifکند، اما  فقط تساوي را تست می switchاي و منطقی استفاده کرد؛ به عبارت دیگر  رابطه

 mبراي  if-elseیافتۀ دستور  را حالت تعمیم switchتوان دستور  توان گرفت آن است که در حالت کلی نمی اي که می نتیجه. کند می

  .انشعاب تصور کرد

  .است if-elseاي از دستور  براي پردازش فرامین صفحه کلید بسیار مناسب است و در واقع شکل تغییریافته switchدستور 

  :  breakدستور 

و یا پایان  switchبراي خارج شدن از دستور  breakدستور . کنند این دو دستور مسیر معمولی و ثابت کنترل را تغییر یا قطع می

. دهد در داخل آن به کار برده شده است انتقال می breakدر واقع کنترل را به پایان ساختاري که . شود ها استفاده می  دادن حلقه

 breakبه کار رود، کنترل به محض رسیدن به  do-whileو  whileو forهاي  در صورتی که دستور مزبور در یکی از حلقه

  .ها در صورت بروز خطا یا شرایط خاص مناسب است  بنابراین، این روش براي پایان دادن به حلقه. شود ج میبالفاصله از حلقه خار
  

  

 

هاي تو در  الزم به ذکر است که در حلقه

براي انتقال کنترل به  breakتو، دستور 

  .رود خارج از حلقۀ داخلی به کار می

 

 

  

  



  : continueدستور 

از بقیه دستورات تا پایان حلقه صرف نظر شده و برنامه دوباره به اول  continueبا رسیدن برنامه به دستور . این دستور در حاقه ها استفاده میشود 

حلقه خاتمه  در غیر این صورت. حلقه هدایت شده و شرط حلق مورد بررسی قرار میگیرد چنانچه شرط برقرار بود اجراي دستورات حلقه ادامه می یابد 

  .میابد 

  

   

  continueنمودار دستور  7ـ5شکل                      

انجام میدهد   continueعملکرد برنامه باال به این صورت است که وقتی برنامه وارد حلقه شد تمام دستورات را تا رسیدن به دستور 

شده است پس شرط حلقه نقض گردیده و برنامه از   i=12چون در طول حلقه  . سپس به شرط پرش میکند  و آن را چک می کند 

  . حلقه خارج میشود 

 gotoدستور 
در واقع انتقال کنترل . ندک دهد و کنترل را به قسمت دیگري از برنامه منتقل می این دستور ترتیب طبیعی اجراي برنامه را تغییر می

در برخی . شود از این رو استفاده از آن توصیه نمی. کند را لغو می Cیافته در زبان  سازي ساخت بدون شرط است و اصول برنامه

  . شکل کلی این دستور به صورت زیر است. اي دارد نویسی قدیمی مثل فورترن و بیسیک کاربرد گسترده  زبانهاي برنامه

  

  

  

  

  

بنابراین، محل انتقال . دهد اي را که باید اجرا شود نشان می اي است که محل انتقال یا محل دستور بعدي شناسه labelکه در آن 

  . داشته باشد labelکنترل یا جملۀ هدف باید 

  است   ALI میرسد به مکانی که برچسب  gotoدر اینجا برنامه بالفاصله که به دستور 

  .برچسب ما میتواند هر جایی از برنامه باشد .هدایت میشود 

  .کند مفید است و کار را ساده می gotoگاهی استفاده از دستور 

char i=5;  

if (i<10){  

i=12; 

p++; 

LATD=1; 

continue ; 

TRISB=0; 

LATB=0XFF; 

} 

goto    lable; 

label:  statement 
 

LATD=0XFF; 

goto ALI ; 

Xlcdputrs("WELL"); 

ALI :  LATB=0X0F; 
 



 نحوة تعریف تابع

 این داخل از توابع مابقی است، main() بنام اصلی تابع آنها از یکی که است تابع چندین یا یک از اي مجموعه C زبان به برنامه هر

 می فراخوانی و نوشته خاص کارهاي انجام براي نویس برنامه توسط که است برنامه زیر یک واقع در تابع. شوند می فراخوانی اصلی تابع

 :شوند می تقسیم دسته دو به توابع کلی طور به. شود

 
 ... و cos(x( و x)sin( توابع مانند شود می گفته اي کتابخانه توابع آنها به که شده تعریف پیش از توابع

