اإلهداء
إىل كل من حيرتم لغته ويعتز هبا !!!

إىل مستخدمى الكتاب
هذا الكتاب منشور حتت رخصة املشاع اإلبداعى بشرط عدم االستغالل التجارى.
ميكن ألى شخص مشاركة وإعادة توزيع الكتاب جماان بشرط نسب العمل للمؤلف وعدم
االستغالل التجارى.

الكتاب متاح كما ترى للجميع دون أى تكلفة لالستفادة منه على أى وجه سوى االستغالل
التجارى .فرجاء عزيزى القارىء إذا رأيت أنك استفدت منه فال أطلب منك سوى الدعاء ملؤلفه،
والتربع مبا شئت إن شئت ،ألى جهة من جهات اخلري بنية الثواب للمتربع واملؤلف.
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استعراض الكتاب
ال شك أننا نعيش اآلن ىف عصر الرقميات ،بل إن شأت قل أننا نعيش ىف عصر املتحكمات .فكل شىء حولنا أصبح
رقميا بدءا من فرن امليكرويف ،والغسالة ،والسخان ،ولعب األطفال ،إىل ساعة اليد ،والتليفون النقال (املوابيل)
إبمكانياته الىت يصعب حصرها اآلن .الكثري من األشياء حولنا أصبحت ذاتية اإلدارة ،مبعىن أهنا ال حتتاج لعامل بشرى
إلدارهتا .فنحن نسمع اآلن عن السيارة بدون سائق ،والطائرة بدون طيار ،والروبواتت بكل أنواعها وإمكانياهتا .كل
هذه األشياء الىت نعيشها اآلن مل تكن حقيقة لوال ثورة اإللكرتونيات الىت أشعلت شرارهتا ىف بداية اخلمسينيات من القرن
املاضى بظهور أشباه الوصالت ،والىت بلغت أوجها اآلن بتصنيع ما يسمى ابألجهزة القابلة للربجمة programmable

 devicesمثل املعاجلات الدقيقة  ،microprocessorsواملتحكمات  microcontrollerالىت أصبحت تلعب دورا
هاما ىف حياتنا ،بل ىف أجسامنا ،فالكثري منا حيمل بداخل جسمه منظم لضرابت قلبه يعمل بواحد من هذه األجهزة.
حلسن احلظ فإن التعامل مع هذه املتحكمات مل يعد قاصرا على دارسى اهلندسة أو اإللكرتونيات ،فلقد أصبحنا نرى
اآلن الكثري من اهلواة ىف األعمار املختلفة بدءا من صغار السن ىف التعليم األوىل والثانوى إىل ما شئت من األعمار
وذوى اخللفيات العلمية املختلفة ،ويرجع ذلك إىل ظهور املنظومات املبسطة القائمة على أحد املتحكمات والىت تسهل
على املستخدم أو اهلاوى التعامل مع هذه املتحمكمات من خالل وسط برجمة مبسط يستطيع اهلاوى من خالله إدارة
موتور مثال أو إضاءة وإطفاء أنوار خمتلفة أو حىت إدارة روبوت ،واملثال احلى على هذه املنظومات هو منظومة أو لوحة
األردوينو الىت شاع استخدامها بني هواة اإللكرتونيات هذه األايم .لقد قام جمموعة من الطالب اإليطاليني بتصميم وبناء
لوحة األردوينو مستخدمني املتحكم  atmega328الذى هو حمور هذا الكتاب لتكون مبثابة وسط برجمة يستطيع اهلواة
من خالله التعامل مع إدارة مكوانت مادية مثل املواتري وقراءة حساسات خمتلفة مثل حساسات احلرارة وغريها ،وهذا
هو سبب شيوع هذه املنظومة بدرجة كبرية بني اهلواة .لقد أخفت منظومة األردوينو املتحكم الذى بداخلها متاما عن
املستخدم ،وأصبح املستخدم يتعامل ىف طبقة برجمة فوق مستوى املتحكم متاما حبيث أن املستخدم ال حيتاج على
اإلطالق ملعرفة أى تفاصيل عن املتحكم املوجود بداخلها .املطلوب من املستخدم فقط هو معرفة أوامر املنظومة
واألطراف املختلفة هلا .متاما مثل برامج حترير النصوص على احلاسب والىت منها برانمج الوورد من ميكروسوفت على
سبيل املثال .ىف برانمج الوورد يقوم املستخدم بكتابة النصوص الىت يريدها من خالل النقر على بعض األيقوانت والقوائم
املعروضة أمامه ،ويستطيع الطباعة وإرسال نسخ من هذه امللفات إىل من يريد من خالل النقر على بعض األيقوانت
أيضا ،وكل ذلك يتم دون أن يكون املستخدم حباجة إىل معرفة أى تفاصيل عن املعاجل الذى هو قلب جهاز احلاسب
الذى يستعمله ىف ذلك ،وال حىت عن الذاكرة وال عن أى مكون من مكوانت هذا احلاسب.

من هنا كانت فكرة تقدمي هذا الكتاب ابللغة العربية هلدفني أساسيني :أوهلما أن املعاجلات واملتحكمات أصبحت من
املقررات األساسية ىف مرحلة البكالوريوس من الدراسة اجلامعية ىف مجيع التخصصات اهلندسية تقريبا ،ومن هنا كان هذا
الكتاب يستهدف هذ ه الفئة من الدارسيني حيث مت ىف هذا الكتاب تغطية معظم األساسيات النظرية الالزمة لطالب
اهلندسة ،ابإلضافة طبعا إىل اجلانب العملى من خالل العديد من مشاريع الربجمة الضرورية إلثبات اجلانب النظرى ووضع
الطالب على أرض صلبة يستطيع منها تصميم وبناء أى مشروع يريده .اهلدف الثاىن من أتليف هذا الكتاب هو أنه مت
وضعه بلغة عربية بسيطة وشرح سهل ال يعتمد على كثريا على اخللفية الدراسية حبيث يستطيع أى هاوى فهم حمتوى
الكتاب والتطبيق بطريقة سهلة ،وابلذات تلك الفئة الىت أصبحت أسرية نظم األردوينو ويريدون الفكاك منها ،إىل الرحابة
واحلرية ىف العمل على مستوى املتحكمات.
مما يؤسف له أن املكتبة العربية واإلنرتنت بعظمتها ختلو من مادة دراسية أو كتاب ابلعرىب يغطى هذا اجملال إال اجملهود
املشكور والرائع واملقدر من إبننا العزيز املهندس/عبد هللا على عبد هللا الذى يقوم مبجهود رائع ىف تعريب الكثري من املواد
العلمية ،والذى أعتز أبنه كان أحد من قمت ابلتدريس هلم ىف مرحلة البكالوريوس.
اخللفية العلمية الالزمة لدراسة هذا الكتاب هى الدراية أبى لغة برجمة (وحبذا لو كانت لغة  Cأو أى واحد من
إصداراهتا) وابلذات الطرق املختلفة للحلقات وأوامر الشروط والدوال .املطلب الثاىن هو كيفية التعامل مع برانمج حماكاة
الدوائر اإللكرتونية "بروتس" .كل الربامج واملشاريع الىت سنقدمها ىف هذا الكتاب سيتم تنفيذها بلغة  Cعلى برانمج
األمتل استديو ،وبعد التأكد من صحتها لغواي سننتقل إىل برانمج الربوتس لبناء الدائرة إلكرتونيا ىف هذا الوسط وتنفيذها
للتأكد من صحتها إلكرتونيا وأن خرج الدائرة يكون وفقا للدخل املوضوع عليها .بعد هذه اخلطوة نكون متأكدين أن
بناء النظام كدائرة مطبوعة لن تكون به أى مشاكل حيث ميكن البدأ فيه فورا ملن يريد ذلك .ابملناسبة فإن برانمج
الربوتس متاح منه نسخ جمانية على اإلنرتنت ومتاح تالل من الدروس والفيديوهات املختلفة لشرح طريقة التعامل معه.
الفصل األول من الكتاب يغطى مفهوم النظم املدجمة وخواصها وتعريفاهتا املختلفة من قبل العديد من املشتغلني ىف
هذا اجملال والطريقة املثلى لتدريس مقرر كامل عن النظم املدجمة ،ابإلضافة إىل نظرة اترخيية على تطور صناعة اإللكرتونيات
بدءا من الرتانزستور حىت ثورة أو عصر املتحكمات الذى نعيشه اآلن .يغطى الفصل أيضا العوامل املؤثرة ىف اختيار
معاجل أو متحكم تبىن عليه نظامك املدمج ،مث إذا قررت اختيار أى منهما فما هى املواصفات ىف هذا املعاجل أو املتحكم
الذى ستستخدمه .الفصل الثاىن مت ختصيصه للحديث املفصل عن وحدة املعاجلة املركزية Central Processing

 ،Unit, CPUحيث هى القلب النابض أو املكون الرئيسى الذى بدونه ال يكون املعاجل وال املتحكم .ومت دراسة هذه

الوحدة من حيث األطراف اخلارجية واملكوانت الداخلية هلا ،وهذا الفصل من الضرورى قراءته قبل البدأ ىف ابقى

الكتاب .الفصل الثالث يلقى نظرة موسعة على املتحكمات  AVRبصورة عامة من حيث الصفات املشرتكة فيها
مثل طريقة تنفيذ األوامر وأنواع الذاكرة بداخلها .الفصل الرابع بدأ بعرض مواصفات املتحكم  atmega328كأحد
إصدارات املتحكمات  . AVRاستعرض الفصل أيضا بشىء من التفصيل برانمج األمتل استديو كأحد الربامج الىت
سنستخدمها ىف هذا الكتاب لربجمة وحماكاة هذا املتحكم .مث انتقل الفصل إىل إدخال وإخراج البياانت الرقمية من وإىل
املتحكم من خالل برانمج يضىء ويطفىء عدد من ملبات البيان (الليدات  .)LEDsالفصل اخلامس عبارة مشروعات
تطبيقية على إدخال وإخراج البياانت حيث مت فيه استعراض شاشات العرض البللورية  LCDوكيفية برجمتها ومواجهتها
مع املتحكم .مت أيضا استعراض استخدام مصفوفة املفاتيح املصغرة  keypadsوكيفية مواجهتها مع املتحكم ،ومت ذلك
من خالل عدة مشاريع خمتلفة .الفصل السادس تكلم عن املقاطعة ،من حيث املفهوم العام للمقاطعة ومصادر املقاطعة
املختلفة للمتحكم  ، atmega328مع الرتكيز ىف هذا على مقاطعة املتحكم من خالل األطراف اخلارجية ،ألن ابقى
املقاطعات تكون خاصة ابمللحقات األخرى ،وسيأتى شرح كل من هذه امللحقات ومقاطعاهتا ىف فصل خاص بكل

منها .الفصل السابع تناول احملول التماثلى الرقمى  ADCاملوجود داخل املتحكم وكيفية برجمته لتحويل أى إشارة
متاثلية مثل إشارة درجة احلرارة أو الصوت أو غريها إىل الصورة الرقمية واالستفادة هبا داخل املتحكم .ابلطبع لن خيلو
أى مشروع من احلاجة ملثل هذا احملول .حيتوى املتحكم  atmega328على ثالث مؤقتات مت شرح كل منها ىف فصل

منفصل .الفصل الثامن تناول املؤقت صفر ابلتفصيل وكيفية برجمته للحصول على أى زمن أتخري صغريا أو كبريا ،وكيفية
احلصول على أشكال موجية خمتلفة وأمهها الشكل املوجى ذو العرض املعدل .PWMهذا املؤقت يتكون من  8بت.

الفصل التاسع تناول املؤقت  1الذى يتكون من  16بت وكيفية برجمته أيضا للحصول على أزمنة التأخري واألشكال
املوجية املختلفة .الفصل العاشر تناول املؤقت  2وهو مؤقت  8بت مثل املؤقت صفر وخيتلف عنه فقط ىف إمكانية
االستخدام غري املتزامن .املؤقتات الثالثة متشاهبة متاما ىف نظرية العمل وابلرغم من ذلك فقد أفردان فصال خاصا بكل

منهم حىت يكون هناك شرحا مستقال بكل من هذه املؤقتات .الفصل احلادى عشر عبارة عن فصل تطبيقى مت فيه
شرح اكثر أنواع املواتري استخداما وهى مواتري التيار املستمر ،ومواتري املؤازرة  ،servoومواتري اخلطوة  ،stepperمع
برامج تطبيقية على كيفية مواجهة كل منهم مع املتحكم من أجل التحكم ىف سرعته واجتاه دورانه .الفصل الثاىن عشر
تناول أحد طرق االتصاالت املتتالية عرب املسار  SPIوخواص هذا املسار وبرامج تطبيقية عليه .الفصل الثالث عشر
تناول طريقة من طرق االتصاالت املتتالية وهى االتصاالت املتتالية غري املتزامنة عرب الشرحية  USARTمع شرح مفصل
هلذه الطريقة وبرامج تطبيقية عليها .الفصل الرابع عشر واألخري تناول طرق حرق فيوزات املتحكم من أجل أتمني
الربامج املكتوبة عليه ضد النسخ أو التعديل من قبل اآلخرين ،وتناول الفصل أيضا املصادر املختلفة لنبضات تزامن

املتحكم وكيفية توصيل مصادر خارجية لنبضات التزامن .يوجد ىف هناية الكتاب ملحق خاص بدوال التعامل مع
الشاشات  LCDأو مصفوفات املفاتيح الىت ميكن النداء عليها وتضمينها ىف أى برانمج يتعامل مع هذا النوع من
الشاشات بدال من كتابتها من جديد .يوجد أيضا ىف هناية الكتاب قاموس ابلكثري من املصطلحات العلمية الىت
وردت ىف هذا الكتاب أو الىت على صلة به.
حمتوايت هذا الكتاب مناسبة جدا للتدريس كمقرر دراسى لطالب اهلندسة ختصصات اإللكرتونيات واالتصاالت
واحلاسبات ،وكليات احلاسبات واملعلومات ،وأقسام امليكاترونيات ،واهلواة املهتمني ابلنظم املدجمة .ولقد قمنا مبمارسة
تدريس هذا املقرر لعدة سنوات على مدار فصل دراسى واحد ملدة ساعتان إسبوعيا كمحاضرة ومعمل ساعتان إسبوعيا
لتنفيذ الربامج واملشروعات .املتطلبات السابقة هلذا املقرر هى دراسة مقرر ىف الدوائر املنطقية ويوجد للمؤلف كتاب
بعنوان "الدوائر املنطقية" متاح جماان أيضا على اإلنرتنت ابإلضافة إىل مقرر ىف الربجمة (وحبذا لو بلغة  Cأو أحد
إصداراهتا).
يتقدم املؤلف ابلشكر والتقدير للدكتور حممد على ماهر بقسم اهلندسة احليوية الطبية على مسامهته ىف إخراج النسخة
األخرية من الكتاب.
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أستاذ متفرغ بكلية اهلندسة حبلوان – جامعة حلوان – حلوان – القاهرة
98eladawy@gmail.com

Mohamed_salama01@h-eng.helwan.edu.eg

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

مقدمة عن النظم املدجمة

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

الفصل 1
مقدمة عن النظم املدجمة
Introduction to Embedded Systems
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1ما هى النظم المدمجة
 -2خواص النظم المدمجة
 -3خريطة طريق لدراسة النظم المدمجة
 -4نظرة تاريخية عن تطو اإللكترونيات
 -5وحدة المعالجة المركزية
 -6خطوات تصميم النظام المدمج
 -7العوامل المؤثرة فى اختيار المعالج أو المتحكم
 -8ملخص الفصل

 1-1ما هى النظم املدجمة؟
 1الفصل األول
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?What are embedded systems
سنبدأ بشرح الرتمجة املقصودة من التعبري  embedded systemحىت يكون معناه راسخا ىف ذهن القارىء .ترمجة
 embeddedهى املدمج ،واملقصود هو نظام إلكرتوىن مدمج أو مندمج ىف ،أو جزء من ،أو مثبت ىف ،أو خمتفى ىف،
أو كامن ىف  ،نظام آخر كهرىب أو ميكانيكى أكرب منه .من أمثلة ذلك الدائرة الىت تتحكم ىف تشغيل غسالة املالبس،
عبارة عن نظام إلكرتوىن مدمج ىف نظام الغسالة امليكانيكى للتحكم ىف تشغيله ،وأيضا الدائرة اإللكرتونية الىت تتحكم
ىف تشغيل املصعد ،عبارة عن نظام إلكرتوىن مدمج ،أو مثبت ،أو جزء من املصعد الذى يعترب نظام ميكانيكى أكرب.
هل هذا يعترب كافيا كتعريف للنظام املدمج ابملعىن املعروف ىف هذه األايم؟ ابلطبع ال ،فهناك تعريفات كثرية للنظم املدجمة
سنسوق بعضها فيما يلى:
• سنبدأ ابلتعريف املوجود ىف موقع ويكيبداي املعروف وهو:

”An embedded system is a computer system with a dedicated function within a
”larger mechanical or electrical system, often with real-time computing constraints

وهذا يعىن أن النظام املدمج هو نظام حاسب (ونركز هنا على أنه نظام حاسب) له وظيفة حمددة داخل نظام
ميكانيكى أو كهرىب أكرب ،يتحكم فيه ىف الزمن احلقيقى .جيب أال نقلق هنا من كلمة نظام حاسب ألن هذا
احلاسب يكون إما معاجل (ميكروبروسيسور  ،)microprocessorأو متحكم (ميكروكونرتولر
 ،)microcontrollerأو معاجل لإلشارات الرقمية  .DSPإن ذلك يعىن أننا لن نطلق على النظام امليكانيكى
الذى يتم التحكم فيه من خالل دائرة إلكرتونية رقمية أو متاثلية ال حتتوى نظام قابل للربجمة (متحكم أو معاجل)
أنه نظام مدمج .حتتوى املراجع على الكثري من التعريفات املختلفة األخرى للنظم املدجمة على حسب وجهات
نظر مؤلفى هذه املراجع ونسوق منها ما يلى:
• النظام الكامن عبارة عن نظام تكون وظيفته األساسية ليست احلساب  computationولكن وظيفته
األساسية هى التحكم (عادة ابستخدام متحكم) ىف النظام الذى تكون كامنة بداخله .ابلتاىل فإن ذلك يعىن
أنه حاسب (متحكم) مدمج داخل نظام ميكانيكى كبري مهمته األساسية ليست احلساب مثل أجهزة احلاسب
العامة الىت نستخدمها ىف الربجمة بلغات الربجمة املختلفة ونستخدمها ىف معاجلة النصوص وىف إعداد عروضنا
التقدميية ،ولكن مهمته األساسية هى التحكم ىف هذ ا النظام امليكانيكى فقط ،مثال ىف حالة املصعد تكون
مهمة النظام املدمج هى التحكم ىف صعود ونزول املصعد والتوقف عند األدوار املختلفة وإعطاء إنذارات خمتلفة
ىف حالة حدوث أى خلل ،وغري ذلك الكثري.
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• النظام املدمج عبارة عن نظام إلكرتوىن يستخدم شرحية ميكروكونرتولر ،أو شرحية معاجل ،ولكنها ليست حاسب
عام األغراض ىف صورة من صور احلاسبات (سطح املكتب  desk topأو حاسب نقال  ،laptopأو غريها).
وهو نفس التعريف السابق تقريبا.
• النظام الكامن عبارة عن تطبيق حيتوى شرحية واحدة على األقل قابلة للربجمة (مثل امليكروكونرتولر ،أو املعاجل،
أو شرحية ملعاجلة اإلشارات  ،) DSPوهذا التطبيق يستخدم عادة من قبل أشخاص قد ال يعلمون أن هذا
النظام يقوم على ،أو بداخله ،أحد املعاجلات أو امليكروكونرتولر .وهذا هو التعريف الذى منيل إليه على الرغم
من أنه مشابه للتعريفات السابقة ولكنه أضاف أن هذا النظام يتم استخدامه من قبل أشخاص غالبا ال يعلمون
أنه يوجد بداخل هذا لنظام معاجل أو متحكم يقوم هبذه املهمة.