 .پرداخت خواهیم آن به ادامه که شودند می تعریف ما خود توسط که توابعی

 مقدار دیگري و دارند برگشتی مقدار اینکه یکی دارند حالت دو توابع گونه این کل در. هیم د می توضیح را دوم نوع ما اینجا در

   چی؟ یعنی برگشی مقدار. ندارند برگشتی

  
 این در و دهیم می تابع ورودي به مقداري یک ما اینکه یعنی برگشتی مقدار قابلیت با تابع یک خروجی، مقدار یک و دارد ورودي مقدار بک تابع هر

 تواند می تابع دوم نوع در و. شود می داده برگشت عملیات این جواب نهایت در و شود می انجام ورودي مقدار این روي بر عملیات سري یک تابع

 و دهد می انجام را کارها سري یک ورودي مقدار این با باشد داشته ورودي مقدار یک اگر مثال که باشد نداشته هم و باشد داشته ورودي مقدار هم

  :کنیم می تر روشن را مطالب این زیادي هاي مثال با زیر در. ندارد هم برگشتی مقدار هیچ و برمیگردد هم نهایت در

  

  :بنویسید صحیح هاي محل در را ها تابع توانید می طریق دو به شما کجاست؟ توابع نوشتن محل

  

  .بنویسید main() اصلی تابع از قبل ترتیب را توابع) 1

  

  .کنیم معرفی را توابع اسم فقط main() تابع از قبل باید روش این در که بنویسید main() اصلی تابع از بعد ترتیب به را توابع) 2

  

 .ندارد برگشتی مقدار تابع یعنی شود نوشته) void( عبارت پرانتز در اگر: نکته

 
 

 .شود می گفته main() اصلی تابع تابع، این به
 
 
  

  

  : main از قبل توابع نوشتن) 1 

   

   اگر و کردیم تعریف keypad  اسم با تابع یک ما اینجا در 

  را آن حاال و کردیم تعریف main تابع از قبل کنید جهتو

  .کردیم فراخوانی اصلی تابع در 

  

  

  : main از بعد تابع نوشتن) 2

   و کردیم تعریف را  keypad تابع نام ابتدا روش این در

 .نوشتیم را آن main از بعد آخر در

  

void     main (void){ 

} 

void  keypad (void) { 

  دستورات مربوط به تابع 

} 
void main (void) { 

keypad(); 

}  

void  keypad (void); 

void main (void) { 

keypad(); 

} 

void  keypad (void) { 

 دستورات مربوط به تابع 

} 

  



  



 

   returnدستور 

  

تعریف شده است که دو آرگومان ورودي به نام   javabدر این مثال یک تابع به اسم 

این تابع دو متغییر را گرفته و . وقتی که ما تابع را فراخوانی میکنیم. را دارد  x,yهاي 

در خروجی تابع است در  aعملیاتی را که خواسته شده است انجام میدهد سپس مقدار 

نوشته ایم  حتما باید   mainرا بعد از تابع    javbچون ما تابع .  میگردد ذخیره  kمتغییر 

 .تعریف نماییم   main آن را در باالي تابع

  
بنویسیم باید حتما آنها را باالي تابع   mainگفتیم که اگر ما  خواستیم که توابع را در زیر تابع 

main   به صورت زیر تعریف نماییم .  

  

  

تواند  یعنی می. تواند شامل یک عبارت باشد تنها می returnدستور : نکته 

چنانچه نیاز باشد که بیش از . فقط یک مقدار را به تابع فراخوانندة آن برگرداند

گرها   یک مقدار به تابع فراخواننده بازگردانده شود، باید از اشاره

  . استفاده کرد

 .  

 
.  

int    javab (int x, int y); 

voi d main (){  

int  k; 

k =zarb(12,10); 

} 

int   javab (int x , int y){ 

unsigned   int  a; 

a=x*2y; 

return a; 

} 

اسم تابع      نوع خروجی تابع )  لیست پارامتر ها (      ;  

int    javab (int  x,char y) ; 



  برد برد  

  .خود را انتخاب نمایید 

برد بردروي برنامه 

 .را انتخاب کنید 

hex  خود را انتخاب نمایید

برنامه  آموزش نحوه پروگرام کردن و تست

 PICKIT2  را انتخاب کنید

hexدرصفحه باز شده فایل 

آموزش نحوه پروگرام کردن و تست

PICKIT2  :  