أين توجد النظم الكامنة
معىن ذلك ،وبناء على هذه التعريفات ،فإنك لو نظرت ىف نشاطك اليومى ستجد أنك تعيش ىف وسط عامل من النظم
املدجمة تتحكم ىف حياتنا اليومية بدأ من املنبه الذى يوقظنا من النوم ،مث الفرن الذى ستسخن فيه طعام إفطارك ،وماكينة
إعداد القهوة ،وال تنسى الساعة الىت تلبسها ،مث السيارة أو احلافلة أو القطار الذى سرتكبه للذهاب لعملك (وابملناسبة
فإن وسائل النقل (السيارات) هى األكثر استخداما للنظم املدجمة) ،مث املصعد الذى ستصعد به لألدوار العليا ،وال
تنسى أيضا التليفون النقال (املوابيل) الذى حتمله ،والغسالة ،والثالجة ،ولعب أطفالك ،و ،....وغري ذلك الكثري.
ببساطة إننا نعيش ىف وسط من النظم املدجمة لن نستطيع الفكاك منه إال إذا ذهبنا إىل األدغال حىت بدون مالبسنا ألن
هناك اآلن ما يعرف ابملالبس الذكية الىت تتحكم ىف درجة احلارة املطلوبة ،وابلطبع سيكون ذلك من خالل نظام مدمج،
وال أدرى ماذا ستفعل ىف هذه احلالة إذا كان من سوء حظك أنك ترتدى منظم لضرابت قلبك  pace makerداخل
جسمك ،وهذا أيضا عبارة نظام قائم على نظام مدمج .شكل  1-1يبني بعضا من ،وليس كل النظم الىت من املمكن
أن جتد فيها نظاما مدجما.
بناء على هذا االنتشار املهول للنظم املدجمة ىف حياتنا فإنه لن يكون غريبا أن نعرف أن حواىل  %98من منتجات
املتحكمات تذهب كلها إىل أغراض النظم املدجمة املختلفة ،ومعظم هذه النسبة تذهب إىل صناعة السيارات ،حيث
كانت هذه الصناعة هى األسبق ىف استخدام املعاجلات .ىف عام  1968كانت شركة فولكس واجن األملانية هى أول
شركة تستخدم معاجل ىف حقن الوقود ،وبذلك كانت هذه أول شركة تستخدم النظم املدجمة .جاءت بعدها بعدة أعوام
شركة فولفو الىت استخدمت  17نظاما مدجما ىف التحكم ىف العمليات املختلفة ىف السيارة .بعض موديالت السيارات
احلديث ة اآلن تستخدم ما يفوق املائة متحكم أو مائة نظام كامن ىف التحكم ىف تشغيلها .هل تتعجب إذا علمت أن
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شركة أديداس لصناعة األحذية قدمت ىف السنوات األخرية حذاء به نظام مدمج يتحكم ىف راحة الالعب الذى يلبس
احلذاء .يعتقد البعض أنه مع بداية عقد العشرينيات ( )2020سيحتوى املنزل املتوسط على ما بني  10إىل 100
متحكم تتحكم ىف أداء حمتوايته.

شكل  1-1بعض األنظمة الىت من املمكن أن حتتوى نظما مدجمة تتحكم ىف تشغيلها
ابختصار  ....ما هو النظام املدمج !
شكل 2-1أ يبني رمسا صندوقيا خمتصرا حملتوايت أى نظام مدمج .ىف هذا الشكل تعترب وحدة املعاجلة املركزية Central

 Processing Unit, CPUمبثابة القلب النابض ىف النظام املدمج والىت بدوهنا ال يكون هناك نظاما مدجما .هذه
الوحدة قد تكون قائمة بذاهتا ىف صورة معاجل يتم توصيل وحدات إدخال وإخراج البياانت وذاكرة البياانت والربجمة عليها
من اخلارج ،أو أهنا قد تكون ىف داخل متحكم يضم هذه الوحدة ابإلضافة إىل بعض وحدات إدخال وإخراج البياانت
والذاكرة بنوعيها (البياانت والربجمة) ابإلضافة إىل وحدات أخرى مثل حمول لإلشارات من الصورة التماثلية إىل الرقمية
 ،Analog to Digital Converter, ADCومؤقتات  ،Timersووسائل للرتاسل املتواىل Serial
 ، Communicationكل ذلك ىف شرحية واحدة نطلق عليها املتحكم والذى هو املوضوع األساسى هلذا الكتاب.
وابلطبع يوجد الكثري من هذه املتحكمات من الشركات املختلفة وإبمكانيات خمتلفة ،وهذا الكتاب كما هو واضح من
عنوانه سريكز على أحد منتجات شركة أمتل  Atmelوهو املتحكم  atmega328كما ىف شكل 2ب .أما ملاذا هذا
املتحكم ابلذات من منتجات شركة أمتل الكثرية ،وملاذا شركة أمتل ابلذات فسيأتى احلديث عنه الحقا.
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شكل  2-1أ-رسم صندوقى عام لنظام مدمج ،ب -النظام على شرحية ،ج -النظام على لوحة اختبار
إذن ىف النهاية سيكون النظام املدمج عبارة عن متحكم مع بعض دوائر املواجهة معه إلدخال واستقبال اإلشارت الىت
سيتم التحكم هبا ىف النظام امليكانيكى األساسى (املصعد أو الغسالة مثال) .هذه املكوانت من املمكن بناؤها على
لوحات اختبار ىف أثناء املراحل التجريبية للنظام كما ىف شكل 2ج ،أو على كارت إلكرتوىن يتم حلام هذه املكوانت
عليه ىف الصورة النهائية ،كما هو احلال ىف كروت التحكم ىف أى نظام مثل املصعد أو الغسالة.

 2-1خواص النظم املدجمة
Characteristics of Embedded Systems
مما سبق ميكننا أن نضع بعض اخلواص العامة ألى نظام مدمج وهى كما يلى:
 -1النظام املدمج البد أن حيتوى على حاسب ،وهذا احلاسب كما ذكران من املمكن أن يكون ىف صورة معاجل أو
متحكم أو معاجل لإلشارات الرقمية .DSP
 -2النظام املدمج يتحكم ىف تشغيل نظام أو جهاز واحد فقط بعينه ،وال يستخدم ألى أغراض أخرى ،مثل احلساابت
أو الرسم أو حىت التحكم ىف جهاز آخر.
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 -3النظام املدمج يكون ذاتى التشغيل مبجرد توصيله ابلقدرة الكهربية ،فال حيتاج للتدخل البشرى لتحميل برانمج مثال،
أو غري ذلك.
 -4املستخدم للنظام املدمج ال يستطيع اإلخبار إذا كان بداخل هذا النظام معاجل أو متحكم من عدمه.
بعد أن تعرفنا على النظم املدجمة وخواصها وكيف أهنا منتشرة ومتغلغلة ىف حياتنا اليومية ،وحيث أن هذا الكتاب يهدف
ىف النهاية إىل الوصول إىل تصميم نظام مدمج مناسب ألى تطبيق نريده ،وحيث أن النظام املدمج البد أن حيتوى على
معاجل أو متحكم أو معاجل لإلشارات الرقمية  ،DSPفأى واحد من هذه احلاسبات سندرس هنا .شكل  3يبني خريطة
طريق مقرتحة ألى مقرر أو كتاب يتم إعداده لدراسة النظم املدجمة ابستخدام أى واحد من احلاسبات (معاجل ،أو
متحكم ،أو .)DSP

شكل  3-1خريطة طريق مقرتحة لدراسة النظم املدجمة

 3-1خريطة طريق مقرتحة لدراسة النظم املدجمة
شكل  3-1يوضح هذه اخلريطة حيث نالحظ أن هبا مسارين ،وكال املسارين مسبوق جبزئني أساسيني ومها:
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املقدمة :وفيها يتم التعريف ابلنظم املدجمة وخواصها ورمبا يكون من املفيد أن تكون هناك مراجعة اترخيية عن تطور
اإللكرتونيات يتم فيها إظهار نشأة املعاجلات وكيف تطورت هذا التطور السريع ،والفرق بني املعاجل واملتحكم حىت ختتار
بينهما على أساس واضح.

وحدة املعاجلة املركزية  :CPUحيث يتم هنا دراسة تفصيلية عن هذه الوحدة األساسية من حيث أطرافها ووظائف
هذه األطراف مث الرتكيب الداخلى هلذه الوحدة من مسجالت عامة وخاصة ووحدة احلساب املنطق .وابلطبع يتم الرتكيز
على وحدة املعاجلة املركزية ذات الثمانية بتات حيث أنه من خالهلا ميكن تقدمي الكثري من األساسيات الضرورية لكل
من املعاجلات واملتحكمات وال .DSPs
بعد ذلك تتجه الدراسة إىل أحد املسارين التاليني:
املسار األول :دراسة املعاجلات ذات  16بت من حيث اجلديد فيها والفرق بينها وبني املعاجلات ذات  8بت ،ولغة
التجميع اخلاصة هبا وكيفية برجمة هذه املعاجلات هبا وتوصيل وحدات ذاكرة ووحدات إدخال وإخراج للبياانت على هذه
املعاجلات .والربامج الفرعية هبا ومقاطعتها ،مث تطبيقات على هذه املعاجلات ومن املستحسن عمل مشروع تطبيقى
عليها .مث بعد ذلك يتم االنتقال إىل إعطاء فكرة حتصر اجلديد ىف األجيال املتقدمة من املعاجلات .وهذا املسار حيتاج
لفصل دراسى كامل.

املسار الثاىن :وهو يركز على دراسة أحد املتحكمات املتاحة ىف السوق ابلتفصيل من حيث الوظائف الطرفية هلا
وكميات الذاكرة املوجودة هبا ،وأنواعها ،وكذلك املكوانت الطرفية املوجودة بداخلها مثل حموالت اإلشارات التماثلية إىل

رقمية  ،ADCواملؤقتات  ،Timersوالتواصل التتابعى  ،serial communicationوغري ذلك من املكوانت األخرى
على حسب إمكانيات هذا املتحكم وكيفية برجمة هذه املكوانت والتعامل معها.
وحنن ىف هذا الكتاب سنتبع املسار الثاىن وسيتم الرتكيز على املتحكم  ،atmega328حيث أن هذا املتحكم هو الوحدة
األساسية ىف لوحة األردوينو الىت شاع استخدامها بكثرة بني اهلواة ومن ليست لديهم فكرة عن املعاجلات أو املتحكمات.
وابلتاىل كان هذا هو السبب ىف الرتكيز على عائلة متحكمات شركة أمتل واملعروفة ابل  .AVRوىف احلقيقة يرجع
الفضل ىف شيوع هذه املتحكمات إىل استخدام األردوينو هلا ىف اللوحات اخلاصة هبا .رمبا يقول البعض إنىن متمرس
على استخدام لوحات األردوينو وأستطيع أن أبرجمها لعمل أى تطبيق أريده ،فما هى احلاجة لتعب القلب ودراسة
املتحكم بكل تفاصيله .اإلجابة على ذلك بسيطة جدا وهى أنه بفرض أنك استخدمت األردوينو ىف تصميم أى نظام
مدمج وستقوم بوضع لوحة األردوينو ابلكامل ىف هذا النظام .أال ترى أنه من اخلسارة مبكان أن تضع هذه اللوحة
الكاملة املصممة للكثري من األغراض العامة (ولذلك فإن مثنها مرتفع) والىت ىف الغالب لن تستخدم إال القليل منها ىف
نظامك املدم ج وستهمل ابقى الوظائف الغري مستخدمة وهذا ميثل إهدارا للكثري من اإلمكانيات وابلتاىل النقود .ىف
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مقابل ذلك ،فإنك بدراسة هذا املقرر ستستخدم فقط املتحكم الذى قد يكون مثنه أقل من ربع مثن لوحة األردوينو
الكاملة ،وستقوم بربجمة هذا املتحكم ألداء نفس الوظيفة الىت كانت ستؤديها لوحة األردوينو ىف النظام املدمج .ختيل
أيضا ماذا سيكون املوقف لو أنك ستنتج من هذا النظام املدمج كميات كبرية من هذه الوحدات ،ابلطبع لن يكون
أمامك مفر من استخدام املتحكم وليس لوحة األردوينو حىت يكون مشروعك اقتصاداي.
املعاجل أو املتحكم أو أى شرحية إ لكرتونية تعترب ىف النهاية نظام من الرتانزستورات املكثفة بدرجة مهولة جدا على هذه
الشرحية ،فلك أن تتخيل مثال أن أى واحد من املعاجلات احلديثة قد يتكون من مائة مليون ترانزستور مبنية ىف شرحية
إلكرتونية قد يكون مسطحها احلقيقى حواىل  3×3ميلليمرت .فكيف وصلت األمور إىل ما حنن عليه اآلن؟ إن ذلك
حيتاج إىل نظرة اترخيية عن تطور اإللكرتونيات حىت نرى كيف وصل األمر إىل هذا احلد حىت أن أحدهم يقول أنه لو
أن صناعة السيارات كانت تتطور بنفس معدل تطور اإللكرتونيات لوصل األمر أن اإلنسان كان سيشغل سيارته ويسري
هبا إىل القمر فورا.

 4-1نظرة اترخيية على تطور اإللكرتونيات
إ ن الطفرة األخرية الىت حدثت ىف علوم احلاسبات يرجع الفضل فيها أساسا إىل التقدم ىف علوم اإللكرتونيات والتكنولوجيا
احلديثة واملتطورة ىف تصنيع الدوائر التكاملية  ،Integrated circuitsفما هى الدائرة التكاملية إذن؟ لكى نعرف ما
هى الدائرة التكاملية تعال نرجع إىل الوراء ىف التاريخ وابلتحديد ىف عام  1949عندما مت اكتشاف الرتانزيستور
 . Transistorىف هذا الوقت كانت الدوائر اإللكرتونية تبىن أو تصمم ابستخدام الصمامات املفرغة Vacuum

 tubesالىت كان منها ما يكافئ الرتانزيستور ومنها ما يكافئ الدايود  Diodeعلى سبيل املثال ،وكان أى صمام من
هذه الصمامات عبارة عن اسطوانة زجاجية مفرغة من اهلواء يبلغ قطرها حواىل ثالثة سنتمرتات وارتفاعها حواىل سبعة
سنتمرتات ،وكانت هذه الصمامات حتتاج لتشغيلها إىل فرق جهد مستمر  d.cعاىل يبلغ فوق  200فولت ،ولذلك
كانت هذه الصمامات تشع الكثري من احلرارة ،مما كان يتطلب الكثري من وسائل التربيد هلا .لذلك كانت مجيع
األجهزة اإللكرتونية ىف هذا الوقت تعرف بكرب حجمها ،فلك أن تتخيل مثال أن جهاز حاسب شخصى من أبسط
األجهزة املعروفة اآلن رمبا كان يشغل حجرتني كاملتني متوسطىت احلجم لو أنه بىن هبذه الصمامات.
ابكتشاف أشباه املوصالت وظهور الرتانزيستور أخذت أحجام الدوائر اإللكرتونية والفراغ الذى تشغله ىف االنكماش،
ومنذ ذلك احلني بدأت عجلة التطور ىف بناء الدوائر اإللكرتونية ىف الدوران ،وأصبح املصممون ال يكتفون ببناء ترانزيستور
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واحد على نفس شرحية شبه املوصل ،ولكنهم بدأوا ىف وضع أكثر من ترانزيستور على نفس القطعة ،مث أضافوا هلذا
العدد من الرتانزستورات بعض املكوانت األخرى مثل املقاومات واملكثفات ،مث قاموا بتوصيل هذه املكوانت مع
الرتانزستورات املوجودة عل ى نفس الشرحية للحصول على دائرة إلكرتونية تؤدى وظيفة معينة ،هذه الدائرة اإللكرتونية
املبنية على شرحية واحدة ألداء هدف أو وظيفة معينة هى ما أطلق عليه ابلدائرة التكاملية .ىف بداية الستينات كان كل
ما متكنت منه التكنولوجيا ىف ذلك الوقت هو بناء أو جتميع حواىل عشرة ترانزستورات على نفس الشرحية واستخدمت
هذه ىف بناء دوائر البواابت املنطقية مثل بوابة  ANDوبوابة  ORوبوابة  NOTوغريها ومسيت هذه الدوائر بدوائر
التكامل الصغري ).Small Scale Integration (SSI
بعد ذلك أخذت تكنولوجيا بناء الدوائر التكاملية ىف التطور السريع حيث متكن املصممون من زايدة كثافة املكوانت
على نفس الشرحية فظهرت الدوائر ذات التكامل املتوسط ) Medium Scale Integration (MSIوالىت منها على
سبيل املثال دوائر العدادات  countersومسجالت اإلزاحة  shift registersوالكثري من املكربات التماثلية analog
 amplifiersاملتعددة األغراض ،ومل يقف األمر عند هذا احلد بل ظهرت بعد ذلك الدوائر عالية التكامل Large

) Scale Integration (LSIوالىت منها شرائح الذاكرة  memoryوشرائح املعاجلات جبيليها األول والثاىن والىت منها
املعاجل  Intel4004الذى كان حيتوى على  2300ترانزستور على نفس الشرحية .ابملناسبة كانت سرعة (نبضات
التزامن) هذا املعاجل  108كيلوهرتز  ،ومسار البياانت له  4بت وظهر ىف السوق ىف عام  .1971مل يقف األمر عند
هذا احلد أيضا بل ظهرت بعد ذلك الدوائر التكاملية الفائقة التكامل )Very Large Scale Integration (VLSI

والىت منها بعض شرائح الذاكرة واألجيال األخرية من شرائح املعاجلات والىت منها اجليل الثالث والرابع والىت ميثلها
املعاجلات مثل  Intel8080و  Intel8085و  Z80ومعاجلات أخرى كثرية .هذه املعاجلات كان حيتوى الواحد منها
على  6000ترانزستور على نفس الشرحية وكانت سرعتها  2ميجاهرتز ومسار البياانت هلا  8بت وظهرت كلها ابتداء
من عامل  . 1974لك أن تتخيل اآلن أن عدد الرتانزستورات على الشرحية الواحدة الىت ال تتعدى مساحتها السنتمرت
املربع الواحد قد فاق عدة ماليني من الرتانزستورات على نفس الشرحية ،فاملعاجل بنتيم Pentium4 4مثال حيتوى على
 15مليون ترانزستور على نفس الشرحية وسرعته تعدت  3جيجاهرتز وظهر ىف األسواق عام  .2000لقد وصلت كثافة
الرتانزستورات هذه األايم ( 2017وقت كتابة هذا الكتاب حوالة  100مليون ترانزستور) ،ويعلم هللا وحده ما سيأتى
لنا به املستقبل القريب وإىل أين سيصل هذا العقل البشرى؟ هذه النعمة الىت دائما حياول اإلنسان تقليدها ولكنه دائما
سيخفق ىف تصنيعها!!
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Moor’s low

ينص قانون موور (موور هو مؤسس أحد شركات اإللكرتونيات  )Fairchildعلى أن كثافة الرتانزستورات على الشرحية
اإللكرتونية يتضاعف كل  18شهر إىل سنتني تقريبا ،وقد أثبت مور ذلك برسم العالقة بني عدد الرتانستورات على
مدى  45سنة تقريبا من عام  1970حىت عام  2015ووجد أهنا حمققة تقريبا وبدقة معقولة كما ىف شكل .4-1

شكل  4قانون موور Moor’s low

بناء على هذه الكثافة العالية من الرتانزستورات والتقدم السريع ىف هذه الصناعة كانت هناك إحصائية ظريفة نشرت من
قبل رابطة مصنعى أشباه املوصالت ىف أمريكا ىف عام  2003تفيد أبهنم يستهدفون أن يكون نصيب الفرد على مستوى
العامل من الرتانزستورات املنتجة هو بليون ترانزستور ىف اليوم!!! وهنا جيب علينا حنن سكان العامل الثالث أن نقف وقفة
ونسأل أين نصيبنا من هذه الرتانزستورات !!!

 5-1وحدة املعاجلة املركزية

CPU

وحدة املعاجلة املركزية  Central Processing Unit, CPUهى األساس ألى وحدة حاسب سواء كان هذا
احلاسب معاجل أو متحكم أو معاجل لإلشارات الرقمية  .DSPىف البداية كانت وحدة املعاجلة املركزية تبىن ابستخدام
أكثر من شرحية واحدة .مثال شرحية لوحدة احلساب واملنطق ،وأخرى للمسجالت ،واثلثة لنظام التزامن ،وهكذا .بناء
هذه املكوانت على شرحية واحدة هو ما أطلق عليه فيما بعد املعاجل أو امليكروبروسيسور  .microprocessorأى أن
املعاجل هو وحدة معاجلة مركزية على شرحية واحدة .من شكل  4-1كان أول ظهور لوحدة معاجلة مركزية (معاجل)
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انتشرت واستخدمت ىف الصناعة ىف عام  1975تقريبا ،حيث قدمت معظم شركات اإللكرتونيات املعاجل (أو وحدة
املعاجلة املركزية) اخلاصة هبا .ففى هذا الوقت أصدرت شركة إنتل منتجها  Intel8080و  ،Intel8085مث املعاجل
 Z80من شركة زايلوج ،واملعاجل  MC6800من شركة موتوروال ،وكلها معاجلات ذات  8بت.