  : بعد از کامپایل کردن برنامه و تولید فایل هگز مراحل زیر را دنبال کنید 

 .به کامیوتر وصل کنید 

 .میکرو خود را به نحو صحیح بر روي پروگرامر قرار دهید 

programmer پروگرامرPICKIT2

 

 

درصفحه باز شده فایل را بزنید و

 

  

  

آموزش نحوه پروگرام کردن و تست

 PICKIT2و پروگرامر  

بعد از کامپایل کردن برنامه و تولید فایل هگز مراحل زیر را دنبال کنید 

USB  به کامیوتر وصل کنید

میکرو خود را به نحو صحیح بر روي پروگرامر قرار دهید 

programmer

 در صورت سالم بودن میکرو و همچنین پروگرامر 

   .صفحه روبرو براي شما نمایش داده خواهد شد 

 import  را بزنید و

آموزش نحوه پروگرام کردن و تست

 MPLABبا استفاده از نرم افزار 

بعد از کامپایل کردن برنامه و تولید فایل هگز مراحل زیر را دنبال کنید 

 PICKIT2  را با کابلUSB

میکرو خود را به نحو صحیح بر روي پروگرامر قرار دهید 

MPLAB  از  قسمتprogrammer

در صورت سالم بودن میکرو و همچنین پروگرامر 

صفحه روبرو براي شما نمایش داده خواهد شد 

 importرفته و گزینه

آموزش نحوه پروگرام کردن و تست

با استفاده از نرم افزار 

بعد از کامپایل کردن برنامه و تولید فایل هگز مراحل زیر را دنبال کنید 

PICKIT2پروگرامر

میکرو خود را به نحو صحیح بر روي پروگرامر قرار دهید 

MPLABدر نرم افزار 

در صورت سالم بودن میکرو و همچنین پروگرامر 

صفحه روبرو براي شما نمایش داده خواهد شد 

رفته و گزینه fileحال به منوي 

با استفاده از نرم افزار  : روش اول

بعد از کامپایل کردن برنامه و تولید فایل هگز مراحل زیر را دنبال کنید 

پروگرامر -1

میکرو خود را به نحو صحیح بر روي پروگرامر قرار دهید  -2

در نرم افزار  -3

 

در صورت سالم بودن میکرو و همچنین پروگرامر  -4

صفحه روبرو براي شما نمایش داده خواهد شد 

  

  

  

حال به منوي  -5

  

  

  

روش اول

بعد از کامپایل کردن برنامه و تولید فایل هگز مراحل زیر را دنبال کنید 

  

  



  .را باز کنید   programmerحال منوي  -12

  اگر میخواهید که برنامه شما روي میکرو ریخته شود 

  . را بزنید  programگزینه 

  را Eraseاگر می خواهید میکرو را پاك کنید گزینه 

  . بزنید 

  

  انجام با پیغام زیر به معنی   programبا زدن گزینه 

  . موفقیت عملیات پروگرام کردن به شما نمایش داده خواهد شد

  

  

براي کار کردن میکرو حتما باید مدار زیر را قبل از وصل . حال میکرو را از روي پروگرامر برداشته و روي برد برد قرار دهید 

  . ببنید  ي مدارکردن بقیه اجزا

  

  

  

  

  

  

   



   ICSPپروگرام کردن  روي برد از طریق 

حالت شما می توانید بدون  اینکه قرار باشد براي هر دفعه پروگرام در این 

  و دوباره در مدار جا بزنید کردن ، میکرو را در روي پروگرامر قرار دهید

  . می توانید در حالی که میکرو روي برد برد وصل است آن را پروگرام کنید 

  .معروف است از مدار استفاده کنید  ICSPبراي استفاده از این قابلیت که به 

  

که از پروگرامر  vppبراي اجراي برنامه سیم . تمام مراحل براي پروگرام کردن همانند قبل است

دوباره میکرو را پروگرام کنید کافیست سیم  موقع خواستیدهر . ه است را از میکرو جدا کنید آمد

vpp  را وصل نمایید برنامه خود را پروگرامر نمایید.   



 Boot Loaderپروگرام کردن  از طریق 

این قابیلت را دارد که بدون نیاز به پروگرامر و فقط با   USBبه علت داشتن  PIC18F4550میکرو 

فاده از یک را با است Boot loaderدر این روش ابتدا باید برنامه . پروگرام شود  USBاستفاده از یک سیم 

سپس دیگر نیازي به پروگرامر نیست و میکرو با اتصال مستقیم به .  ه شود پروگرامر بر روي میکرو ریخت

البته شما در این روش باید در برنامه .  کامپیوتر و با خواندن برنامه از روي حافظه خودش را پروگرام میکند 

  bootاز اینکه از حالت ریست در آمد از حافظه  فیوز بیت هاي میکرو را طوري تنظیم کنید که میکرو پس

 .برنامه را اجرا کند 

  را بر روي میکرو پروگرام کنید boot loaderابتدا برنامه مربوط به  براي استفاده از روش باید 

حال اگر کلید ریست را بزنید میکرو از روي . وصل کنید   jp1سپس مدار زیر را روي برد برد ببندید و سپس اتصال قسمت 

 . حافظه بوت لودر شروع به خواندن اطالعات می کند 

  

  

  

  

  

  

   

 

 



 

پایه، 

شود که همان زمانهاي صفر و یک موج مربع و حاصل جمع این دو تاخیر برابر دوره 

 

 

 

  دستور تاخیر 

 

 

    .کامل ایجاد شود زمان تناوب می گویند

 

پایه، مابین هر بار صفر و یک نمودن 

شود که همان زمانهاي صفر و یک موج مربع و حاصل جمع این دو تاخیر برابر دوره 

While (1) 

{ 

LATD=0XFF 

دستور تاخیر 

LATD=0X 

تاخیر دستور  

} 

 .  

  . )تابع صحیح را بنویسد 

کامل ایجاد شود زمان تناوب می گویند

 .به تعداد پالس هایی که در طول یک ثانیه زده میشود فرکانس میگویند 

مابین هر بار صفر و یک نمودن 

شود که همان زمانهاي صفر و یک موج مربع و حاصل جمع این دو تاخیر برابر دوره 

(  

XFF;

X00;

 

. تولید نمایید سپس برنامه را به صورت عملی تست کنید 

تابع صحیح را بنویسد 

  )شبیه ساز

  بخش تمرین ها و مثال ها

کامل ایجاد شود زمان تناوب می گویند

به تعداد پالس هایی که در طول یک ثانیه زده میشود فرکانس میگویند 

مابین هر بار صفر و یک نمودن . توان در پایه مورد نظر موج مربعی تولید نمود

شود که همان زمانهاي صفر و یک موج مربع و حاصل جمع این دو تاخیر برابر دوره 

)شبیه ساز. (

تولید نمایید سپس برنامه را به صورت عملی تست کنید 

  delays.h  تابع صحیح را بنویسد

شبیه ساز(  .