شكل  5-1وظيفة وحدة املعاجلة املركزية هى إحضار األوامر من الذاكرة
وتنفيذها
كما نرى فإن وحدة املعاجلة املركزية واملعاجل مها مرادفان لنفس الشىء تقريبا .فما هى وظيفة املعاجل أو وحدة املعاجلة
املركزية الىت قلبت العامل تكنولوجيا منذ ظهورها احلقيقى ىف عام  1975تقريبا؟ إننا سنتعجب عندما ندرس وحدة املعاجلة
املركزية ابلتفصيل ىف الفصل  2حيث سنجد أهنا من أبسط ما يكون من حيث الرتكيب والوظيفة .إن الوظيفة األساسية
لوحدة املعاجلة املركزية هى إحضار األوامر من الذاكرة وتنفيذها ،األمر بعد اآلخر حىت تصل إىل هناية الربانمج .أى أن
هذه الوحدة ال حتتوى أماكن لتخزين الربامج أو البياانت .ولذلك فإن املعاجل وحده وكوحدة قائمة بذاهتا يعترب عدمي
الفائدة .ولذلك فإنه لكى تتم االستفادة من وحدة املعاجلة املركزية فإنه البد من توصيلها مع ذاكرة ووحدات إدخال
وإخراج للبياانت ،وبذلك تصبح ميكروكومبيوتر ،وهو ما سنتعرف عليه ىف اجلزء التاىل .شكل  5-1يبني رمسا توضيحيا
لوظيفة املعاجل أو وحدة املعاجلة املركزية.
امليكروكومبيوتر
كما رأينا فإن املعاجل وحدة ال ينفع بشىء ،ولذلك لكى تتم االستفادة منه فالبد من أن توصل معه ذاكرة يتم فيها
تسجيل الربانمج الذى سينفذه املعاجل ،وأيضا لتخزين البياانت الىت قد حيتاجها هذا الربانمج أو تنتج منه .كذلك فإن
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هذا الربانمج قد حيتاج للتعامل مع بواابت إدخال للبياانت يتم من خالهلا إدخال بياانت للمعاجل ،مثل لوحة مفاتيح أو
إشارات متثل متغريات يتم التحكم فيها عن طريق هذا املعاجل .أيضا قد حيتاج الربانمج إىل بواابت إلخراج البياانت ،فقد
حيتاج املعاجل لعرض بياانت على شاشة عرض أو إخراج إشارة معينة تستخدم ىف إدارة أحد احملركات .املعاجل ،والذاكرة،
وبواابت اإلدخال ،وبواابت اإلخارج عند جتميعها على لوحة هى ما يسمى امليكروكومبيوتر .وقد مت استخدام مثل هذا
امليكروكومبوتر ىف الكثري من التطبيقات وأمهها احلاسبات عامة األغراض الىت توجد اآلن بصور خمتلفة منها احلاسب
النقال  lap topعلى سبيل املثال .ومل يقتصر األمر على ذلك بل استخدمت هذه الكروت الىت متثل امليكروكومبيوتر
ىف الكثري من أغراض التحكم ىف العمليات الصناعية وغريها .شكل  6-1يبني رمسا توضيحيا هلذا النوع من احلاسبات.

املتحكم (امليكروكونرتولر)

شكل  6-1امليكروكومبيوتر على لوحة إلكرتونية

إذا مت جتميع كل مكوانت امليكروكومبيوتر السابقة من ذاكرة وبواابت إلدخال وإخراج البياانت ،مع إمكانية إضافة حمول
متاثلى إىل رقمى وحمول رقمى إىل متاثلى ،ومؤقتات ،وإمكانيات للتعامل مع البياانت التتابعية ،وغري ذلك الكثري ،إذا مت
جتميع كل ذلك ىف شرحية واحدة ،فإن هذه الشرحية هى ما يسمى ابملتحكم أو امليكروكونرتولر microcontroller
الذى هو موضوع الدراسة ىف هذا الكتاب .شكل  7-1يبني رمسا توضيحيا هلذا املتحكم .من ذلك فإنه ميكننا أن
نقول أن املتحكم عبارة عن حاسب كامل على شرحية واحدة.
كما رأينا فإن املتحكم بداخلة وحدة حساب أو حاسب وهى وحدة املعاجلة املركزية ،ابإلضافة إىل بعض املكوانت
األخرى ،كما أنه يستخدم ىف التحكم أو تشغيل األنظمة الكبرية ،وهناك أطراف خارجة منه إلدخال وإخراج البياانت
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فقط ،فهل هناك ما مينع من أن نطلق على املتحكم نفسه أبنه نظام مدمج؟ إن هذا هو الواقع فعال حيث أن البعض
بل رمبا الكثري من مستخدمى املتحكمات يطلقون عليه أنه نظام مدمج .وحنن نعتقد أن مثل هذا التعريف ابلرغم من
صحته إال أنه يكون قاصرا جدا كتعريف للمتحكم وال نفضل استخدامه.

شكل  7-1رسم توضيحى حملتوايت املتحكم

من كل ماسبق ،ميكننا اآلن أن نفرق بني املعاجل ،واملتحكم ،واملميكروكومبيوتر .املعاجل هو األساس ىف تكوين كل من
املتحكم وامليكروكومبيوتر .امليكروكومبيوتر يتم تصميمه ىف العادة ليستخدم ىف أغراض احلساب العامة مثل معاجلة
النصوص والرسم وتنفيذ الربامج ابللغات املختلفة ،وأما املتحكم فيتم تصميمه ألغراض التحكم ىف نظم أخرى كبريه مثل
املصاعد واألدوات املنزلية وىف األغراض الصناعية املختلفة .شرحية املعاجل حتتاج للعديد من الشرائح األخرى املساعدة
مثل شرائح الذاكرة وشرائح إلدخال وإخراج البياانت ،وأما املتحكم فال حيتاج لتوصيل مثل هذه الشرائح من خارجه
ألهنا موجودة أصال بداخله .بناء على ذلك فإن أطراف أو أرجل شرحية املعاجل تكون عبارة عن خطوط عناوين وبياانت
وحتكم ابإلضافة إىل خطوط القدرة ،وأما املتحكم فإن معظم أطرافه وإن مل يكن كلها تكون عبارة عن خطوط إلدخال
وإخراج البياانت ابإلضافة إىل خطوط ال قدرة وسنرى ذلك ابلتفصيل ىف الفصل القادم اخلاص بوحدة املعاجلة املركزية
.CPU
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 6-1خطوات تصميم النظام املدمج
سنرى ىف هذا اجلزء اخلطوات العامة الىت يتم اتباعها عند تصميم أى نظام مدمج ،وابلطبع من املمكن أن تكون هناك
اختالفات بسيطة بني نظام وآخر على حسب تعقيد هذه النظم وطريقة املصمم ىف تنفيذ أفكاره .شكل  8-1يبني
مقرتحا ملخطط صندوقى أو خريطة سري لتنفيذ هذه اخلطوات ،وهذه اخلطوات ميكن تلخيصها فيما يلى:
 -1حتديد املشكلة وحتليلها Problem definition and analysis

بفرض أن املشكلة املراد تصميمها هى تصميم نظام مدمج يتحكم ىف تشغيل غسالة مالبس مثال .ىف هذه احلالة جيب
أن حندد أشواط الغسالة مثل شوط لسحب املياه ،وشوط للغسيل ،وآخر لعصر املالبس ،ورمبا يكون هناك شوط آخر
إلضافة ماء مث العصر ،وزمن كل شوط من هذه األشواط .جيب أيضا حتديد كيفية احلصول على املياه الساخنة ،هل
سيتم تشغيل سخان خاص ابلغسالة يتم تشغيله بعد شوط سحب املياه مع حتديد درجة سخونة هذه املياه ،أم سيتم
إدخال املياه الساخنة من خال ل مدخل خاص هبا يتم التحكم فيه بصمام معني .جيب حتديد ملبات البيان وعددها،
فمثال سيكون هناك ملبة بيان تبني الغسالة ىف حالة تشغيل ،وملبات أخرى تبني الشوط الذى تعمل فيه الغسالة .جيب
التواصل مع مصمم الغسالة لالستفسار عن كيفية التعامل مع املوتور املستخدم ىف هذه الغسالة من حيث النوع ،وكيفية
عكس حركته ،والتحكم ىف سرعته ىف كل شوط .من املهم أن جتمع ىف هذه اخلطوة كل صغرية وكبرية توضح العالقة بني
النظام املدمج الذى ستقوم بتصميمه والنظام الذى سيقوم النظام املدمج ابلتحكم فيه.
 -1وضع املواصفات Specification

بعد مرحلة التحليل السابقة ،عليك أن تقوم بوضع أو حتديد مواصفات للنظام املدمج مثل ،عدد خطوط اإلشارات
املدخلة للنظام ،وكم من هذه اخلطوط ستكون خطوط رقمية ،مبعىن أن اإلشارات الداخلة عليها ستكون رقمية مثل
اإلشارات القادمة من مفاتيح معينة ،وكم منها ستكون إشارات متاثلية مثل اإلشارات القادمة من حساسات مثل حساس
احلرارة ،وهل هذه اإلشارات ستحتاج للتكبري ،والرتشيح من الضوضاء ،وابلطبع ستحتاج إىل حمول متاثلى رقمى ،ADC
فهل ستستخدم هذا احملول كشرحية منفصلة خارج املتحكم ،أم ستسخدم متحكم به مثل هذا احملول .كيف ستتحكم
ىف سرعة املوتور هل ستستخدم طريقة تعديل عرض النبضة  ،pulse width modulation, PWMوهل ستحتاج
لعد لفات املوتور ىف كل اجتاه.
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هل ستحتاج ملقاطعة تنفيذ الربانمج ىف حالة حدوث أى أشياء طارئة .وال ننسى هنا مصادر القدرة وأنواعها وكيفية
توفريها .ىف هناية هذه اخلطوة جيب أن حتدد نوع املتحكم وإمكانياته والشرائح األخرى الىت ستحتاجها لتنفيذ مكرب
اإلشارة واملرشحات إذا لزم األمر ،أو ابختصار جيب أن حتدد مواصفات كل املكوانت املادية  hardwareالىت
ستحتاجها ،وتقوم بتوفريها.
 -2وضع هيكل للنظام System Architecture

بعد حتديد املكوانت املادية والشرائح اإللكرتونية جيب أن حتدد كيفية وضعها على اللوحة اإللكرتونية وكيفية ترتيبها
عليها حبيث يتم اختصار املسارات الواصلة بني الشرائح بعضها البعض ،وعلى ضوء ذلك جيب أن حتدد مساحة اللوحة
املستخدمة .جيب أن تقرر أيضا ىف كيفية طباعة الدائرة وهل ستقوم أنت هبذه املهمة أم ستقوم برسم خمطط للدائرة
ابلكامل وتستعني آبخر يقوم بعملية الطباعة.
 -3تصميم املكوانت املادية والرباجمية Hardware and software design

تبدأ هذه اخلطوة عادة ابستخدام أحد برامج احملاكاة مثل برانمج  Protuesأو أى برانمج آخر تفضله أنت ،حيث
تقوم ببناء النظام ابلكامل على احملاكى ىف أكثر من خطوة ويستحسن أن تبدأ ابألجزاء الىت خارج املتحكم مثل
احلساسات ،ومكربات اإلشارة واملرشحات إن وجدت ،على أن تبدأ ابختبار هذه األجزاء وحدها أوال .بعد ذلك تقوم
بتوصيل املتحكم مع هذ ه الدوائر .وهنا تنتقل إىل خطوة تصميم الربانمج الذى سيتم وضعه أو حرقه كما يقال عادة
على املتحكم لتشغيل النظام ابلكامل .هنا ستنتقل إىل برانمج حماكاة الربامج مثل برانمج  Atmel Studioالذى
ميكنك من خالله كتابة الربانمج بلغة  Cوتنفيذه والتخلص من أى أخطاء تظهر فيه ،وميكنك التأكد من ذلك بطرق
تصحيح الربانمج املختلفة  debuggingوالىت منها على سبيل املثال تنفيذ الربانمج خطوة خبطوة وتتبع نتائج هذه
اخلطوات.

هناك قاعدة معروفة ومفيدة ىف تصميم مثل هذه املشاريع وابلذات املعقدة منها وهى أن يتم التصميم من أعلى ألسفل،

بينما يتم بناء املشروع من أسفل ألعلى .وهذا يعىن أنه ىف مرحلة التصميم نبدأ بتقسيم النظام ككل إىل أنظمة جانبية،
مث نقسم هذه األنظمة اجلانبية إىل أنظمة جانبية أصغر ،وهكذا نستمر ىف عملية التقسيم إىل أن نصل إىل أصغر نظام
جانىب ميكنه تنفيذ مهمة واحدة بسيطة .أما ىف مرحلة تنفيذ املشروع أو بناؤه فإننا نبدأ من هذه النظم اجلانبية الصغرية
مث األكرب فاألكرب إىل أن يتم االنتهاء من النظام ابلكامل.
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 -4تنفيذ الدائرة والربجميات Hardware and software implementation

هذه اخلطوة متداخلة مع اخلطوة السابقة حيث يتم أخذ الربانمج بعد التأكد من صحته ووضعه على شرحية املتحكم ىف
برانمج احملاكاة  Protuesكما أشران ويتم اختبار الدائرة ابلكامل على برانمج احملاكاة أيضا.
 -5اختبار الدائرة والربانمج Hardware and software testing

من امله م جدا ىف هذه اخلطوة اختبار الدائرة وهى على برانمج احملاكاة ابلكامل وبكل حاالت االختبار املمكنة مبا ىف
ذلك اختبار سلوك النظام ىف حالة حدوث أى طارىء .الحظ أن هذه اخلطوة متداخلة مع اخلطوتني السابقتني.
 -6جتميع النظام System integration

ىف هذه اخلطوة يتم أخذ آخر نسخة من الربانمج بعد مراحل االختبار املختلفة وحرقها فعليا على شرحية املتحكم بعد
تركيبها ىف الدائرة على اللوحة اإللكرتونية ابستخدام أحد الربامج اخلاصة بذلك ومنها برانمج  Atmel studioوبذلك
يصبح النظام ابلكامل جاهز لالختبار .يتم إجراء مجيع االختبارات املمكنة على النظام وابلتأكيد ستظهر هنا أخطاء
غري متوقعة وابلذات نتيجة الضوضاء .يتم التخلص من هذه األخطاء ابلعودة إىل مراحل التصميم املختلفة السابقة
وإجراء التعديالت املطلوبة .كل هذه احملاوالت تتم واللوحة اإللكرتونية ابلنظام املدمج مل يتم تركيبها فعليا ىف النظام
األساسى (الغسالة) ،وإمنا يتم االختبار من خالل إشارات كهربية حتاكى الواقع.
 -7التحقق من صحة النظام
هذه هى اخلطوة األخرية حيث يتم تركيب اللوحة اإللكرتونية ابلنظام املدمج ىف مكاهنا املعد لتشغيل الغسالة الفعلية،
ويتم إجراء تشغيل فعلى للغسالة ودراسة أداء النظام حتت مجيع الظروف املمكنة .هنا أيضا رمبا يتطلب األمر العودة إىل
اخلطوات السابقة وإجراء بعض التعديالت إما ىف الدوائر أو الربانمج والعودة لالختبار مرة اثنية.
نالحظ من هذا املخطط أن اخلطوات  4و  5و  6مكررة ىف مسارين متوازيني ،أحدمها مسار خاص ابملكوانت املادية
واآلخر خاص ابلربجمة ،وأنت كمستخدم لك احلرية ىف أن تبدأ أبى منها أوال ،أو تنفذ جزء من أحد املسارين وتنتقل
إىل املسار اآلخر وهكذا إىل أن تنتهى من هذين املسارين ،وهذه تعترب خاصية ىف كل النظم القابلة للربجمة .من املمكن
التحكم ىف مقدار الربجمة ابلنسبة للمكوانت املادية .فمثال بعض املهام ميكن تنفيذها ابستخدام مكوانت مادية وىف
هذه احلالة نستفيد من سرعة التنفيذ ابلطبع ،أو تنفيذ هذه املهام من خالل الربجمة ،وأقرب مثال على ذلك هو احملول
التماثلى الرقمى  .ADCهذا احملول ميكن تنفيذه كمكون مادى من خالل شرحية منفصلة ،أو نستخدم متحكم يكون
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فيه هذا احملول .ىف حالة املواقف الىت يكون فيها خوف من طول زمن تنفيذ الربانمج فال يستطيع النظام العمل ىف الزمن
احلقيقى يفضل استخدام حمول  ADCخارج املتحكم ،وأما إذا كان التنفيذ ىف الزمن احلقيقى حمقق بسهولة وغري حرج،
ففى هذه احلالة يكون من األفضل استخدام املتحكم الداخلى من خالل الربجمة.
 -8كتابة واثئق النظام
ىف كثري من األحيان يفرح البعض ابنتهاء النظام وتركيبه وينسى أن يقوم بتوثيق أو كتابة كل خطوات النظام على الرغم
من خطورة هذه اخلطوة .إن النظام ابلتأكيد سيحتاج بعد فرتة للصيانة أو للتطوير وستحتاج للرجوع للتفاصيل الىت متت
ىف كتابة الربامج أو ىف الدوائر اإلكرتونية .ىف هذه احلالة إذا مل يكن لديك توثيق جيد للنظام ،فإن موضوع صيانتة أو
تطويره لن يكون سهال على اإلطالق .لذلك جيب العناية هبذه اخلطوة جيدا حبيث يكون هناك رمسا وشرحا لكل دوائر
النظام ،مع البياانت اخلاصة بكل املكوانت املستخدمة ،مع خمطط توضيحى خلطوات تنفيذ وتطوير النظام .كذلك
الربامج جيب أن تشتمل على توثيق كامل لكل برانمج ،وأيضا التوثيق الكامل لكل أمر إذا أمكن ذلك مع خريطة سري
للربانمج.
ىف الكثري من األحيان عند تطويرك لنظم أخرى قد حتتاج إىل أجزاء من هذا النظام سواء أجزاء من الربامج أو أجزاء من
الدوائر ،ىف هذه احلالة سيكون التوثيق اجليد للنظام مفيدا جدا.
 7-1العوامل املؤثرة ىف اختيار املعاجل أو املتحكم
عند تنفيذ النظم املدجمة البد أنك ستقف عند اختيار املعاجل أو املتحكم املناسب للتعامل مع املشكلة الىت تقوم حبلها.
من العوامل الىت تؤثر ىف اختيارك للمعاجل أو املتحكم ما يلى:
 -1عدد خطوط إدخال وإخراج البياانت
بعد االنتهاء من مرحلة تصميم النظام البد أنك تكون قد قررت كم عدد خطوط إدخال وإخراج البياانت .هذا العدد
مهم جدا ىف حتديد اختيارك هل ستلجأ إىل استخدام معاجل أم متحكم .إذا كان عدد هذه اخلطوط ىف حدود الثالثني
خط ،فإنه ابلتأكيد ستجد أحد املتحكمات الذى يفى لك هبذا الغرض ،فهناك مثال املتحكم  Armega103الذى
يعطيك حىت  32خط إدخال وإخراج للبياانت ،كما أن هناك املتحكم  Atiny22الذى له  8أرجل منها  6أرجل
لإلدخال واإلخراج للبياانت ،وهناك العديد من املتحكمات املختلفة األخرى الىت تعطى خطوط إدخال وإخراج ىف هذه
احلدود ،وكلها من متحكمات  AVRمن شركة أمتل .أما إذا كان عدد اخلطوط أكثر من ذلك كما ىف بعض التطبيقات
 18الفصل األول