بخش تمرین ها و مثال ها

کامل ایجاد شود زمان تناوب می گویند لبه مدت زمانی که طول میکشد که یک سیک

به تعداد پالس هایی که در طول یک ثانیه زده میشود فرکانس میگویند 

توان در پایه مورد نظر موج مربعی تولید نمود

شود که همان زمانهاي صفر و یک موج مربع و حاصل جمع این دو تاخیر برابر دوره 

. (خاموش و روشن شود 

تولید نمایید سپس برنامه را به صورت عملی تست کنید 

 ابتدا زمان تناوب را به دست بیاورید سپس با استفاده از توابع کتابخانه 

.خاموش و روشن شود 

بخش تمرین ها و مثال ها

 delay.hایجاد تاخیر با استفاده از توابع کتابخانه 

به مدت زمانی که طول میکشد که یک سیک

به تعداد پالس هایی که در طول یک ثانیه زده میشود فرکانس میگویند 

توان در پایه مورد نظر موج مربعی تولید نمود

شود که همان زمانهاي صفر و یک موج مربع و حاصل جمع این دو تاخیر برابر دوره 

200ms  خاموش و روشن شود

تولید نمایید سپس برنامه را به صورت عملی تست کنید 

ابتدا زمان تناوب را به دست بیاورید سپس با استفاده از توابع کتابخانه 

100us  خاموش و روشن شود

بخش تمرین ها و مثال ها

ایجاد تاخیر با استفاده از توابع کتابخانه 

به مدت زمانی که طول میکشد که یک سیک

به تعداد پالس هایی که در طول یک ثانیه زده میشود فرکانس میگویند 

توان در پایه مورد نظر موج مربعی تولید نمود

شود که همان زمانهاي صفر و یک موج مربع و حاصل جمع این دو تاخیر برابر دوره 

200msبا تاخیر 

RB0  تولید نمایید سپس برنامه را به صورت عملی تست کنید

ابتدا زمان تناوب را به دست بیاورید سپس با استفاده از توابع کتابخانه 

100usبا تاخیر

بخش تمرین ها و مثال ها

ایجاد تاخیر با استفاده از توابع کتابخانه 

به مدت زمانی که طول میکشد که یک سیک

به تعداد پالس هایی که در طول یک ثانیه زده میشود فرکانس میگویند 

توان در پایه مورد نظر موج مربعی تولید نمودبا صفر و یک نمودن ساده یک پایه می

شود که همان زمانهاي صفر و یک موج مربع و حاصل جمع این دو تاخیر برابر دوره مدت زمانی تاخیر در نظر گرفته می

 .تناوب موج مربعی خواهد شد

با تاخیر  Dبرنامه اي بنویسید که پورت 

RB0هرتز روي پایه 

ابتدا زمان تناوب را به دست بیاورید سپس با استفاده از توابع کتابخانه 

با تاخیر RE0برنامه اي بنویسید که پایه 

ایجاد تاخیر با استفاده از توابع کتابخانه 

به مدت زمانی که طول میکشد که یک سیک :تعریف زمان تناوب 

به تعداد پالس هایی که در طول یک ثانیه زده میشود فرکانس میگویند  :تعریف فرکانس 

  ایجاد یک موج مربعی ساده

با صفر و یک نمودن ساده یک پایه می

مدت زمانی تاخیر در نظر گرفته می

تناوب موج مربعی خواهد شد

برنامه اي بنویسید که پورت 

هرتز روي پایه  50یک فرکانس 

ابتدا زمان تناوب را به دست بیاورید سپس با استفاده از توابع کتابخانه 

برنامه اي بنویسید که پایه 

ایجاد تاخیر با استفاده از توابع کتابخانه : 1پروژه 

تعریف زمان تناوب 

تعریف فرکانس 

  

  

  

  

ایجاد یک موج مربعی ساده

با صفر و یک نمودن ساده یک پایه می

مدت زمانی تاخیر در نظر گرفته می

تناوب موج مربعی خواهد شد

برنامه اي بنویسید که پورت 

  

یک فرکانس 

ابتدا زمان تناوب را به دست بیاورید سپس با استفاده از توابع کتابخانه : راهنمایی ( 

برنامه اي بنویسید که پایه 

پروژه 

تعریف زمان تناوب 

تعریف فرکانس 

  

  

  

  

ایجاد یک موج مربعی ساده

با صفر و یک نمودن ساده یک پایه می

مدت زمانی تاخیر در نظر گرفته می

تناوب موج مربعی خواهد شد

برنامه اي بنویسید که پورت 

  

یک فرکانس 

 

برنامه اي بنویسید که پایه 



  :کار با پین و پورت ها :  2پروژه 

  .به صورت زیر متصل شده است  LEDهشت عدد   Bفرض کنید به پورت : مثال 

   
پس ما باید براي )  کاتد مشترك(ها زمین شده است   LEDها رو شن کنیم چون پایه کاتد منفی   LEDاگر ما بخواهیم  

  1ها روشن شوند میتوانیم کل پورت را    LEDکنیم و اگر بخواهیم تمام  1پایه مربوط به آن را    LEDروشن کردن هر 

یا پایه  میسوزد   LEDمقاومت ها در این مدار نقش محدود کردن جریان را دارند زیرا اگر جریان محدود نشود یا  . نماییم 

  .میکرو آسیب میبیند  

پسدر این . به هم متصل هستند    ها به صورت آند مشترك  LEDید حال مدار زیر را در نظر بگیرید همانطور که می بین

  .نماییم   0را   LEDها  را روشن کنیم باید پایه مربوط به هر    LEDمدار اگر ما بخواهیم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