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

مقدمة عن النظم املدجمة

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

الصناعية الىت يكون هبا ال عديد من ملبات البيان والكثري من احلساسات املختلفة ،ففى هذه احلالة لن يكون هناك فرار
من استخدام أحد املعاجلات .وجيب أال يكون هناك أى خوف من ذلك على اإلطالق فهناك الكثري من املعاجلات
البسيطة والسهلة ىف التعامل مثل املعاجل  Z80الذى ميكن به استخدام حىت  256خط إخراج للبياانت ،و  256خط
أخرى إلدخال البياانت ،وهذا العدد ابلتأكيد سيكون أكثر من كاىف مع العديد من التطبيقات .فما ابلك ابملعاجل
 intel8086الذى ميكنك به الوصول إىل عدد خطوط إخراج وإدخال تصل إىل  65536خطا .اخلالصة من ذلك
هى أنه جيب استخدام املتحكما ت طاملا أن ذلك ممكنا لسهولة التعامل معها وبرجمتها عن املعاجلات الىت حتتاج للكثري
من دوائر املواجهة ىف التعامل معها.
 -2هل البياانت الىت ستتعامل معها متوازية أم متتالية
جيب أن يكون املتحكم الذى ستستخدمه مناسب أو به إمكانية للتعامل مع نوع البياانت املقرتحة .تقريبا كل
املتحكمات تتعامل ىف األصل من خالل البياانت املتوازية ،مما يعىن نقل البياانت على مسارات متوازية من  8أو 16
أو أكثر من ذلك من البتات .ىف بعض التطبيقات ستحتاج لنقل البياانت على خط واحد (وليكن خط تليفون مثال)
إىل طرف آخر ،لذلك البد من اختيار املتحكم الذى به هذه اإلمكانية .رمبا حيتاج التطبيق الذى تتعامل معه إىل بياانت
معدلة النبضة  ،pulse width modulated, PWMلذلك البد أن يكون املتحكم الذى ستختاره به هذه
اإلمكانية .ابملناسبة فإن معظم متحكمات  AVRوالىت منها املتحكم  Atmega328الذى سنركز عليه ىف هذا
الكتاب يوفر هذه اإلمكانيات وأكثر.
 -3كمية الذاكرة املطلوبة
توجد املتحكمات مزودة بكميات خمتلفة من ذاكرة ال  ROMوال  ،RAMوابلطبع سيتحدد سعر املتحكم على
حسب هذه الكميات .لذلك البد أن يكون هناك اختيار حكيم هلذه الكميات .ذاكرة القراءة فقط هى الىت سيتم
تسجيل الربانمج عليها ليتم تنفيذه مبجرد توصيل القدرة للنظام ،ولذلك البد أن يكون لديك تصور عن حجم برانجمك
وكمية ذاكرة القراءة فقط (غري املتطايرة) املطلوبة له .قد يكون التطبيق الذى تتعامل معه حيتاج للتسجيل املستدمي لبعض
الثوابت أو جداول البحث  ،look up tablesلذلك جيب عمل حساب ذلك ىف كمية ال  ROMاملطلوبة .السؤال
الثاىن الذى جيب أن جتيب عليه هو هل ستحتاج إىل كمية من الذاكرة العشوائية  RAMأم ال ،وما مقدارها؟ عموما
إذا كانت براجمك ستستخدم برامج فرعية  subroutinesأو مقاطعة  Interruptفإنه البد من توافر كمية من الذاكرة
العشوائية الستخدامها كمكدسة  stackيوضع هبا عناوين العودة من الربامج الفرعية أو برامج خدمة املقاطعة
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 .Interrupt Service Routines, ISRsرمبا يكون التطبيق الذى تتعامل معه حيتاج لبعض احلساابت البينية الىت
حتتاج لكمية من ال  ،RAMلذلك جيب أن تعمل حساب ذلك .عموما جيب أن ختتار متحكم بكمية  RAMو
 ROMمناسبتني للتطبيق الذى تتعامل معه وجيب أن ختتار هذه الكميات بوفرة معقولة حبيث ال تكون مضطرا لتغيري
املتحكم إذا احتجت زايدة ىف أى كمية من هذه الذاكرة فيما بعد أثناء تطوير النظام .عموما إذا كان التطبيق املقرتح
سيستخدم  %80من الذاكرة املل حقة ابملتحكم فهذا املتحكم غري مناسب وجيب أن ختتار متحكم آخر إبمكانيات
أكرب.
 -4عدد خطوط املقاطعة
هل ستستخدم املقاطعة ىف برانجمك أم ال؟ إذا كنت ستستخدمها ،فيجب أن يكون املتحكم الذى ستختاره به هذه
اإلمكانية .ىف العادة تكون األجهزة امللحقة ابملتحكم هبا إمكانيات املقاطعة ،فمثال احملول التماثلى الرقمى  ADCبه
إمكانية أن يقاطع الربانمج األساسى الذى يتم تنفيذه ليعطى القيمة الرقمية بعد االنتهاء من التحويل .أيضا فإن املؤقتات
امللحقة ابملتحكم ميكنها أيضا مقاطعة املتحكم عند انتهاء زمن التوقيت .جيب أن تقرر هل ستستفيد من هذه املميزات
أم ال.
 -5طريقة كتابة الربانمج
أثناء تطويرك للربانمج ،هل ستستخدم لغة التجميع  ،Assembly languageأم ستستخدم أحد اللغات العالية
املستوى مثل لغة  Cأو لغة الباسيك ،ولقد أصبح هناك إصدارات من هذه اللغات متاحة اآلن لالستخدام ىف تطوير
برامج املتحكمات .ابلطبع فإن استخدام لغات املستوى العاىل يكون أسهل عن استخدام لغة التجميع وحنن ننصح
بذلك.
 -6املعاجلة ىف الزمن احلقيقى
هناك الكثري من التطبيقات الىت يكون التعامل ىف الزمن احلقيقى فيها غاية ىف األمهية نتيجة التغري السريع ىف اإلشارة
الىت يتم التحكم فيها أو قراءهتا .فمثال لو أنك تتعامل مع إشارة صوت الىت من املمكن أن يصل ترددها إىل 20
كيلوهرتز ،فإنه البد من أن يكون معدل قراءة العينات منها  40كيلوهرتز على األقل .إن ذلك يعىن أن الزمن بني كل
عينة من هذا الصوت والتالية هلا سيكون  1/40x103اثنية وهو ما يساوى  25ميكرواثنية .إن ذلك يعىن أنه ىف
الربانمج الذى ستكتبه جي ب أن يكون زمن قراءة كل عينة ،زائد زمن معاجلة هذه العينة (هذه املعاجلة قد تكون ضرب
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هذه العينة ىف اثبت ،أو مقارنتها بثابت آخر ،أو حىت ختزينها ىف الذاكرة) ،زائد زمن إخراج أى قرار يتوقف على هذه
العينة ،جمموع هذه األزمنة جيب أن يكون أقل من الزمن الفاصل بني عينتني وهو  25ميكرواثنية ،ومبعامل أمان كاىف.
إذا مل يتحقق ذلك فإنه سيكون هناك فقد للكثري من عينات الصوت وستفقد الكثري من خواصه .على ضوء هذه
األزمنة سيتحدد زمن تنفيذ أوامر املتحكم وسيتحدد تردد نبضات التزامن اخلاص به.

ملخص الفصل
بذلك نكون قد انتهينا من هذا الفصل الذى مت فيه استعراض معىن النظم املدجمة ،وخواصها ،والطريقة املثلى املقرتحة
لتدريس مثل هذا املقرر .ولقد مت أيضا تقدمي نظرة اترخيية سريعة عن تطور اإللكرتونيات منذ ظهور الرتانزستور وحىت
آخر املعاجلات ،ودور قانون مور ىف ذلك .لقد مت أيضا استعراض خطوات تنفيذ أى نظام مدمج .العوامل الىت جيب
أخذها ىف االعتبار عند اختيار أى معاجل أو متحكم ليمثل قلب النظام املدمج مت استعراضها أيضا .كان هناك أيضا
تعريف ببعض املصطلحات مثل وحدة املعاجلة املركزية  ،CPUواملعاجل (امليكروبروسيسور) ،وامليكروكومبيوتر ،واملتحكم
(امليكروكونرتولر) .وحدة املعاجلة املركزية هى قلب أى شرحية حاسب كما ذكران ،والبد أن يكون املتعامل مع أى منها
على دراية بتفاصيل هذه الوحدة (وحدة املعاجلة املركزية  ،)CPUوهذا هو موضوع الفصل التاىل.
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الفصل 2
وحدة املعاجلة املركزية
Central Processing Unit, CPU
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1المهام األساسية المطلوبة من وحدة المعالجة المركزية.
 -2نظرة عامة على أطراف وحدة المعالجة المركزية
 -3دورة الكتابة والقراءة من الذاكرة
 -4توصيل المسارات بين المعالج والذاكرة
 -5التركيب الداخلى لوحدة المعالجة المركزية
 -6أنواع الذاكرة
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 1-2مـقدمـة
ســيتم ىف هذا الفص ل عرض املهام األسللاسلللو املمن أو

وحدة عاجلو ركزيو  ( CPUعاجل) أص للفو عا و وعن

ضل ل ل ا هذم املهام سل ل ل عرض ال ائف األس ل للاس ل لللو ألطراف و ك انت ش ل للر و عاجل .لقد ر ي ا ىف الفصل ل ل الس ل للاأ
(املقد و) ن و لفو املعاجل األس للاس لللو ه وحم للار األوا ر الذاكرة وت فلذها ال احد أعد اآلخر ،ولذلك فإن طرافه
وتركلبه الداخن جيب ن ي اسب هذم املهمو.

 2-2املهام األساسية املطلوبة من املعاجل
الذاكرة (هذم املعن ات قد

 .1جيب ن يك ن املعاجل (وحدة املعاجلو املركزيو  )CPUقادرا عن وحمار عن ات
تك ن ألاانت تاجها ىف عمنلو ت فلذ األوا ر و قد تك ن األوا ر نفسها).
 .2جيب ن ت املعاجل عن كان اسب أداخنه حلفظ هذم املعن ات الىت حمرها حلني احلاجو وللها و ت فلذها
وذا كانت األوا ر.
كان أداخنه حبلث ميك نق املعن ات فلما أني هذم األ اك حلث حتتاج أعض
 .3الأد ن يك ن ه اك كثر
األوا ر لذلك ع د ت فلذها.
 .4جيب ن تك ن لديه ال سائ امل ا سبو إلدخال عن ات أ اابت ودخال حىت يتسىن ل ا قرااة ل حو فاتلح و
ودخال درجو حرارة ثال متهلدا ملعاجلتها رقملا.
 .5جيب ن تك ن لديه املقدرة عن وجراا أعض العمنلات احلساألو وامل مقلو عن البلاانت الىت حمرها .العمنلات
احلساألو األساسلو ه اجلمع والمرح والعمنلات امل مقلو األساسلو ث  ANDو  ORو .NOT
 .6املقدرة عن ورسال ألاانت وىل الذاكرة وتسجلنها فلها املهام األساسلو لنمعاجل.
 .7املقدرة عن ورسال ألاانت وىل وحدات وخراج خالل أ اابت وخراج حىت يتسىن ل ا قرااة هذم املعن ات عن
شاشو و وخراج ألاانت نتحكم هبا ىف سرعو ت ر ثال.
كانت هذم ه املهام األساسلو لنمعاجل والىت جيب ن ققها تركلبه الداخن و طرافه وجمم عو وا رم كما س ر  .س بد
همو املعاجل
فلما ين إبلقاا نظرة عن طراف شر و املعاجل اخلارج وو لفو ك طرف طرافه الىت ستسه
األساسلو الىت ه وحمار األوا ر الذاكرة وت فلذها .أيت أعد ذلك احلديث ع الرتكلب الداخن لشر و املعاجل.
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CPU

 3-2نظرة عامة على أطراف شرحية املعاجل
مما سب نالحظ ن التعا
املعاجلو املركزيو .لذلك الأد

ع الذاكرة واألجهزة احمللمو

أ اابت ودخال ووخراج ه

وسلنو يتم عنلها حتديد الع ان الذ سلتم التعا

عه ىف الذاكرة وه ا يسم مبسار

الع اوي  ،address busو سار يتم عنله نق البلاانت الىت سلتم ورساهلا و استقباهلا
البلاانت  ،data busمث أعد ذلك الأد

لنبلاانت ،وهكذا.

الذاكرة ،وه ا يسم مبسار

وج د خم ط حتكم حتدد لنذاكرة و لألجهزة اخلارجلو ن ع هذا التعا ،

ه ه أغرض القرااة م أغرض الكتاأو ابإلضافو وىل الكثري
ووعادة ال ضع  ، resetوحتديد ن ع التعا

املها

األساسلو ل حدة

حلث تعا

غراض التحكم األخر

ث املقاطعو interrupt

ع الذاكرة م ع أ اابت ودخال م ع أ اابت وخراج

ن طراف وحدة املعاجلو املركزيو  CPUو املعاجل ل خترج ع ك هنا طراف ملسار ع اوي  ،و

سار ألاانت ،و خم ط حتكم .شك  1-2يبني طراف الشر و  Z80وه

شهر املعاجلات ذات  8أت والىت

تعترب ثاال جلدا ل حدة املعاجلو املركزيو الىت نريد دراستها ،وك املعاجلات األخر ل تبتعد كثريا ع هذا املثال.

شك  1-2نظرة عن

طراف وحدة املعاجلو املركزيو CPU

ك شرائح املعاجلات  8أت الىت نتجت ىف ذلك ال قت كانت تتك ن  40طرف وشك  1-2كما ذكران يبني
طراف املعاجل  Z80كمثال عن ذلك .نالحظ هذا الشك ن هذم األطراف قسمو وىل ثالث جمم عات .جمم عو
اخلم ط األوىل ه سار الع اوي الذ يتك ن  16خط و  16طرف ،واجملم عو الثانلو ه سار البلاانت الذ
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يتك ن  8خم ط ،مث ىف ال هايو ه اك  14خما و طرفا متث خم ط التحكم ،وال ن س وج د خمني لنقدرة
( Vccواألرض ) ومها غري ضحني ىف هذا الرسم .فلما ين س تكنم أش ا التفصل ع ك واحدة هذم
اجملا لع ل فهم ال لفو األساسلو لك
املعاجل.

ها ،و اصفاهتا ،وأتثري تقنل و زايدة عدد خم ط هذم اجملا لع عن داا

مسار العناوين
و لفو هذا املسار ه نق وشارة الع اوي ىف ص رهتا الرقملو (وحايد و صفار)

املعاجل وىل األجهزة احمللمو أه (الذاكرة

وأ اابت وخراج وودخال البلاانت) .ن ك خط سلحم حد أتات هذم اإلشارة .فإذا كان الع ان الذ خيرجه
املعاجل ك ن  16أت فإن سار الع اوي سلك ن  16خط حبلث خترج ك أت أتات هذا الع ان عن خط
خم ط املسار .الحظ ن صدر الع اوي دائما ه املعاجل ،ن وشارة الع اوي تك ن دائما خارجو
فص
املعاجل وىل األجهزة احمللمو  ،وال ميك ن تك ن عكس ذلك ألن املعاجل دائما يك ن ه املسئ ل ع حتديد ووخراج
الع اوي أ اا عن وا ر الربا ج الىت ي فذها .تذكر ن ا نعىن ابملعاجل نه وحدة املعاجلو املركزيو  ،CPUث امل ج دة ىف
تحكم املتحكمات.
قنب
أت واحدة
لك نفهم أتثري عدد خم ط هذا املسار عن داا املعاجل تعاىل نفرتض ن املعاجل كان خيرج ع اوي
فقط .ىف هذ م احلالو سلك ن املعاجل قادرا عن التعا ع كانني خمتنفني فقط ،املكان األول سلك ن ع انه  0واملكان
الثاىن سلك ن ع انه  .1س فرتض ن املعاجل سلتعا بدئلا ع ذاكرة ،ىف هذم احلالو سلتعا املعاجل ع ذاكرة 2
ابيت فقط البايت األوىل ع اهنا  0والثانلو ع اهنا  1كما ذكران .ل فرض ا زايدة الع ان الذ خيرجه املعاجل وىل  2أت،
ىف هذم احلالو ستك ن الذاكرة الىت يتعا عها املعاجل ك نو  4ابيت ،حبلث يك ن ع ان البايت األوىل ه ،00
والثانلو ع اهنا سلك ن  ،01والثالثو سلك ن ع اهنا  ،10والراأعو سلك ن ع اهنا  .11وهكذا ل زاد عدد أتات الع ان
وابلتاىل عدد خم ط الع اوي وىل ثالثو أدال اث ني فإن الذاكرة الىت يتعا عها املعاجل ستتك ن  8ابيت ع اوي ها
كالتاىل 000 :و  001و  010و  011و  100و  101و  110و  .111نالحظ ذلك نه أزايدة عدد خم ط
الع اوي مبقدار خط واحد فإن الع اوي الىت ميك لنمعاجل ن يتعا عها ستتماعف .العالقو أني كملو الذاكرة الىت
ميك لنمعاجل ن يتعا عها وعدد خم ط الع اوي ه ن كملو الذاكرة تساو  2س عدد خم ط الع اوي  .فإذا
كان عدد خم ط الع اوي يساو  8خم ط فإن كملو الذاكرة ستساو  2س  8وه ا يساو  256ابيت ،ووذا
كان عدد خم ط الع اوي  16خما ،فإن الذاكرة الىت سلتعا عها املعاجل ستك ن  2س  16وه ا يساو
،65536

ا يساو  64كلن ابيت ،وهذا ه ال ضع ىف ك املعاجلات  8أت كما ىف شك  .1-2شك 2-2
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يبني رمسا ت ضلحلا لنعالقو أني عدد خم ط الع اوي وكملو الذاكرة ابلبايت الىت ميك لنمعاجل ن يتعا عها كما
يشتم الشك عن جدول يبني هذم العالقو حىت عدد خم ط ع اوي يساو  36خما (وه احلال ىف املعاجل أ تل م
 )4حلث تك ن الذاكرة ع دها تساو  2س  36وه ا يساو  64جلجاابيت.

شك  2-2رسم ختملم وجدول يبني العالقو أني كملو الذاكرة وخم ط الع اوي اخلارجو

املعاجل

سار الع اوي تك ن ىف اجتام واحد فقط

دائما ي صف سار الع اوي أبنه حاد االجتام ،مبعىن ن اإلشارة عن
املعاجل وىل األجهزة احمللمو ،وال ميك ن تك ن ابلعكس.
الذاكرة الىت تتحدد أعدد خم ط سار الع اوي ه ا يسم ابلذاكرة األساسلو .الذاكرة األساسلو ه الذاكرة الىت
الأد وضع أران ج فلها لك ميك لنمعاجل ن ي فذم .وهذم الذاكرة ختتنف ع الذاكرة الثان يو ث االسم انو
الصنبو  hard diskواالسم اانت املدجمو  CDوغريها الذاكرات الثان يو و اجلانبلو والىت ال عالقو هلا أعدد خم ط
سار الع اوي  .هذم الذاكرة األساسلو جزا كبري ها و عظمها ه ا يعرف ابسم ال  RAMاملنحقو حباسب ك
ا ،وجزا ها يك ن ذاكرة غري تمايرة  nonvolatileو ذاكرة قرااة فقط حلفظ ث اأت احلاسب المروريو لتشغلنه.
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مسار البياانت
ت تق البلاانت أني املعاجل واألجهزة احمللمو والعكس عن خم ط سار البلاانت ،لذلك فإن سار البلاانت يك ن ث ائ
االجتام ،م اإلشارات املعاجل وىل األجهزة احمللمو ىف حالو التسجل ىف هذم األجهزة و األجهزة احمللمو وىل
الذاكرة ىف حالو القرااة ها .الحظ ن املعاجل املستحل ن يسج ىف الذاكرة ثال ويقر ها ىف نفس ال قت،
ولك ذلك يتم ىف وقات تتاأعو .شك  1-2ي ضح سار البلاانت أسهم ذو ر سني داللو عن ث ائلو االجتام .سار
البلاانت ىف ك املعاجلات  8أت يتك ن  8خم ط ،وتعبري  8أت ىف هذم املعاجلات يدل عن عدد خم ط سار
البلاانت .فاملعاجلات  16أت تعىن ن هلا سار ألاانت  16خط ،واملعاجلات  32أت تعىن ن سار البلاانت هبا 32
طرفا ،وهكذا ،فاملعاجل أ تل م  4ثال له سار ألاانت  64طرف ،لذلك نق ل ع ه نه عاجل  64أت.
املعن م ن وحدة الذاكرة ه البايت ( 8أت) ،لذلك فإنه ع د ا يك ن عدد خم ط سار البلاانت يساو 8
خم ط فإن ذلك يعىن نه سلتم نق ابيت كا نو ىف ك تعا س اا ىف حالو القرااة و الكتاأو .عىن ذلك ن املعاجل
أ تل م  4الذ له سار ألاانت ك ن  64خط يستملع نق  8ابيت ىف ك تعا س اا ىف حالو القرااة و
الكتاأو .ون ذلك يعىن ن عدد خم ط سار البلاانت يك ن أتثريم عن سرعو نق البلاانت أني املعاجل واألجهزة احمللمو.
نؤكد ه ا ن املؤثر األساس ىف داا املعاجل حلث سرعو ت فلذ األوا ر ه نبمات الساعو الىت يعم ع دها املعاجل
والىت س تكنم ع ها أعد قنل .

خطوط التحكم
خم ط التحكم ه خم ط فصنو وك خط تك ن له همو عل و ،ولذلك نمن عنلها خم ط وللس سار ألن
املسار تك ن خم طه كنها هلا نفس املهام واإلشارة عنلها كنها تك ن ىف نفس االجتام .هذم اخلم ط خط لنقرااة
 RDوهذا اخلط تك ن عنله وشارة خيرجها املعاجل للخرب األجهزة اخلارجلو ع الغرض التعا وه القرااة ها.
ابملث ه اك خط الكتاأو  WRوه وشارة خارجو يما املعاجل للخرب األجهزة اخلارجلو أبن الغرض التعا ه
الكتاأو فلها .ه اك يما اخلط  INTRالذ ع د ت شلمه خارج املعاجل فإن املعاجل يرتك الربان ج الذ ي فذم
ويقفز وىل أران ج جانىب يسم أران ج خد و املقاطعو يق م أت فلذم ،وأعد االنتهاا ه يع د وىل الربان ج الذ خرج
عاجل وىل آخر .وحن ه ا ل
ث هذم اخلم ط أ فس ال مط ،وعدد هذم اخلم ط خيتنف
ه .ه اك الكثري
نشرح و ائف ك واحد هذم اخلم ط ألهنا حتتاج ملساحو كبرية كما نه ىف حالو دراسو املتحكمات فن تك ن ه اك
حاجو لنتعا املباشر ع هذم اخلم ط ،و ا يهم ا ه ا ابختصار ن خم ط التحكم يك ن ك خط فلها له و لفو
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حمددة وتك ن اإلشارة عنله و ا خارجو
األجهزة احمللمو ختربم أعم ش ا.