220

220

RA0/AN0
2

RA1/AN1
3

RA2/AN2/VREF-/CVREF
4

RA3/AN3/VREF+
5

RA4/T0CKI/C1OUT/RCV
6

RA5/AN4/SS/LVDIN/C2OUT
7

RA6/OSC2/CLKO
14

OSC1/CLKI
13

RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA
33

RB1/AN10/INT1/SCK/SCL
34

RB2/AN8/INT2/VMO
35

RB3/AN9/CCP2/VPO
36

RB4/AN11/KBI0/CSSPP
37

RB5/KBI1/PGM
38

RB6/KBI2/PGC
39

RB7/KBI3/PGD
40

RC0/T1OSO/T1CKI
15

RC1/T1OSI/CCP2/UOE
16

RC2/CCP1/P1A
17

VUSB
18

RC4/D-/VM
23

RC5/D+/VP
24

RC6/TX/CK
25

RC7/RX/DT/SDO
26

RD0/SPP0
19

RD1/SPP1
20

RD2/SPP2
21

RD3/SPP3
22

RD4/SPP4
27

RD5/SPP5/P1B
28

RD6/SPP6/P1C
29

RD7/SPP7/P1D
30

RE0/AN5/CK1SPP
8

RE1/AN6/CK2SPP
9

RE2/AN7/OESPP
10

RE3/MCLR/VPP
1

U1

PIC18F4550

220

220
220

220

220

220

D2

LED-RED

D4

LED-RED

D6

LED-RED
D8

LED-RED

RA0/AN0
2

RA1/AN1
3

RA2/AN2/VREF-/CVREF
4

RA3/AN3/VREF+
5

RA4/T0CKI/C1OUT/RCV
6

RA5/AN4/SS/LVDIN/C2OUT
7

RA6/OSC2/CLKO
14

OSC1/CLKI
13

RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA
33

RB1/AN10/INT1/SCK/SCL
34

RB2/AN8/INT2/VMO
35

RB3/AN9/CCP2/VPO
36

RB4/AN11/KBI0/CSSPP
37

RB5/KBI1/PGM
38

RB6/KBI2/PGC
39

RB7/KBI3/PGD
40

RC0/T1OSO/T1CKI
15

RC1/T1OSI/CCP2/UOE
16

RC2/CCP1/P1A
17

VUSB
18

RC4/D-/VM
23

RC5/D+/VP
24

RC6/TX/CK
25

RC7/RX/DT/SDO
26

RD0/SPP0
19

RD1/SPP1
20

RD2/SPP2
21

RD3/SPP3
22

RD4/SPP4
27

RD5/SPP5/P1B
28

RD6/SPP6/P1C
29

RD7/SPP7/P1D
30

RE0/AN5/CK1SPP
8

RE1/AN6/CK2SPP
9

RE2/AN7/OESPP
10

RE3/MCLR/VPP
1

U2

PIC18F4550

220

220

220

220

220

220

220

220



در نظر گرفته شده است که به صورت کاتد مشترك به یکدیگر   LEDبر روي برد آموزشی شما هشت  -1

 .ها یکی در میان روشن و خاموش شوند   LEDمتصل هستند برنامه اي بنویسد که 

 

به کاتد یا آند بودن . ( را روي آن نمایش دهید   3 وصل نمایید و عدد  Dیک سون سگمنت به پورت  -2

 . سون سگمت دقت نمایید 

 

  

  

  

یا   LEDفرض کنید میخواهید اگر یکی از پایه هاي میکرو یک یا صفر شد یک : خواندن کلید 

  .کلید را به دو صورت می توان به میکرو وصل نمود . موتور روشن شود 

در این حالت : شود  1با فشار دادن کلید پایه  -1

بایستی ابتدا پایه مورد نظر را ورودي کنیم و  باید 

براي جلوگیري از خطا آن را در حالت صفر نگه داریم 

قبل از اینکه کلیدي زده شود ولی چون پایه ورودي 

استفاده  LATتعریف شده است نمی توانیم از دستور 

کردن  0کنیم به همین خاطر از یک مقاومت جهت 

 استفاده میکنیم پایه مثل شکل 

 

  .گفته میشود  PULL DOWNبه این مقاومت در اصطالح مقاومت 

 

در این حالت ما  : شود  0با فشار دادن کلید پایه  -2

کلید را به نحوي در مدار قرار می دهیم که در حالت 

پایه   و اگر کلید زده شد  باشد  1عادي روي پایه 

در این حالت ما باید از یک مقاومت . صفر گردد 

کردن کلید قبل از اینکه کلید زده شود   1جهت 

 .طبق شکل استفاده نماییم 

   

  .گفته میشود  PULL UPبه این مقاومت در اصطالح مقاومت 



    



 

  

  