وحدة املعاجلة املركزية

CPU

املعاجل خترب األجهزة اخلارجلو ع الغرض

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

التعا

و داخنو ولله

ىف هنايو هذا اجلزا فإن ال ظرة اخلارجلو عن طراف املعاجل
( )CPUجند هنا ل خترج ع ك هنا و ا طراف ىف سار
الع اوي  ،و طراف ىف سار البلاانت ،و طراف حتكم ،و طرىف
قدرة كما ىف شك  .1-2هبذم امل اسبو فإن شك  3-2يبني
طراف شر و املتحكم  atmega328كمثال عن واحد هذم
املتحكمات .نالحظ هذا الشك ن طراف املتحكم قسمو
وىل ثالث أ اابت ،الب اأو  ،Bوالب اأو  ،Cوالب اأو  Dوكنها أ اابت
ميك أرجمتها إلدخال البلاانت وىل املتحكم و وخراج البلاانت
املتحكم .عدد خم ط هذم الب اابت ه  23خما ابإلضافو وىل
مخس خم ط قدرة فلصبح اجملم ع ه  28خط ه ك خم ط

شك  3-2طراف املتحكم atmega328

الشر و .نالحظ نه للس أني هذم اخلم ط سار لنع اوي و
لنبلاانت و لنتحكم .والسبب ىف ذلك ن وحدة املعاجلو املركزيو،
والذاكرة ،والكثري األجهزة احمللمو ت جد كنها أداخ املتحكم كما س ر أعد ذلك ابلتفصل  ،ويتم التعا

عها

داخنلا خالل سارات لنع اوي والبلاانت والتحكم داخنلا ،وال حاجو إلخراج هذم اإلشارات عن طراف خارج
الشر و ألنه ل يتم ت صل ال ذاكرة وال جهاز آخر تاج لع نو خارج حدود الشر و .ون هذا يعترب فرقا ج هراي
أني شر و املعاجل ( )CPUوشر و املتحكم ،وه ن ك طراف شر و املعاجل تك ن طراف سارات (ع اوي  ،و
ألاانت ،و حتكم) ،أل ما طراف املتحكم تك ن كنها طراف ودخال و وخراج لنبلاانت ،وهذا يتمح متا ا شكن
 1-2و .3-2

 4-2دورة القراءة من الذاكرة والكتابة فيها
ميك ا ن نفهم دور ك واحد
فلها.

واحدة

املسارات الساأقو وذا تتبع ا اذا دث ث اا عمنلو القرااة

الذاكرة و الكتاأو

هاتني العمنلتني تتم ىف ثالث خم ات وك خم ة تتعن أبحد املسارات كما ىف شك  4-2الذ
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وحدة املعاجلة املركزية

CPU

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

ي ضح دورة الكتاأو و التسجل ىف الذاكرة .ىف هذا الشك الع ان  E100Hه ع ان البايت املراد التسجل فلها،
واملعاجل ت املعن و  ،55Hواملعاجل يريد تسجل هذم املعن و ىف هذا الع ان .تذكر ن احلرف  Hيعىن ن الرقم
الذ قبنه كت ب ىف ال ظام الستعشر  .hexadecimalالحظ ن الع ان  E100ىف ال ظام الستعشر يتك ن
طراف املعاجل وه سار الع اوي  .كذلك فإن املعن و  55ىف ال ظام
 16أت ،وابلتاىل خيرج عن  16طرفا
الستعشر تتك ن  8أت وسلتم نقنها املعاجل عن سار ألاانت  8طراف .عمنلو الكتاأو تتم ىف اخلم ات
الثالث التاللو ابلرتتلب:
 -1يمع املعاجل الع ان ( 16أت) الذ يريد التعا عه عن سار البلاانت ( 16طرف).
 -2يمع املعاجل املعن و  55Hامل ج دة أداخنه عن سار البلاانت.
 -3يق م املعاجل أت شلط خط التحكم  WRإبشارة خترج ه وىل الذاكرة ختربها ن الغرض

هذا التعا

ه

الكتاأو و التسجل ىف الذاكرة ،لذلك يتم ت شلط هذا اخلط .WR
الحظ ن اخلم ات الثالث تعنقو ابملسارات الثالثو (الع اوي  ،والبلاانت ،والتحكم) ،وأعد ت فلذ هذم اخلم ات يتم
نق نسخو

املعن و  55Hوتسجلنها ىف الع ان احملدد .E100H

شك  4-2رسم ختملم لعمنلو التسجل ىف الذاكرة
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عمنلو القرااة

وحدة املعاجلة املركزية

CPU

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

الذاكرة وه عمنلو عكسلو لعمنلو التسجل ىف الذاكرة تتم يما ىف ثالث خم ات تعنقو ابملسارات

الثالثو (الع اي  ،والبلاانت ،والتحكم) ،وه تتم ىف اخلم ات الثالث التاللو ابلرتتلب كما ىف شك  ،5وس فرتض ن ا
نريد قرااة املعن و  55Hالىت كتب اها سبقا نفس الع ان :E100H
 -1يق م املعاجل أ ضع ع ان البايت  E100Hعن سار الع اوي .
 -2هذم املرة يق م املعاجل أت شلط خط التحكم  RDللخرب الذاكرة أبنه يريد القرااة هذا الع ان.
 -3عن الف ر تق م الذاكرة أ ضع نسخو املعن و امل ج دة ىف هذم البايت وه  55Hعن
حلث يق م املعاجل ابلتقاطها عن سار البلاانت وتسجلنها ىف املكان امل اسب أداخنه.

شك  5-2رسم ختملم لعمنلو القرااة

سار البلاانت،

الذاكرة

نالحظ هاتني العمنلتني ن عمنلو القرااة للست د رة لنمكان الذ تتم القرااة ه حلث يتم فقط خذ نسخو
هذم املعن و ع عدم تغلري حمت ايت املكان الذ تتم قرااته .أل ما عمنلو الكتاأو تعترب عمنلو د رة حلث نه يتم
عن و ىف املكان الذ تتم الكتاأو فله وي ضع أدال ها املعن و اجلديدة .وهذم تعترب شبه قاعدة
سح و ضلاع
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اثأتو ىف عامل احلاسبات ،حلث نه ع د قرااة حمت ايت
املكان وتبق حمت ايته كما ه  .أل ما ع د الكتاأو ىف

CPU

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

كان ىف الذاكرة ،فإنه يتم خذ نسخو حمت ايت هذا
كان ىف الذاكرة ،فإن حمت ايت املكان األصنلو الذ يتم

الكتاأو فله تفقد وي ضع أدال ها احملت ايت اجلديدة الىت يتم تسجلنها.

 5-2نظام توصيل املسارات بني املعاجل والذاكرة
Bussing system

ع د ا يتعا املعاجل ع الذاكرة ،يتم أ احدة

المريقتني التاللتني:

 -1طريقة فان نيومان  Van Neumannللتوصيل بني املعاجل والذاكرة:

شك  6-2طريقو فان نل ان لت صل الذاكرة عن املعاجل
فان نل ان ه عامل اجننلز وه ول

اقرتح تقسلم املسارات أني املعاجل واألجهزة احمللمو وىل ثالث سارات (الع اوي ،

والبلاانت ،واحلكم) واقرتح فكرة وضع الربان ج ىف الذاكرة عن ن تق م وحدة املعاجلو املركزيو ابل داا عن وا ر الربان ج
ال احد أعد اآلخر حىت يتم االنتهاا الربان ج .لذلك ،فإن هذم المريقو تتملز أ ج د ذاكرة واحدة تتعا عها وحدة
املعاجلو املركزيو  CPUحتت الربا ج والبلاانت عا ،كما ىف شك  .6-2نالحظ هذا الشك وج د ذاكرة واحدة
ويتم التعا عها خالل املسارات الثالثو .وحدة التعا ع الذاكرة ه البايت ( 8أت) ،واملشكنو ن الكثري
وا ر وحدة املعاجلو املركزيو تتك ن شفراهتا كثر ابيت واحدة ،ولذلك الأد كتاأو ك ر هذم األوا ر
ىف كثر ابيت ىف الذاكرة ،ولذلك فإن ث هذم األوا ر ستق م وحدة املعاجلو املركزيو إبحمارها ىف كثر عمنلو
قرااة الذاكرة ،فاأل ر املكت ب ثال ىف  2ابيت سلتم وحمارم خالل عمنلىت قرااة ( ش اري ) الذاكرة.
لذلك فإن وحمار األوا ر

الذاكرة ىف هذم المريقو يك ن أمأ
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وحدة املعاجلة املركزية

CPU

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

جهزة احلاسبات العا و (الب ت ب وغريها) تق م عن هذم المريقو ،حلث هنا تك ن األأسط وابلتاىل األرخص ىف
الت اص أني املعاجل والذاكرة.
 -2طريقة هارفارد  Harvardللتوصيل بني املعاجل والذاكرة:
اإلسم هارفارد نسبو جلا عو هارفارد و استخد ت هذم المرقو .ىف هذم المريقو مت فص الذاكرة وىل جز ي  ،جزا
خاص ابلبلاانت يتم التعا عه أ حدة البايت العاديو ( 8أت) ويتص أ حدة املعاجلو املركزيو خالل سار ألاانت
و سار ع اوي خاص هبذا اجلزا الذاكرة .اجلزا الثاىن ه ذاكرة خاصو ابلربا ج فقط ،تك ن وحدة التعا عه ه
ر األوا ر ،فإذا كانت كرب شفرة لأل ر تتك ن ثال  14أت
عدد البتات يساو كرب عدد أتات
فإن وحدة التعا ع هذم الذاكرة ستك ن وورد (كنمو) ك نو  14أت ،مما يعىن ن سار البلاانت هلذم الذاكرة
سلك ن  14خط .ووذا كانت كرب شفرة لأل ر ك نو  16أت ،فإن وحدة التعا ع هذم الذاكرة ستك ن 16
أت وابلتاىل فإن سار البلاانت سلك ن  16خط ،وهكذا .ابلمبع سلك ن ه اك سار ع اوي آخر خاص هبذم
الذاكرة عدد خم طه يتحدد أكملو هذم الذاكرة .شك  7-2يبني رمسا ختململا هلذم المريقو.

شك  7-2طريقو هارفارد لت صل الذاكرة عن املعاجل
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CPU

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

 6-2الرتكيب الداخلى لوحدة املعاجلة املركزية
CPU Architecture

ثالثو جزاا رئلسلو وه :

مجلع شرائح املعاجلات ترتكب
 -1وحدة احلساب وامل م ALU
 -2وحدة التزا والتحكم

 -3جمم عو عدادات و سجالت
س ت اول ابلشرح املختصر وحدة احلساب وامل م  ،ALUووحدة التزا والتحكم .ا املسجالت والعدادات فس ف
نشرحها ابلتفصل حلث هنا هم املك انت الىت
يتعا عها املستخدم ع د ا يق م أربجمو وحدة
املعاجلو املركزيو و املعاجل.
 -1وحدة احلساب واملنطق ALU

اسم هذم ال حدة نفهم ال لفو املمن أو ها وه
وجراا العمنلات احلساألو وامل مقلو .العمنلات
احلساألو ث اجلمع والمرح (وىف أعض املعاجلات

شك  8-2رسم ت ضلح ل لفو وحدة احلساب وامل م

املتقد و المرب والقسمو وعمنلات خر )،
ALU
والعمنلات امل مقلو ث عمنلات األند ،واألور ،وال ف  ،وغريها .ىف العادة تق م وحدة التحكم إبرسال ن ع العمنلو
واملعا الت الىت ستجر عنلها العمنلو وىل وحدة احلساب وامل م الىت أدورها تق م أت فلذ العمنلو وورسال ال تلجو وىل
سج الرتاكم ىف عظم األحلان .ال اضح ن هذم ال حدة تتعا ع وشارات ألاانت ،وابلتاىل فإن عدد أتات هذم
ال حدة سلساو عدد أتات سار البلاانت ىف املعاجل ،فف املعاجلات ذات  8أت ستك ن وحدة احلساب وامل م 8
أت ،وىف املعاجلات  64أت ستك ن هذم ال حدة  64أت يما .هذا ه ك ا يكفل ا ن نعرفه ىف هذا امل ضع حلث
ن ا نر نه للس ه اك ضرورة لنشرح التفصلن لرتكلبها الداخن حلث نه ميك مل يريد املزيد ع هذم املعن ات ن
جيد ذلك ىف عظم كتب الدوائر امل مقلو و اإللكرتونلات الرقملو .شك  8-2يبني رمسا ت ضلحلا ل لفو هذم ال حدة.
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وحدة املعاجلة املركزية

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

CPU

 -2وحدة التزامن والتحكم
وحدة التزا

ه ال حدة املسئ لو ع وجراا

فع يق م أه املعاجل ابلتزا

و الت اف

ع نبمو

نبمات الساعو

اخلاصو هبذا املعاجل ،متا ا ثنما يت اف املتدرأ ن ىف أران ج متاري الصباح ع املدرب وه يق ل كنمات ويقاعلو ث
واحد ،اث ني ،واحد ،اث ني ،وهكذا حىت يت افق الفري عه ىف ك حركو يق م هبا ،وك كنمو ي م هبا لمبط اإليقاع.
لذلك وذا كان ويقاع املدرب سريعا فإن داا الفري سلك ن سريعا والعكس صحلح ،ونفس امل م يك ن مبقا عن
داا املعاجل و وحدة املعاجلو املركزيو  ،CPUفمع زايدة سرعو نبمات التزا تزداد سرعو املعاجل ىف داا عمنلاته .ابلتاىل
فإن سرعو املعاجل تت قف ىف األساس عن سرعو نبمات الساعو .س كتف يما هبذا القدر ىف الكالم ع وحدة التزا
والتحكم حلث ال ي جد تعا باشر أل ها وأني املستخدم و املرب ج.
 -3املسجالت والعدادات ىف شرحية املعاجل
تستخدم املسجالت لنتخزي املؤقت لنمعن ات ىف ص رة خاانت ث ائلو ىف داخ شر و املعاجل حلني احلاجو وللها .ون
سج وزاحو ميك تصملمه للك ن قادرا عن داا ال ائف التاللو:
 .1ودخال املعن
 .2دوران املعن
 .3ودخال املعن
 .4ودخال املعن

الشمال لنلمني و

ات ابلت اىل ووخراجها ابلت اىل (س اا
ات ىف اجتام وعكسه.
ات ابلت از ووخراجها ابلت از .
اجتام ووخراجها ت ازي و العكس.
ات ت ايل

اللمني لنشمال).

سجالت عا و األغراض general

املسجالت داخ املعاجل ميك ال ظر وللها عن هنا واحد ن عني ،األول ه
 purpose registersوهذم تستخدم ىف الكثري األغراض وتؤد كثر و لفو وعادة تك ن هذم املسجالت
تاحو لنمستخدم لك يتعا عها ،و ا ن يسج فلها و يقر ها .ال ع الثاىن املسجالت ه سجالت خاصو
األغراض  dedicated registersوهذم سجالت ج دة ألداا غرض و و لفو واحدة ال حتلد ع ها خلد و داا
املعاجل ،وللس لنمستخدم وسلنو لنتحكم فلها س اا ابلقرااة ها و الكتاأو فلها.
تستخدم العدادات  countersعادة لعد ال بمات الداخنو وللها وميك ت لف هذم العدادات لك تق م أعمنلو العد
و ا تصاعداي و ت ازللا ع الحظو ن خرج العدادات يك ن دائما ت ازي .س عرض فلما أيت أشك عام ل لفو ك
املسجالت الرئلسلو ىف وحدة املعاجلو املركزيو  CPUوذلك دون ختصلص عاجل عني ألن ذلك مب عن
سج
مجلع املعاجلات تقريبا ع أعض االختالفات البسلمو.

 34الفصل 2

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

وحدة املعاجلة املركزية

CPU

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

 1-3مسجل الرتاكم Accumulator, A

يعترب سج الرتاكم ،وعادة ير ز له ابلر ز ، A

كثر سجالت املعاجل عمال ولذلك فإنه ميك ا ال ظر ولله عن نه

سكرتريا عا ا لشر و املعاجل .ون عمنلو حساألو و مقلو يق م هبا املعاجل الأد و ن يك ن سج الرتاكم طرفا فلها
(وهذا ابلذات ىف املعاجلات  8أت) ،فمثال ل ردت ن جتمع رقمني فإن واحدا هما الأد ن ي ضع ىف سج
سج آخر و حىت ىف الذاكرة .للس هذا فقط أ ون نتلجو عمنلو حساألو
الرتاكم و ا الرقم اآلخر فل ضع ىف
و مقلو ال ت ضع وال ىف سج الرتاكم و ه ميك نقنها أل كان آخر وذلك ىف املعاجلات  8أت .ه اك همو
خر يما هلذا املسج وه ن عمنلو ودخال و وخراج خالل أ اابت اإلدخال و اإلخراج عادة تك ن
خالل هذا املسج  .ن املعن و ت ضع ىف سج الرتاكم وال مث يتم وخراجها وىل أ اأو اإلخراج ،و وذا كانت املعن و
قاد و أ اأو ودخال فإهنا ت ضع وال ىف سج الرتاكم مث يتم نقنها ه أل كان آخر ىف داخ املعاجل و خارجه.
وذن ا ر يك اآلن ىف تسملته أسكرتري عام املعاجل ؟ ون عدد البتات (اخلاانت)  bitsامل ج دة ىف سج الرتاكم دائما
يساو عدد خم ط سار البلاانت  data busحلث ن ك تعا الته تك ن ع ألاانت ،و املمك ىف أعض املعاجلات
سج تراكم واحد .أعض هذم ال ائف اخلاصو ابملركم يتم االستغ اا ع ها ىف املعاجلات 16
ن يك ن ه اك كثر
سجنني ال يك ن هما املركم ،كما ن ال تلجو ىف هذم
أت ثال حلث ميك ثال ىف هذم املعاجلات مجع رقمني
احلالو للس

المرور ن تذهب لنمركم ولك ها تذهب ألحد هذي املسجنني.

 2-3عداد الربانمج Program Counter, PC

كما عنم ا فإن همو املعاجل األساسلو ه وحمار األوا ر الذاكرة ال احد أعد األخر مث ت فلذها ،ولذلك فإنه الأد
هلذم املهمو حتديد لأل اك الىت حتت هذم األوا ر ىف الذاكرة .ت عداد الربان ج دائما عن ع ان املكان ىف
ر الذاكرة وقب ن يتم ت فلذم فإن
الذاكرة الذ ت األ ر الذ عنله الدور ىف الت فلذ  ،وكنما مت وحمار
كان
عداد الربان ج تتغري حمت ايته حبلث تشري وىل ع ان األ ر القادم ىف الت فلذ .تذكر يما نه حىت ل حدث قفز
ىف الربان ج وىل كان آخر فإن وحدة التحكم داخ املعاجل تمع ع ان األ ر الذ سلتم القفز ولله ىف عداد الربان ج
حىت يصبح ه األ ر الذ عنله الدور ىف الت فلذ يما حلث ت تق عمنلو ت فلذ الربان ج وىل ه اك .عدد أتات هذا
العداد دائما تساو عدد أتات سار الع اوي  address busوهذا مق جدا حىت يتمك املعاجل وحمار األوا ر
كان ىف الذاكرة س اا كانت ىف وهلا و ىف آخرها ،الحظ ن كملو الذاكرة الىت ميك ن يتعا
هما كانت ىف
عها املعاجل تت قف عن عدد البتات و اخلم ط ىف سار الع اوي كما س ر فلما أعد .وذا نظران وىل عداد الربان ج
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عن نه سج ت ع ان األ ر الذ عنله الدور ىف الت فلذ فإن ا س ص فه عن نه
اخلاصو  dedicated registerالغري تاحو لنمرب ج الستخدا ها ىف عمنلات الربجمو.

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

املسجالت ذات األغراض

 3-3مسجل وحملل شفرة األوامر Instruction Register, IR, And Decoder

أعد ن يتم وحمار األ ر الذاكرة وىل شر و املعاجل الأد ن يسج و ي ضع ىف حد األ اك ىف انتظار ت فلذم ،هذا
املكان ه سج األوا ر  .Instruction decoder, IRن سج األوا ر ت شفرة األ ر الذ يتم ت فلذم
اآلن  .الحظ ن عدد أتات سج األوا ر عادة يساو عدد أتات البايت ىف الذاكرة الىت تساو أدورها عدد أتات
املعاجلات الذ حن أصددم اآلن (املعاجلات  8أت) ،كما ن عدد األوا ر الىت
سار البلاانت خاصو ىف هذا اجلل
ميك لنمعاجل ن ي فذها سلت قف عن عدد البتات ىف سج األوا ر فمثال وذا كان عدد أتات سج األوا ر ه 8
أت فإن ذلك يعىن ن هذا املعاجل يستملع التعا ع  )82( =256ر عن األكثر.
ر تبد فاكك و حمن شفرة األوا ر  instruction decoderالذ يتص دخنه خبرج
ول خم ات ت فلذ
سج األوا ر الساأ كما ىف شك  9-2حبلث نه عن حسب شفرة األ ر امل ج دة ىف سج األوا ر فإن عمنلو
واحدة فقط سلتم حتنلنها وت فلذها عن حسب الشفرة امل ج دة عن دخ حمن الشفرة ويتم ذلك ابلمبع مبساعدة
وحدة التحكم ووحدة احلساب وامل م .
خطوط تنشيط للعمليات المختلفة داخل وحدة الحساب والمنطق ALU
محلل شفرة األوامر Instruction decoder

مسجل األوامر IR

شك  9-2رسم ختملم ملسج وحمن شفرة األوا ر
 4-3مسجل احلالة Status Register, SR

حلاان يمن عن هذا املسج اسم سج األعالم  .Flag Register, FRيعترب هذا املسج نشرة وخباريو تعكس
حالو نتلجو آخر عمنلو حساألو و مقلو قام املعاجل أت فلذها ،فم هذا املسج نستملع ن نعرف ثال وذا كانت هذم
ال تلجو سالبو م جبو م تساو صفرا وغري ذلك األخبار املفلدة .هذا املسج ت عن عدد البتات وك
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العمنلو احلساألو و امل مقلو الىت مت ت فلذها،

• علم الص ـ ــفر  Zero flag, ZFهذم البت تك ن واحد وذا كانت نتلجو آخر عمنلو حسل ل للاألو و مقلو
نفذها املعاجل تسل ل للاو صل ل للفرا وتك ن هذم البت صل ل للفرا وذا كانت ال تلجو خمتنفو ع الصل ل للفر س ل ل ل اا جبو و
سالبو.

• علم اإلشارة  Sign flag, SFهذم البت تك ن واحد وذا كانت نتلجو آخر عمنلو حساألو و مقلو
نفذها املعاجل سالبو ،ا وذا كانت هذم ال تلجو جبو فإن هذا العنم يك ن صفرا .الحظ ن آخر أت ىف
ال تلجو تعكس وشارهتا فإذا كانت آخر أت تساو صفرا فإن ذلك يعىن ن ال تلجو جبو ا وذا كانت هذم
البت واحدا فإن ذلك يعىن ن ال تلجو سالبو لذلك فإنه دائما تك ن حمت ايت عنم اإلشارة تساو حمت ايت
آخر أت ىف ال تلجو.

• علم احلمل  Carry flag , CFهذا العنم يك ن واحد وذا حص مح carry

مجع و حص استالف  Borrowآلخر أت ىف

آخر أت ىف

عمنلو

عمنلو طرح ويك ن صفرا وذا مل يك ه اك مح و

استالف ىف آخر عمنلو حساألو.

• علم الباريىت  Parity flag, PFهذا العنم يك ن واحد وذا كانت آخر عمنلو حساألو و مقلو قام هبا
املعاجل حتت

عن عدد زوج

ال حايد ا وذا كانت هذم ال تلجو حتت

عن عدد فرد

ال حايد فإن

هذا العنم يك ن صفرا .رمبا تسبب كنمو الباريىت أعض التش يش لنقار ا ،ولك يكف ن نعرف ع ها ىف هذم
امل ضع هنا تستخدم ىف تصحلح خماا الرتاس التتاأع.

• علم احلمل النصفى أو البيىن  Half carry flag , HCهذا العنم يك ن واحدا وذا كان ه اك مح

اخلانو و البت الثالثو وىل البت الراأعو نتلجو عمنلو مجع ،و ه اك استالف البت الراأعو وىل البت الثالثو
و وىل البت الراأعو،
نتلجو عمنلو طرح ،ويك ن صفرا فلما عدا ذلك وذا مل دث استالف و مح
الحظ ن ا ه ا نبد عمنلو عد البتات ابلرقم صفر ،ن ول أت انحلو اللمني ه البت رقم صفر.
هذم األعالم ستستخدم ىف وا ر القفز املشروط وال داا عن الربا ج الفرعلو املشروطو كما دث ع د الربجمو أنغو
التجملع  ،لذلك يمن عن هذا املسج حلاان سج الشروط  ،condition code registerكما ن ك
سج الرتاكم و سج احلالو يمن عنلهما كنمو حالو املعاجل .Processor Status Word, PSW
سج األعالم قد ت عال ا خر اعتمادا عن ن ع املعاجل وهذم سلأت تفصلنها ع د احلاجو وللها ىف ك عاجل
و ك تحكم عن حدم ،ولك دع ا اآلن ن ظر لنمثال التاىل كتمبل سريع عن هذم األعالم.
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مثال 1
اكتب حمت ايت األعالم الس ل للاأقو أعد وجراا عمنلو مجع الرقمني  77Hو  . A5الحظ ن الرقمني كت أني ىف الص ل ل ل رة
الستعشريو  ،hexadecimalوهذا ه املقص د وضع احلرف  Hأعد ك رقم.
اجلمع الث ائ لنرقمني الساأقني سلتم كما ين :
الرقم األول
الرقم الثاىن
ال تلجو

0111 0111
1010 0101
 0001 1100مح 1

ال تلجو الساأقو:
نالحظ اآلت
 .1ال تلجو ال تساو الصفر ،وذن فعنم الصفر يساو صفر ZF=0
 .2آخر أت ىف ال تلجو صفر فال تلجو جبو وعنم اإلشارة يساو صفرSF
البت الساأعو (األخرية) فعنم احلم يساو واحد CF=1

 .3ه اك مح
 .4ال تلجو حتت ثالثو وحايد (عدد فرد ) فعنم الباريىت يساو صفر PF=0
اخلانو الثالثو لنراأعو فعنم احلم ال صف يساو صفر HCF=0
 .5للس ه اك مح
 -4مسجل مؤشر املكدسة Stack Pointer register, SP

سلأت شرحا تفصلنلا لنمكدسو  stackفلما أعد ىف عرض الكالم ع الربا ج الفرعلو واملقاطعو ،ولك اآلن إب كانك
ن تعرف ن املكدسو ه جزا الذاكرة يتم فله ختزي أعض الع اوي و البلاانت املهمو والىت الأد احلاجو وللها
واسرتجاعها رة اثنلو وأ فس الرتتلب الذ مت ختزي ها أه .سج ؤشر املكدسو ت ع ان آخر كان مت التسجل
فله ىف هذا اجلزا الذاكرة  ،لذلك فإنه طاملا ن هذا املسج سلحت عن ع ان فالأد ن يك ن  16أت .الحظ
ن املرب ج عادة وىف غنب املعاجلات تك ن لديه احلريو ىف اختلار اجلزا الذاكرة الذ سلستعم كمكدسو.
 -5املسجالت عامة األغراض General Purpose Registers

ىف الكثري

األح ال ع د ا جنمع كثر

رقم ،حنتاج حلفظ نتلجو عل و حلني استخدا ها ىف عمنلو خر الحقو،

ولذلك فإنه أدال ورسال هذم ال تلجو وىل الذاكرة مث استدعائها اثنلو مما أيخذ الكثري ال قت فقد مت جتهلز املعاجل
أبعض املسجالت الىت تستخدم لتخزي ث هذم ال تائج املرحنلو حلني احلاجو وللها .عدد البتات ىف هذم املسجالت
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عاجل آلخر و شركو ألخر  .ولقد
يك ن عادة ساواي لعدد أتات سار البلاانت .عدد هذم املسجالت خيتنف
مت التعارف عن تسملو هذم املسجالت ابملسجالت  Bو  Cو  Dو  Eو  Hو  Lكما مس املركم قب ابملسج
 .Aهذم التسملو كما س ر ه التسملو الىت
األمسبن
لغو
ع
ستستخدم
(التجملع)  . assembly languageشك
 10-2يبني مجلع املسجالت الىت تكنم ا ع ها
حىت اآلن والىت متث كما ذكران احلد األدىن
عاجل املسجالت.
حملت ايت
ع هذم
ه اك أعض األوا ر الىت تتعا
املسجالت كأزواج يتك ن ك زوج ها
 16أت أدال التعا عها كمسجالت شك  10-2احلد األدىن لنمسجالت ىف عظم املعاجلات  8أت
ت ال احد فلها عن  8أتات فقط .ىف هذم احلالو يك ن ك سج له سج آخر ميك ازدواجه عه وال ميك
سج آخر ،فمثال املسج  Bال يزدوج وال ع املسج  Cفقط وكذلك املسج  Dال يزدوج وال
ازدواجه ع
ع املسج  Eواملسج  Hال يزدوج وال ع املسج  .Lالحظ نه ىف حالو ازدواج املسج  Bواملسج  Cفإن
املسج  Cت و ميث البايت ذات القلمو الصغر  low significant byteاملعن و املك نو  16أت
واملسج  Bت البايت ذات القلمو العظم  high significant byteهذم املعن و .أ فس المريقو ىف حالو
األزواج  DEو  HLفإن املسجالت  Eو  Lحتت البايت ذات القلمو الصغر واملسجالت  Dو  Hحتت البايت
ذات القلمو العظم  .فمثال وذا ردان ن نسج املعن و  4CF6Hاملك نو  16أت ىف زوج املسجالت  HLفإن
البايت  F6وه البايت ذات القلمو الصغر الأد ن ت ضع ىف املسج  Lو ا البايت  4Cذات القلمو العظم
فت ضع ىف املسج  .Hىف شك  10-2ستالحظ ن هذم املسجالت ض عو أ فس طريقو وكلفلو ازدواجها .سج
ونعاش الذاكرة امل ج د ىف شك  10-2ي جد فقط ىف حالو املعاجلات الىت لديها القدرة عن التعا ع الذاكرة
الدي ا لكلو  dynamic RAMث املعاجل  ، Z80حلث ن هذم الذاكرة حتتاج وىل وعادة جتديد حمت ايهتا ك فرتة
 3لننلثانلو) ألهنا تك ن عبارة كثفات تستخدم ك حدات ختزي لن احد والصفر وللست اسكات
ز لو عل و ( ق
 latchesكما ه احلال ىف الذاكرة االستاتلكلو .static RAM
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 7-2أنواع الذاكرة
س تكنم كثريا ونتعا ع ن اع خمتنفو الذاكرة والأد ن نك ن عن درايو مب اصفات وخصائص ك ن ع هذم
تحكم .ابلمبع ل ندخ ىف التفاصل
األن اع الذاكرة الىت يتعا عها املعاجل و تك ن ج دة داخ
اإللكرتونلو لك ن ع ألن ذلك شأن كتب تخصصو ىف اإللكرتونلات الرقملو ،ولك ا كما قن ا س تكنم فقط ع
اصفات هذم األن اع .شك  11-2يبني رمسا ختململا لألن اع املختنفو الىت املمك ن يتعا عها املعاجل و
تحكم .ىف البدايو يتم تقسلم الذاكرة وىل ن عني ساسلني ومها:
تك ن ج دة داخ
الذاكرة األساسية Main memory

شك  11-2تقسلمات ذاكرة احلاسب
الذاكرة األساسلو ه الذاكرة الىت ي ضع هبا أران ج تق م وحدة املعاجلو املركزيو  CPUأت فلذم .وقد شران قب
ىف عرض احلديث ع سار الع اوي ىف املعاجل ن هذم الذاكرة يتحدد قدارها مبقدار عدد خم ط و أتات سار
الع اوي  .ولقد ر ي ا ن قدار هذم الذاكرة يساو  2س عددخم ط سار الع اوي كحد قص  ،ولذلك فه تساو
 64جلجاابيت ىف حالو املعاجل أ تل م  4الذ له  36خط ع اوي  .ولقد شران قب يما ن احلاسبات الشخصلو
الىت لدي ا ال حتت ك هذا املقدار الذاكرة األساسلو فه حتت ح اىل  4جلجاابيت تقريبا وذلك لعدة سباب
ها ن عظم الربجملات ال حتتاج لك هذا الكم الذاكرة ابإلضافو وىل ن ص ع احلاسبات الشخصلو اول ن
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جع سعارها ىف ص رة ثاللو إل كانلات غنب املستخد ني .ا املستخد ني املتخصصني فقد تاج ن وىل هذم
الذاكرة.
الكملو القص
هذم الذاكرة األساسلو تق م الشركات املص عو لنحاسبات أتقسلمها وىل جز ي ومها:
ذاكرة االتصال العشوائى Random Access Memory, RAM

هذم الذاكرة ه الىت حتت

الربا ج والبلاانت الىت يتعا

عها املستخدم ويتم فقد حمت ايهتا ابنقماع القدرة ع نظام

احلاسب (لذلك تسم ابلذاكرة املتمايرة) .يتم أ اا هذم الذاكرة ولكرتونلا أمريقتني:
• الذاكرة االستاتلكلو  :static ramهذم الذاكرة تك ن ك أت أتاهتا عبارة ع اسك  ،latchولذلك فإهنا
تك ن رتفعو الثم وز االتصال هبذا ال ع الذاكرة يك ن ق .
• الذاكرة الدي ا لكلو  : dynamic ramهذم الذاكرة تك ن وحدة أ اؤها (ك أت أتاهتا) عبارة ع كثف،
حبلث ع د ا يك ن املكثف شح ان فإنه ميث وحد احلاالت امل مقلو (ال احد ثال) وع د ا يك ن فارغ فإنه ميث
احلالو امل مقلو األخر (الصفر ثال) .عل ب هذم المريقو ن املكثف يفقد شح ته ىف خالل ز يساو
تقريبا  3وىل مخسو لننلثانلو .لذلك فإن هذم الذاكرة يصاحبها دائما دائرة كهرألو جتدد حمت ايهتا ابستمرار (تعلد
الكتاأو ىف املكثف) قب ن يفقد املكثف هذم احملت ايت .ابلمبع فإن هذم الذاكرة تك ن رخص كثريا ع الذاكرة
الساأقو ،ولذلك فإهنا تستخدم عادة ىف أ اا ذاكرة احلاسب العش ائلو  .RAMشك  12-2يبني ص رة ل حدات
هذم الذاكرة الىت يتم تركلبها عن الن حو األم
لنحاسب.
ذاكرة القراءة فقط Read Only Memory,
ROM

هذم الذاكرة تتملز أبهنا ال تفقد حمت ايهتا ابنقماع القدرة ع ها
(غري تمايرة) ،ولذلك فإن الذاكرة األساسلو أل حاسب
الأد ن يك ن جزا ها هذا ال ع حلث يتم عنلها
تسجل ث اأت احلاسب وجداول البحث وغري ذلك
البلاانت الىت الأد ت اجدها ع د أدايو تشغل احلاسب.
يما فإن ك ال ظم الكا و و املدجمو تعتمد عن هذا ال ع

شك  12-2وحدات الذاكرة  RAMالىت يتم
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أ.د .حممد ابراهيم العدوى

هم صفاته نه يك ن ذات التشغل ،
الذاكرة حلث يتم عنلها تسجل أران ج التحكم ىف ال ظام الذ
يعم مبجرد ت صل القدرة لن ظام ،وهذا ا س رام ىف هذا املقرر .هذم الذاكرة ت جد ىف عدة ن اع ها ا ين :

نه

• الذاكرة  ROMالىت تربمج ملرة واحدة  :وه ذاكرة ي ضع عنلها أران ج ال ظام املد ج ث أران ج تشغل
الغسالو و املصعد ثال ،وه ترب ج رة واحدة فقط ع طري ص ع ال ظام حبلث ال ميك وعادة أرجمتها و
تعدي حمت ايهتا عن اإلطالق ولذلك فإهنا تستخدم ىف حالو اإلنتاج ابجلمنو .تتملز هذم الذاكرة أرخص مث ها
وه تسم عادة ذاكرة الربجمو ملرة واحدة .One Time Program, OTP
• الذاكرة  ROMالىت تربمج كهربيا :Programable ROM, PROM :وه نفس الذاكرة الساأقو تقريبا
ولك ها ميك أرجمتها كهرألا أتمرير تلارا كهرألا رق فل زات ( صهرات) أداخنها ،ويتم ذلك أ ضعها ىف جهاز
خاص أذلك وه تتملز ن املستخدم ميك ه أرجمو هذم الشرائح ابستخدام هذا اجلهاز ،ولك ها الزالت ترب ج ملرة
واحدة فقط ألهنا ال ميك سح حمت ايهتا و تعدي حمت ايهتا.

• الذاكرة  ROMالىت تربمج كهربيا وميكن مسحها:Erasable Programable ROM, EPROM :
هذم الذاكرة ميك أرجمتها أ ضعها ىف جهاز خاص ابلربجمو ،كما ميك

سح حمت ايهتا أ ضعها ىف جهاز آخر

خاص ابملسح حلث يتم تعريمها ألشعو ف ق أ فسجلو خالل انفذة زجاجلو ملدة  15وىل  20دقلقو وأذلك
ميك وعادة أرجمتها كما ىف شك  .13-2الحظ نه ال ميك التعا ع جزاا عل و هذم الشرائح ،هنا
ع د ا متسح فإن ك حمت ايهتا يتم سحها وال ميك
التعا ع جزا عني ها.
• الذاكرة  ROMالىت تربمج ومتسح كهربيا:
Electrically Erasable Programable ROM,

 :EEPROMوهذا ال ع ميك سح حمت ايته كهرألا
دون احلاجو لتعريمها ألشعو ف ق أ فسجلو ،ولذلك فإهنا
ميك أرجمتها وه ىف نفس كاهنا ىف التمبل املنحقو أه.

• الذاكرة  ROMاللحظية :وه

ا يسم

flash

شك  13-2شر و  ROMيتم سح
حمت ايهتا ابألشعو ف ق الب فسجلو

 memoryالىت هرت ىف الس ني األخرية وانتشرت
أشك كبري ،وه ىف احلقلقو ن ع خاص الذاكرة الساأقو  EEPROMالىت ترب ج ومتسح كهرألا وال حتتاج
ألشعو ف ق أ فسجلو ملسح حمت ايهتا ولك حمت ايهتا متسح يما أتمرير تلار كهرىب خالهلا .لذلك تتملز هذم الذاكرة
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إب كانلو أرجمتها و سحها وه ىف نفس كاهنا ىف ال ظام ،أ ميك تعدي حمت ايهتا يما وه ىف نفس كاهنا
كما نر ع الذاكرة النحظلو الىت نتعا عها أكثرة هذم األايم.
الذاكرة الثانوية Secondary memory

ال ع الثاىن ذاكرة احلاسب ه الذاكرة الثان يو وهذم ال دخ هلا مبسار ع اوي وحدة املعاجلو املركزيو  CPUوهذم
ثنو ذلك الس اقو الصنبو Hard
تك ن ج دة ىف ص ر عديدة ها ا ه ضح ىف شك  11-2حلث
 ،Disk Drive, HDDوالس اقو املرنو  ،Floppy Disk Drive, FDDوك هما يتم التخزي والقرااة ها
أمريقو غ اطلسلو .ه اك يما الس اقات املدجمو  Digital Video Disk, DVDالىت يتم التسجل عنلها والقرااة
ها أمرق ض ئلو .ابلمبع فإن ك هذم المرق ال كان لشرح تفصلن هلا كثر ذلك ألنه للس هذا ه املكان
امل اسب لذلك.

ملخص الفصل
وحدة املعاجلو املركزيو  CPUه حد املك انت األساسلو ىف مجلع املتحكمات ،ولذلك لزم ن ننق نظرة تفصلنلو
عن طرافها وهلكنها الداخن  .حلث تعرف ا خالل ذلك عن عىن سار الع اوي  ،و سار البلاانت ،وخم ط
التحكم والسمات اململزة لك ها .مث فتح ا شر و وحدة املعاجلو املركزيو وتعرف ا عن هلكنها الداخن مبا ت يه
وحدة احلساب وامل م  ،ووحدة التحكم والتزا  ،وجمم عو املسجالت والعدادات الشائعو ىف واحدة هذم
ال حدات .مث تمرق احلديث عن ن اع الذاكرة وتص لفاهتا املختنفو.
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الفصل 3
نظرة شاملة على املتحكمات AVR
Overview on AVR Microcontrollers
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1مكونات المتحكمات AVR
 -2تنفيذ األوامر فى المتحكمات AVR
 -3البناء المعمارى  RISCو CISC
 -4تداول البيانات داخل المتحكمات AVR
 -5نظرة موسعة على منتجات أتمل من المتحكمات AVR
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 1-3مـقدمـة

سنلقى ىف هذا الفصل نظرة شاملة على املتحكمات  AVRاملصنعة من قبل شركة  Atmelوالىت مت اختيارها لتكون
هى عائلة املتحكمات املصاحبة هلذا الكتاب ،وسيتم الرتكيز على املتحكم

atmega328

ابلذات حيث أنه هو

املتحكم املصاحب لنظام األردوينو الشهري الذى شاع استخدامه هذه األايم .الشك أن استخدام نظام األردوينو
ألحد شرائح املتحكمات  AVRكان من العوامل املهمة جدا ىف شهرة هذه العائلة من املتحكمات واإلقبال عليها
من قبل الكثري من املستخدمني .إن ذلك يذكران متاما مبا حدث من شركة  IBMالىت أقدمت ىف بداية الثمانينات
من هذا القرن على استخدام املعاجل  intel8086ىف بناء نظام احلاسب الشخصى  PCالذى كان ابكورة احلاسبات
الشخصية ىف هذا الوقت  ،والذى كان مبثابة الشرارة لثورة احلاسبات الىت نعيشها اآلن وابلتاىل الشهرة الواسعة
ملنتجات شركة  intelىف جمال املعاجلات الىت نراها اآلن .ابإلضافة لذلك فإن هذه العائلة من املتحكمات تتمتع
ابلسرعة ،وكثرة امللحقات الىت تسهل من استخدامها ىف الكثري من التطبيقات ،واالستهالك األقل للقدرة ،وإاتحة
الكثري من شرائحها إبمكانيات وأحجام خمتلفة ،وال ننسى إمكانية الربجمة بلغة التجميع
اخلاصة هبا أو بلغة  Cالعالية املستوى ،وأيضا إاتحة
شركة أمتل املصنعة للكثري من املواد املساعدة والىت من
أمهها وسط الربجمة املتكامل أمتل استديو Atmel

assembly language

 studioكما سنرى ابلتفصيل ىف هذا الكتاب.
رمبا يقول البعض ،إنىن من حمرتىف األردوينو ،وأستطيع
أن أعمل به ماشئت من مشاريع ،فلماذا نضيع وقتا
ىف تعلم املتحكمات؟ لكى جنيب على هذا السؤال
البد أن نعطى فكرة عن ما هو األردوينو وما هى
مميزاته وعيوبه؟ األردوينو ابختصار هو نظام كامل
على لوحة إلكرتونية واحدة كما ىف شكل 1-3

شكل  1-3شكل عام للوحة األردوينو

حتتوى املتحكم ( atmega328الذى سندرسه ابلتفصيل ىف هذا الكتاب) ،ابإلضافة إىل بعض اإللكرتونيات اإلضافية
حبيث جتعل هذا النظام سهل التعامل مع الكثري من التطبيقات اخلارجية الىت ميكن قراءة بياانت منها مثل احلساسات
املختلفة ،أو إرسال بياانت لتشغيلها مثل املواتري وملبات اإلضاءة ،بطريقة مناسبة للهواة تغنيهم عن اخلوض ىف
تفاصيل املتحكمات .ولقد كان وراء هذه الفكرة جمموعة من الطالب اإليطاليني الذين فكروا ىف هذه الفكرة لتكون
مبثابة أداة مساعدة ىف تصميم الروبواتت للهواة .وكان هؤالء الطالب يتقابلون لشرح فكرهتم ىف ابر أبحد املدن
اإليطالية وهذا البار كان امسه أردوين  Arduinوهو أحد احلكام العسكريني ىف إيطاليا من عام  1002حىت عام
 45الفصل 3

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

نظرة شاملة على املتحكمات AVR

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

( 1014ومن هنا كانت التسمية أردوينو  ،)Arduinoولقد بدأ هؤالء الطالب هذا املشروع ىف عام  2003تقريبا.
سعر الوحدة من هذه اللوحة اآلن (مايو )2017
هو  17دوالر تقريبا .سعر شرحية املتحكم
 atmega328قلب نظام األردوينو حواىل  1,5دوالر
إىل  3دوالر تقريبا على حسب سرعة التزامن .بفرض
أنك ستقوم ببناء نظام كامن أو مدمج embedded
 ،systemوهذا النظام ستقوم بتصنيع أعداد كبرية
منه ،فهل من األفضل أن تستخدم لوحة أردوينو أم
تستخدم شرحية متحكم كاملبينة ىف شكل  ،2-3مع

شكل  2-3إصدارات خمتلفة من املتحكمات

AVR

العلم أن طريقة الربجمة هى نفسها تقريبا وهى لغة
أو أحد صورها .إذن سيكون هناك توفريا ماداي كبريا عند استخدام املتحكم مباشرة ىف أى مشروع عن استخدام
لوحة األردوينو الىت تكون مزودة بكثري من اإلمكانيات الرباجمية  ،softwareواملكوانتية  ،hardwareالىت ال تكون
ذات فائدة وزائدة عن احلاجة عند االستخدام ىف تصميم النظم الكامنة .هذا ابإلضافة إىل أن املتحكمات تكون
C

موجودة ىف الكثري من اإلصدارات ذات اإلمكانيات املختلفة حبيث ميكنك اختيار املتحكم األكثر مالئمة لتطبيقك
واألقل سعرا ،فهناك مثال املتحكمات  ATinyالىت هلا مثانية أرجل فقط وذات إمكانيات وسرعات معقولة تناسب
الكثري من التطبيقات وابلتاىل فهى أرخص سعرا .إذن نظام األردوينو مناسب جدا ألغراض تعليم اهلواة الذين ليس
لديهم فكرة إلكرتونية كافية والذين يصممون مشاريعا أو نظما أحادية فقط .أما من يريد تعلم تصميم النظم الكامنة
 embedded systemsبغرض اإلنتاج على املستوى التجارى فليس أمامه مناص من تعلم املتحكمات وأساسياهتا،
وهذا لن يكون صعبا على اإلطالق ملن لديه فكرة بسيطة عن أساسيات الدوائر املنطقية وأساسيات الربجمة.

 2-3مكوانت املتحكمات AVR
شكل  3-3يبني رمسا صندوقيا للمكوانت الداخلية ( )architectureللمتحكمات  AVRبصورة عامة ،وسنتكلم
ابخ تصار عن كل واحد من هذه املكوانت .ابلنظر هلذه املكوانت سنجد أهنا إما أن تكون مكوانت ختص وحدة
املعاجلة املركزية  ،CPUالىت سبق شرحها ىف الفصل السابق ،أو أهنا مكوانت ملحقة داخل شرحية املتحكم كما
ذكران ىف الفصل .2
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ALU

وهذه من املكوانت األساسية لوحدة املعاجلة املركزية  CPUووظيفتها هى إجراء العمليات احلسابية واملنطقة.

شكل  3-3رسم صندوقى للمكوانت الداخلية للمتحكمات ( AVRصورة من دليل املتحكمات )AVR

عداد الربانمج

Program Counter, PC

وهو عداد تشري حمتوايته إىل عنوان األمر الذى عليه الدور ىف التنفيذ كما رأينا ىف الفصل  .2عدد بتاته سيتوقف
على كمية ذاكرة الربجمة املوجودة ىف شرحية املتحكم ،وكما نعلم فإن كمية هذه الذاكرة ختتلف على حسب إصدار
املتحكم ،فمثال املتحكم  atmega328به 32كيلوابيت من الذاكرة اللحظية غري املتطايرة (حتتفظ مبحتوايهتا حىت
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بعد انقطاع القدرة) والقابلة للمسح والربجمة حىت وهى ىف مكاهنا ىف التطبيق أو على اللوحة اإللكرتونية
 .self-programmable flash memoryمعىن ذلك أن عدد بتات عداد الربانمج ىف املتحكم  atmega328سيكون

In system

 15بت (ألن  2أس  15يساوى  32كيلو) وابلتاىل ميكن للعداد أن يتعامل أو يشري على أى أمر ىف أى مكان
ىف هذه الذاكرة.

مسجل األوامر

Instruction Register

هذا املسجل أيضا من مكوانت وحدة املعاجلة املركزية  CPUوهو حيتوى شفرة األمر الذى يتم تنفيذه اآلن .وعدد
بتاته سيساوى عدد بتات مسار البياانت ( 8بت ىف حالة املتحكمات  8بت) .الحظ اتصال هذا املسجل بذاكرة
الربامج اللحظية كما ىف شكل .3-3

حملل شفرة األوامر

Instruction decoder

هذا احمللل يتصل خبرج مسجل األوامر حيث سيقوم هذا احمللل بفك شفرة األوامر وبناء على ذلك تنشيط خطوط
التحكم املناسبة لكل أمر.

مسجل احلالة

Status Register, SR

وهو أحد مسجالت وحدة املعاجلة املركزية داخل املتحكم ،وحيتوى جمموعة األعالم الىت تبني حالة آخر عملية
حسابية أو منطقية مت تنفيذها عن طريق وحدة احلساب واملنطق .شكل  4-3يبني رمسا ختطيطيا لألعالم املوجودة
ىف هذا املسجل .الشكل  4-3يبني عنوان هذا املسجل وهو  0x( ،0x3Fهنا تعىن أن الرقم مكتوب بنظام العد
الستعشرى) ويبني أيضا أن مجيع حمتوايت هذا املسجل تكون أصفارا عند إعادة تشغيل املتحكم أو توصيل القدرة
له .من هذه األعالم أربعة أعالم نعرفهم من الفصل السابق ىف معرض احلديث عن مسجل األعالم ىف وحدة املعاجلة
املركزية  CPUوهم كالتاىل:

 -1علم احلمل أو االستالف

Carry flag, C

هذا العلم هو البت رقم صفر ىف مسجل احلالة ،وهو يساوى  1عند حدوث محل من آخر بت (رقم 7
حيث أننا نبدأ عد البتات ابلبت رقم صفر) ىف حالة اجلمع أو استالف إىل آخر بت ىف حالة الطرح.
ابلطبع مع العمليات املنطقية مثل اآلند واألور وغريها لن يكون هناك محل أو استالف وابلتاىل سيكون
هذا العلم يساوى صفرا بعد مجيع العمليات املنطقية .هذا العلم هو البت رقم صفر ىف مسجل احلالة.
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نظرة شاملة على املتحكمات AVR

شكل  4-3مسجل احلالة ىف املتحكمات
 -2علم الصفر

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

AVR

Zero flag, Z

هذا العلم هو البت رقم  1ىف مسجل احلالة ،وهو يساوى واحد إذا كانت نتيجة آخر عملية حسابية أو
منطقية مت تنفيذها عن طريق وحدة احلساب واملنطق  ALUتساوى صفر .ويساوى صفر فيما عدا ذلك.
 -3علم السالبية

Negative flag, N

هذا العلم هو البت رقم  2ىف مسجل احلالة ،وهو يساوى آخر بت ىف النتيجة ،فإذا كانت آخر بت
تساوى صفر ،فإن ذلك يعىن أن النتيجة موجبة ،وإذا كانت آخر بت تساوى واحد ،فإن ذلك يعىن أن
النتيجة سالبة ،لذلك مسى بعلم السالبية ألنه عندما يكون واحد فإن ذلك يعىن أن النتيجة سالبة .هناك
ارتباطا وثيقا بني هذا العلم وعلم الفيضان  Vوعلم اإلشارة  Sفريجى النظر إىل اجلزء التاىل اخلاص ابلفيضان.
 -4علم الفيضان

Overflow flag, V

هذا العلم هو البت رقم  3ىف مسجل احلالة ،وهو يبني الفيضان على علم السالبية  Nىف حالة اجلمع أو
الطرح كما سنرى ىف اجلزء التاىل اخلاص ابلفيضان.
 -5علم اإلشارة

Sign flag, S

هذا العلم هو البت رقم  4ىف مسجل احلالة ،وهو عبارة عن عملية اإلكس أور  XORحملتوايت علم
الفيضان  Vوعلم السالبية  . Nوهو يبني اإلشارة الصحيحة للنتيجة إذا حدث فيضان على علم السالبية
وتسبب ىف تدمريه ،وسنبني ذلك ىف اجلزء التاىل اخلاص ابلفيضان أيضا.
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 -6علم احلمل النصفى

نظرة شاملة على املتحكمات AVR

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

Half carry flag, H

هذا العلم هو البت رقم  5ىف مسجل احلالة ،وهو يساوى واحد إذا كان هناك محال من البت الثالثة إىل
البت الرابعة ىف حالة اجلمع ،أو استالف من البت الرابعة إىل البت الثالثة ىف حالة الطرح ،ويكون صفرا
فيما عدا ذلك ،وابلطبع فإنه سيكون صفرا ىف حالة العمليات املنطقية.
 -7علم نسخ أو ختزين بت

Bit copy storage, T

هذا العلم هو البت رقم  6ىف مسجل احلالة .إفرتض أننا نريد نسخ البت الثالثة ىف املسجل ( R1أحد
املسجالت العامة) ىف البت رقم  5مثال ىف املسجل ( R2أحد املسجالت العامة أيضا) .ال يوجد هناك
أمر من أوامر لغة جتميع املتحكمات  AVRيقوم هبذه العملية مباشرة ،ولذلك وجد العلم  .Tىف هذه
احلالة يتم استخدام األمر  BLD R1,3الذى يقوم بنسخ ( )Bit Load, BLDالبت  3ىف املسجل
ىف العلم  ،Tمث بعد ذلك يتم استخدام األمر  BST R2,5الذى يقوم بنسخ ( )Bit Store, BSTالعلم T
ىف البت رقم  5ىف املسجل  ،R2وبذلك يتم نقل حمتوايت أى بت ىف أى مسجل إىل أى بت ىف أى
R1

مسجل آخر عرب هذا العلم  .Tكل من هذين األمرين مها من أوامر لغة جتميع املتحكمات .AVR
 -8علم تنشيط املقاطعة العام

Global interrupt enable flag, I

هذا العلم هو البت رقم  7ىف مسجل احلالة .وضع هذا العلم يساوى واحد من قبل املستخدم ينشط مجيع
مصادر املقاطعة ىف املتحكم ،ووضعه يساوى صفر خيمد أو مينع مجيع مصادر املقاطعة .أى واحد من
املتحكمات  AVRيكون له العديد من مصادر املقاطعة كما سنرى ىف الفصول املختلفة من هذا الكتاب،
وكل مصدر من هذه املصادر يكون له علم تنشيط آخر خاص به ،ولكى يتم تنشيط أى مصدر من هذه
املصادر البد أن يكون علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد أوال ،مث جنعل علم التنشيط اخلاص هبذا املصدر
يساوى واحد أيضا ،وسيتضح ذلك ابلتفصيل مع احلديث عن مصادر املقاطعة املختلفة.
الفيضان

Overflow

األرقام الىت نتعامل معها ىف العمليات احلسابية إما أن تكون أرقاما كلية ،أى ليس هلا إشارة وابلتاىل فإن كل بتات
الرقم تعرب عن هذا الرقم .فلو فرضنا أننا نتعامل مع أرقام من ابيت واحدة ( 8بت) ،فإن ذلك يعىن أن أكرب رقم
ثنائى ىف هذه احلالة سيكون  11111111وهو ما يساوى  255ىف النظام العشرى ،وأصغر رقم سيكون 00000000
وهو ما يساوى الصفر ىف النظام العشرى .لكى يتم التعبري عن األرقام السالبة أو ذات اإلشارة على وجه العموم،
فإن هناك أكثر من نظام لذلك وأشهرها هو نظام املتمم الثنائى للرقم (راجع كتاب الدوائر املنطقية للمؤلف) .لو
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نظرة شاملة على املتحكمات AVR

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

فرضنا مثال الرقم  ،+5=00000101سيكون متممه الثنائى هو الرقم  -5كما يلى .-5=11111011 :نالحظ من
ذلك أن األرقام املوجبة ستكون آخر بت فيها (البت رقم  )7تساوى صفر ،بينما األرقام السالبة ستكون آخر بت
فيها تساوى واحد .على سبيل املثال الرقم
ميثل رقم سالب ألن آخر بت تساوى واحد ،ولكى نعرف
قيمة هذا الرقم نوجد املتمم الثنائى هلذا الرقم وهو:
 ،00000100وابلتاىل فإن هذا الرقم يساوى  .-4أصغر رقم
11111100

موجب سيكون  00000000وأكرب رقم موجب سيكون
 01111111وهو ما يساوى  .127أما أكرب رقم سالب
فسيكون كالتاىل ،-1=11111111 :بينما أصغر رقم سالب

أرقام بدون إشارة
أرقام ذات إشارة
عشرى
ثنائى
عشرى
ثنائى
255 11111111 +127 01111111
--------------------------128 10000000
+1 00000001
127 01111111
0 00000000
---------------1 11111111
2 00000010
-2 11111110
1 00000001 -------------0 00000000 -128 10000000

ىف هذه احلالة سيكون  .-128=10000000شكل 5-3
شكل  5-3متثيل األرقام السالبة واملوجبة بنظام
يبني متثيل األرقام ذات اإلشارة والىت ليس هلا إشارة.
املتمم الثنائى
عمليات اجلمع والطرح على األرقام الىت ليس هلا إشارة ليس
هبا أى مشكلة ألننا نقوم بعملية اجلمع املنطقى حىت لو حصل محل من اخلانة األخرية ،فإن هذا احلمل يعترب من
ضمن الرقم ألن اإلشارة هنا ليس هلا اعتبار .واملثال التاىل يوضح ذلك:
01111111
00000001+
10000000

127
1+
128

ىف هذا املثال ليس هناك أى متثيل لإلشارة لذلك فإن جمموع الرقم األول وهو  127زائد الرقم الثاىن وهو  1كانت
النتيجة  128ومت اعتبار النتيجة تساوى  128ألنه كما ذكران أبنه ال اعتبار لإلشارة هنا.
ىف حالة اعتبار اإلشارة ىف نفس املثال السابق ،فإن الرقم األول هو  +127والرقم الثاىن  +1وجبمعهما كانت النتيجة
 ،10000000واملفاجأة هنا أن آخر بت ىف النتيجة تساوى  1مما يعىن أن هذه النتيجة سالبة ،أى أنه مت مجع رقم
موجب ( )+127مع رقم موجب آخر ( )+1فكانت النتيجة سالبة ،وهذا هو ما يسمى خبطأ الفيضان .املشكلة هنا
أنك لو تتبعت عملية اجلمع بت بعد بت ستجد أنه قد حصل محل على آخر بت ،وهذا هو السبب ىف اخلطأ
الذى حصل ىف بت اإلشارة .ىف هذه احلالة ستقوم وحدة املعاجلة املركزية  CPUبوضع علم الفيضان  V=1داللة
على أن هناك خطأ ىف اإلشارة ،وأن هذه النتيجة ليست النتيجة الصحيحة .تذكر أن علم السالبية  Nالذى يساوى
آخر بت ىف النتيجة سيكون  .N=1علم اإلشارة  Sكما ذكران ىف تعريفه أبنه يساوى عملية اإلكس أور على كل
من علم السالبية  Nوعلم الفيضان  ،Vوحيث أن كل منهما يساوى  1فإن نتيجة اإلكس أور ستعطى  ،S=0وهذه
هى اإلشارة الصحيحة للنتيجة .خنلص من ذلك إىل النتيجة املهمة التالية وهى أنه إذا مت إجراء عملية حسابية على
رقمني وكان علم الفيضان يساوى واحد ،فإن ذلك يعىن أن اإلشارة الصحيحة للنتيجة هى املوجودة ىف علم اإلشارة
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نظرة شاملة على املتحكمات AVR

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

 ،Sوليست املوجودة ىف علم السالبية  .Nأما إذا كان علم الفيضان  Vيساوى صفر ،فإن ذلك يعىن أنه ال يوجد
خطأ ىف إشارة النتيجة وستكون اإلشارة الصحيحة هى املوجودة ىف كل من علم السالبية  Nأو علم اإلشارة S
حيث سيكوان متساويني .رمبا يظهر سؤال هنا كيف تقوم وحدة احلساب واملنطق  ALUحبساب قيمة علم الفيضان
 .Vعلم الفيضان يساوى انتج عملية اإلكس أور  XORعلى احلمل من اخلانة السادسة إىل السابعة مع احلمل
من اخلانة السابعة إىل اخلارج والذى ميثل علم احلمل .بتطبيق ذلك على املثال السابق ستجد أن احلمل من اخلانة
السادسة إىل السابعة يساوى  ،1بينما احلمل من اخلانة السابعة فيساوى صفر ،وعلى ذلك فإن عملية اإلكس أور
على واحد وصفر تساوى واحد ،وابلتاىل كان علم الفيضان  .V=1السؤال الثاىن هنا هو ،إذا كنا عرفنا أين جند
اإلشارة الصحيحة ىف حالة أن علم الفيضان  ،V=1فكيف نعرف القيمة الصحيحة للنتيجة؟ ميكننا أن نعرف النتيجة
الصحيحة إبجراء اخلطوتني التاليتني:
 -1ىف املثال السابق كانت النتيجة تساوى  ،10000000إعكس بت اإلشارة (بت اإلشارة تساوى  ،1إجعلها
صفر) واحسب القيمة العشرية للناتج اجلديد الذى يساوى  ،00000000أى أن النتيجة بعد عكس بت
اإلشارة تساوى صفر.
 -2إمجع  128على هذه النتيجة اجلديدة تعطيك الناتج الصحيح كما يلى  ،0+128=128أى أن انتج هذه
العملية يساوى  ،128وهو فعال حاصل مجع .128=127+1
أنظر إىل املثال التاىل لكى نؤكد على القواعد السابقة :أوجد حاصل مجع الرقم السالب
نفسه .أى أننا سنجمع  -70مع  -70واملفروض أن يعطى  .-140أنظر ماذا حيدث:
10111010
10111010 +
01110100

 ،-70=10111010مع

-70
-70 +

هنا مت مجع رقمني كل منهما سالب ( )-70فكانت النتيجة موجبة كما نرى حيث أن بت اإلشارة (آخر بت)
تساوى صفر ،وهذا ابلطبع خطأ كبري ،والدليل على ذلك هو علم الفيضان  Vالذى يساوى  1ىف هذه احلالة.
الحظ أن احلمل من اخلانة السادسة للسابعة يساوى صفر ،واحلمل من اخلانة السابعة يساوى واحد ،وابلتاىل فإن
 Vالذى يساوى اإلكس أور هلما سيساوى  .1إذن طاملا أن  V=1فإن إشارة هذه النتيجة خطأ ،والنتيجة نفسها
خطأ أيضا .فكيف سنعرف اإلشارة الصحيحة ،والقيمة الصحيحة للنتيجة .اإلشارة الصحيحة ىف هذه احلالة
ستكون ىف العلم  Sالذى يساوى عملية اإلكس أور على كل من علم الفيضان  ،V=1وعلم السالبية (آخر بت ىف
النتيجة) ،N=0 ،وابلتاىل فإن  ، S=1أى أن اإلشارة ستكون سالبة .يبقى أن نعرف القيمة الصحيحة للنتيجة،
وسيكون ذلك ابتباع اخلطوتني السابقتني كما يلى:
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نظرة شاملة على املتحكمات AVR

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

 -1إعكس بت اإلشارة ىف النتيجة السابقة ابلتاىل ستصبح النتيجة اجلديدة هى  ،11110100وهذه النتيجة
اجلديدة سالبة ولكى نعرف قيمتها العشرية حنسب متممها الثنائى الذى يساوى  ،00001100وابلتاىل فإن
النتيجة اجلديدة تساوى  -12ىف النظام العشرى.
 -2طاملا أن النتيجة اجلديدة سالبة سنجمع عليها  -128فتصبح النتيجة  ،-128+(-12)=-140وابلتاىل فإن
انتج عملية اجلمع ستكون  ،-140وهى
النتيجة الصحيحة.
إذن اخلالصة من ذلك هى أنه إذا كان علم الفيضان
يساوى صفر فال خطأ ىف النتيجة وإشارهتا صحيحة،
أما إذا كان علم الفيضان يساوى واحد ،فإن إشارة
النتيجة تكون ىف العلم  Sوليس العلم  ،Nكما أن
النتيجة تكون خطأ ويتم تصحيحها ابخلطوتني
السابقتني.
نعود اآلن إىل استئناف الكالم عن حمتوايت
املتحكمات .AVR

شكل  6-3املسجالت العامة ىف املتحكمات

املسجالت العامة

AVR

General purpose registers

عدد هذه املسجالت هو  32مسجال ىف كل إصدارات املتحكمات  ،AVRوعدد بتاهتا يساوى عدد بتات مسار
البياانت ( 8بت ىف املتحكمات  8بت) .هذه املسجالت ميكن التعامل معها أبمسائها بدءا من  R0حىت ،R31
فمثال أمر التجميع  MOV R3,R1سينقل نسخة من حمتوايت املسجل  R1ويضعها ىف املسجل  .R3ميكن
اعتبار هذه املسجالت جزءا من ذاكرة البياانت اخلاصة ابملتحكم وعلى ذلك فإنه ميكن التعامل معها من خالل
عنوان لكل منها حيث املسجل  R0يكون عنوانه هو  00H.واملسجل  R31يكون عنوانه هو  .1FHاحلرف H
يعىن أن الرقم اجملاور مكتوب ىف النظام السنعشرى .بعض هذه املسجالت يكون له وظائف إضافية جبانب كونه
أحد املسجالت العامة .فمثال املسجل  R0يستخدم مع أمر لغة التجميع لتحميل ذاكرة الربجمة ،كما أن املسجالت
 R26حىت  R31تستخدم كمسجالت فهرسة وهى أحد صور التعامل غري املباشر مع الذاكرة عند الربجمة بلغة
التجميع .إننا ىف هذا الكتاب لن نركز على لغة التجميع كلغة برجمة للمتحكم ألننا سنستخدم الربجمة بلغة  Cألهنا
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نظرة شاملة على املتحكمات AVR

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

هى األشهر واألسهل واألكثر استخداما هذه األايم .شكل  6-3يبني رمسا توضيحيا للمسجالت العامة ىف
املتحكات .AVR

الذاكرة

Memory

هذه إما أن تكون ذاكرة برجمة أو ذاكرة بياانت وختتلف كميتها على حسب اإلصدار املستخدم .كل من نوعى
الذاكرة موصل على وحدة املعاجلة املركزية  CPUبطريقة هارفارد الىت مت شرحها ىف الفصل السابق حبيث يتم احلفاظ
على تنفيذ معظم أوامر املتحكم ىف دورة ساعة واحدة.
ذاكرة البياانت

Data memory

هذه الذاكرة من النوع املتطاير ،مبعىن أن حمتوايهتا تفقد ابنقطاع القدرة عن املتحكم .ميكن تقسيم هذه الذاكرة إىل
مخسة أقسام ىف كل إصدارات املتحكمات  AVRكما يلى:
 -1جمموعة املسجالت العامة املكونة من  32مسجال والىت سبق شرحها ىف اجلزء السابق ،والىت تبدأ ابلعنوان
 00Hوتنتهى ابلعنوان  1FHكما رأينا ىف شكل .6-3
 -2هناك تقريبا  64مسجال تسمى مسجالت اإلدخال واإلخراج ،تزيد أو تقل على حسب إصدار املتحكم.
وهذه املسجالت خاصة ابلتعامل مع األجهزة امللحقة ابملتحكم مثل املؤقتات ،وبواابت إدخال وإخراج
البياانت ،واحملول التماثلى والرقمى ،وغري ذلك ،وابلطبع فإن هذه امللحقات خيتلف عددها ابختالف
اإلصدار .لذلك فإن هذه املسجالت تسمى مسجالت اإلدخال واإلخراج  .I/O registersهذه
املسجالت مثلها مثل املسجالت العامة السابقة ميكن التعامل معها كعناوين ذاكرة بدءا من العنوان
حىت عنوان آخر مسجل ىف هذه املسجالت ،أو ميكن التعامل معها أبمسائها اخلاصة هبا مثل املسجل
 DDRDوهو مسجل حتديد أطراف البوابة  Dىف املتحكم ،أيها سيكون طرفا إلدخال البياانت وأيها
سيكون طرفا إلخراج البياانت ،واملسجل  ADCSRAوهو مسجل احلالة والتحكم  ،Aوالذى يتم التحكم
20H

من خالل بتاته ىف أداء احملول التماثلى الرقمى ،وهكذا ابقى املسجالت من هذا النوع.
 -3كمية من الذاكرة االستاتيكية  SRAMالداخلية ،ترتاوح ما بني  128ابيت حىت  4كيلوابيت على حسب
إصدار املتحكم .وهذه تبدأ عناوينها بعد آخر عنوان ىف مسجالت اإلدخال واإلخراج السابقة ،والوظيفة
األساسية هلذه الكمية من الذاكرة هى استخدامها كمكدسة  .stackعند النداء على برانمج فرعى ،أو
عندما يقفز املتح كم إىل برانمج خلدمة مقاطعة معينة فإنه البد من االحتفاظ بعنوان األمر الذى كان
سينفذه املتحكم قبل أن يقفز حىت يعود إليه مرة اثنية بعد أن ينتهى من تنفيذ برانمج خدمة املقاطعة أو
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نظرة شاملة على املتحكمات AVR

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

الربانمج الفرعى  ،وسنتكلم عن ذلك بشىء من التفصيل عند احلديث عن املقاطعة ىف هذه املتحكمات
ىف فصل خاص بذلك .ابلطبع ميكن استخدام هذه الذاكرة لتخزين أى بياانت مرحلية أثناء تنفيذ الربامج.
الحظ أن هذه الذاكرة متطايرة مبعىن أهنا تفقد حمتوايهتا ابنقطاع القدرة مثل املسجالت السابقة .هذه
الكمية من الذاكرة تكون موجودة داخل املتحكم حىت منيزها عن النوع التاىل.

شكل  7-3أقسام ذاكرة البياانت ىف املتحكمات

AVR

 -4كمية من الذاكرة االستاتيكية  SRAMاخلارجية ،وهذه يتم توصيلها عن طريق املستخدم من خارج
املتحكم ،وهذا ابلطبع إذا كان إصدار املتحكم من النوع املؤهل إلمكانية توصيل هذه الذاكرة عليه من
اخلارج ،ولذلك فإن هذه اإلمكانية تكون موجودة فقط ىف اإلصدارات ذات اإلمكانيات العالية مثل
املتحكم  AT90S8515وليس كل اإلصدارات ابلطبع هبا هذه اإلمكانية .تبدأ عناوين هذا اجلزء من الذاكرة
بعد آخر عنوان ىف الذاكرة االستاتيكية الداخلية .شكل  7-3يبني هذه األجزاء األربعة من ذاكرة البياانت.
 -5كمية من الذاكرة غري املتطايرة  EEPROMترتاوح كميتها من  64ابيت حىت  4كيلوابيت تستخدم ىف
ختزين الثوابت الىت يكون هناك خوف من فقدها ىف حالة انقطاع القدرة .هذه الذاكرة هلا مدى عنواىن
خاص هبا ،أى أن عناوينها ليست متتابعة بعد الذاكرة االستاتيكية السابقة ،ولكنها تبدأ من العنوان
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نظرة شاملة على املتحكمات AVR

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

 0000Hاخلاص هبا كما ىف شكل  .7-3ميكن التسجيل ىف هذه الذاكرة ومسحها حواىل  100ألف
مرة ،وال ينصح ابستخدامها لتخزين البياانت املرحلية املتكررة ألن الكتابة والقراءة منها تتم بطريقة خاصة
وأتخذ وقتا طويال ،وسنرى ذلك ىف فصول قادمة.

ذاكرة الربجمة

Program memory

هذه الذاكرة عبارة كمية من الذاكرة اللحظية  flash memoryغري املتطايرة تستخدم ىف كتابة الربامج .ترتاوح كمية
هذه الذاكرة من  1كيلوابيت (تقسم ىف صورة  512ابيت ×  16بت) حىت  128كيلوابيت (مقسمة ىف صورة
 64كيلوابيت × 16بت) على حسب إصدار املتحكم .كما تالحظ فإن عرض البايت هنا يكون  16بت ،وهو
أكرب عدد من البتات ميكن أن يشغلها أى أمر من األوامر حبيث يتم جلب األوامر ىف مشوار واحد فقط .دائما
يوجد ىف بداية هذه الذاكرة مساحة ختصص لتخزين متجه املقاطعة  interrupt vectorاخلاص ابملتحكم ،ولذلك
فإن كل الربامج يتم كتابتها بعد هذه املساحة املخصصة ملتجه املقاطعة ،كما سنرى فيما بعد عند احلديث عن
املقاطعة .متجه املقاطعة يتغري أيضا على حسب إصدار املتحكم.
شكل  8-3يبني توضيحا هلذا النوع من الذاكرة.

بواابت إدخال وإخراج البياانت
وهذه أيضا خيتلف عددها ابختالف اإلصدار الذى سنتعامل معه،
وسنتكلم ابلتفصيل عن ذلك مع احلديث عن املتحكم
.atmega328
وحدة املقاطعة
وهذه سيتم إفراد فصل خاص هبا ىف معرض احلديث عن املتحكم
.atmega328
Interrupt unit

شكل  8-3ذاكرة الربجمة

وحدات ملحقة أخرى
مثل املؤقتات ،وحمول اإلشارات التماثلية إىل رقمية ،ووحدة حتويل اإلشارات من رقمى إىل متاثلى ،ووحدة االتصاالت
املتتالية ،وسيتم احلديث ابلتفصيل عن كل واحد من هذه الوحدات ىف فصل خاص بكل منها وىف معرض احلديث
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أ.د .حممد ابراهيم العدوى

عن املتحكم  atmega328ابلذات الذى سيصاحبنا ىف كل هذا الكتاب .الحظ أن كل الوحدات امللحقة تتصل
مبسار البياانت اخلاص ابملتحكم كما ىف شكل .3-3

مؤقت كلب احلراسة

Watchdog Timer

هذا املؤقت عبارة عن مؤقت من نوع خاص وله وظيفة خاصة جدا وهو موجود ىف معظم املتحمات  .AVRىف
بداية برانجمك تقوم بتفعيل هذا املؤقت مع ضبطه على زمن معني يكون مساوى تقريبا لزمن تنفيذ الربانمج أو أعلى
منه قليال .ىف هناية الربانمج تضع أمرا يعمل على تصفري املؤقت ومنعه من الفيضان .ىف أثناء تنفيذ الربانمج ،إذا
حدث أى شىء غري طبيعى (مثل دخول الربانمج ىف حلقة ال هنائية مثال) فإن عملية التنفيذ لن تصل إىل أمر
تصفري املؤقت الذى يكون مستمرا ىف عملية العد التصاعدى ،مما ينتج عنه فيضان للمؤقت ،أى يتخطى الفرتة
الزمنية احملددة له .إذا حدث هذا الفيضان فإن املؤقت سيعيد وضع  resetاملتحكم ويوقف عملية تنفيذ الربانمج
وبذلك حيمى الربانمج من أى أخطاء قد تتفاقم
ىف عملية التنفيذ .معىن ذلك أن الربانمج إذا مل
يقوم بتصفري املؤقت (مبثابة طرد لكلب احلراسة)،
فإن املؤقت (كلب احلراسة) سيفيض عن قيمته
النهائية وسيقوم بناء على ذلك إبعادة وضع
املتحكم منعا ألى تعقيدات أو مشاكل قد حتدث
نتيجة االستمرار ىف تنفيذ الربانمج .شكل 9-3
يبني رمسا توضيخيا هلذه العملية ،حيث بعد

شكل  9-3رسم صندوقى ملؤقت كلب احلراسة

تنشيط كلب احلراسة يقوم املتحكم بتصفريه
ابستمرا ر قبل أن يصل إىل نفاذ وقته ووصوله إىل الفيضان .كما نرى ىف الشكل إذا حدثت أى مشكلة ىف برانمج
املتحكم منعته من أن يصفر املؤقت ،فإن الوقت سينفذ ،وحيدث فيضان للمؤقت ،وسيقوم املؤقت إبعادة وضع
(عمل  )resetاملتحكم.

دائرة متابعة مصدر القدرة Brownout detector
هذه الدائرة تكون موجودة أيضا ىف أغلب إصدارات املتحكمات  ،AVRبل ىف أغلب املتحكمات على وجه
العموم .مهمة هذه الدائرة هى مراقبة جهد مصدر القدرة حبيث إذا نقص مصدر القدرة عن حد معني تقوم هذه
الدائرة إبعادة وضع  resetللمتحكم بطريقة آمنة بدال من أن يتسبب النقصان اللحظى ىف جهد مصدر القدرة ىف
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نظرة شاملة على املتحكمات AVR

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

حدوث فقدان أو تدمري لبعض البياانت املسجلة ىف املسجالت أو ىف ذاكرة البياانت .شكل  10-3يبني مثاال
على دائرة مقرتحة هلذا الغرض .ىف هذه الدائرة يكون الدخل  Bللمقارن التماثلى عبارة عن جهد اثبت عند القيمة
 2.25Vولن يتأرجح ألنه ميثل جهد الزينر دايود (وذلك من خواص الزينر دايود) .الدخل  Aأيخذ نصف جهد
القدرة ( 5فولت) من خالل مقسم اجلهد ابملقاومتني املوضحتني ىف الشكل .بذلك يكون الدخل  Aللمقارن أعلى
من الدخل  Bمبقدار ربع فولت ،وىف هذه احلالة سيكون خرج املقارن يساوى صفر ،وابلتاىل سيكون ترانزستور
اخلرج غري موصل ( )OFFوابلتاىل فإن اجلهد الواصل إىل دائرة إعادة الوضع سيساوى اجلهد  ،Vccوستكون الدائرة
مستقرة على هذا الوضع .إذا حدث نقص مفاجىء جلهد القدرة حبيث جيعل جهد الدخل  Aأقل من جهد الدخل
 ،Bفإن خرج املقارن سيصبح جهد عاىل مما جيعل الرتانزستور موصال ( ،)ONوابلتاىل يصبح اجلهد إىل دائرة إعادة
الوضع يساوى صفر ىف هذا احلالة مما يتسبب ىف إاثرة دائرة الوضع حبيث تقوم هى إبعادة وضع  resetللمتحكم.
من هذه الدائرة ميكنك أن تالحظ أن التأرجح املسموح به ىف جهد القدرة يساوى  0.25فولت .كل املعاجلات
واملتحكمات ىف الغالب تكون جمهزة بدائرة خاصة تقوم إبعادة وضع  resetاملعاجل أو املتحكم حبيث تقوم هى
بتصفري املسجالت أو وضع قيم ابتدائية مناسبة ىف كل منها بطريقة آمنة.

شكل  10-3دائرة مقرتحة ملراقبة جهد القدرة

ساعة الزمن احلقيقى

Real Time Clock, RTC

ليست كل املعاجلات أو املتحكمات جمهزة هبذه الساعة .هذه الساعة إن وجدت ىف أى متحكم فإهنا تعطيك
إمكانية معرفة الزمن احلقيقى ألى حدث مثل الساعة واليوم والتاريخ ،وعادة ما تكون هناك حاجة لذلك ىف الكثري
من التطبيقات ،حيث ميكن مثال طباعة زمن اإلنتاج على أى منتج يتم إنتاجه.
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نظرة شاملة على املتحكمات AVR

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

 3-3تنفيذ األوامر ىف املتحكمات AVR
لقد رأينا ىف الفصل الثاىن أن وحدة املعاجلة املركزية  CPUعندما تقوم بتنفيذ أى أمر فإهنا تفعل ذلك على دورتني
متتابعتني ،الدورة األوىل هى دورة إحضار األمر من الذاكرة ووضعه ىف مسجل األوامر ،وهذه الدورة تسمى عادة
بدورة اإلحضار  ، fetching cycleوأما الدورة الثانية والىت تبدأ بعد وصول شفرة األمر إىل مسجل األوامر فتسمى
بدورة التنفيذ  . execution cycleىف هذا النظام ،عندما تكون الوحدة مشغولة ىف دورة إحضار فإهنا ال تفعل أى
شىء آخر ،وعندما تكون مشغولة ىف دورة التنفيذ فإهنا ال تفعل أى شىء آخر ،ولذلك فإن الزمن الكلى لتنفيذ
أى أمر يكون جمموع زمىن دورتى اإلحضار والتنفيذ معا .أى أنه بفرض أن املعاجل حيضر األمر ىف نبضة تزامن
واحدة ،وينفذه ىف دورة تزامن واحدة (وهذا على سبيل املثال فقط) ،فإن الزمن الكلى لتنفيذ األمر ىف هذا املعاجل
سيكون اثنني من نبضات التزامن .هذا الوضع كان موجودا ىف األجيال األوىل من املعاجلات ( 8بت) ،ولكن مت
استبداله فيما بعد بفكرة خطوط اإلنتاج ،أو خطوط األانبيب .pipelines

خطوط األانبيب pipelines

شكل  11-3خط أانبيب املتحكم  AVRاملكون من مرحلتني Tn ،هى نبضة التزامن رقم

شكل  12-3تتابع زمىن لدخول األوامر ىف خط األانبيب بدءا من األمر األول
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نظرة شاملة على املتحكمات AVR

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

املعاجلات أو املتحكمات الىت تعمل هبذا النظام ومنها املتحكمات  AVRتقسم عملية تنفيذ أى أمر إىل مرحلتني
منفصلتني أو متجاورتني ،وكال املرحلتني تعمالن ىف نفس الوقت وابستمرار ،واملرحلتان املتجاوراتن مها مرحلة
اإلحضار ومرحلة التنفيذ .اجلديد هنا أنه ىف أثناء انشغال وحدة اإلحضار ىف إحضار األمر رقم  ،nفإن وحدة
التنفيذ تكون مشغولة ىف نفس الوقت ىف تنفيذ األمر السابق هلذا األمر وهو األمر  .n-1بعد االنتهاء من ذلك،
فإن األمر رقم  nينتقل من مرحلة اإلحضار إىل مرحلة التنفيذ لتبدأ ىف تنفيذه ،ويدخل ىف نفس الوقت األمر رقم
 n+1ىف مرحلة اإلحضار ،وهكذا .أى أنه عند أى حلظة ،أو ىف أثناء أى نبضة تزامن تكون وحدة اإلحضار مشغولة
ىف تنفيذ أمر معني ،ووحدة التنفيذ مشغولة ىف تنفيذ األمر السابق له.
شكل  11-3يبني رمسا ختطيطيا خلط أانبيب مكون من مرحلتني ،حيث نالحظ من هذا الشكل أنه عند أى
نبضة تزامن تكون كل من املرحلتني مشغولتني ىف تنفيذ أمرين متتابعني ،ولذلك فإن زمن التنفيذ الكلى ألى أمر
من األوامر سيكون نبضة تزامن واحدة فقط بدال من اثنني كما كان مسبقا .شكل  12-3يبني التتابع الزمىن خلط
األانبيب بدءا من أول أمر حيث نالحظ نفس الفكرة وبنفس الطريقة .فكرة خط األانبيب مطبقة ىف الكثري من
املعاجلات واملتحكمات حىت أهنا ىف املعاجلات بنتيوم  4تصل إىل مخس مراحل بدال من مرحلتني كما ىف املتحكمات
.AVR

 4-3البناء املعمارى  RISCىف مقابل البناء

املعمارى CISC

قبل أن خنتم هذا الفصل كان البد من توضيح تعبريين غاية ىف األمهية ويستخدمان بكثرة جدا وابلذات عند ذكر
مواصفات أى واحد من املتحكمات أو املعاجلات .التعبري األول هو  CISCوهو اختصار للعبارة
 Instruction Set Computer, CISCوالىت تعىن احلاسبات ذات جمموعة األوامر املركبة  .Complexكلمة مركبة
هنا تعود على األمر نفسه ،أى أن األمر يكون من النوع املركب ،وال تعود على جمموعة األوامر .التعبري الثاىن هو
 RISCوهو اختصار للعبارة  ،Reduced Instruction Set Computer, RISCوالىت تعىن احلاسبات ذات جمموعة
Complex

األوامر املبسطة أو املخفضة ،وهى أيضا هنا صفة لألمر نفسه ،أى أن األمر يكون مبسط ،كما أن عدد األوامر
أيضا يكون خمفضا .ما هو الفرق بني هذين البنائني املعماريني؟ وما هى مميزات وعيوب كل منهما؟
عند تصميم أى معاجل أو متحكم يتم حتديد جمموعة األوامر الىت ميكن هلذا املعاجل أو املتحكم أن ينفذها وهو ما
يسمى مبجموعة األوامر  ، instruction setوأيضا يتم حتديد طرق التعامل مع الذاكرة من خالل هذه األوامر وهو
ما يسمى  .memory addressing modesىف العادة يتم قياس أداء املعاجل أو املتحكم بقياس زمن تنفيذه ألى
برانمج .زمن تنفيذ أى برانمج ميكن وضعه ىف املعادلة التالية:
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زمن تنفيذ الربانمج = عدد األوامر ىف الربانمج × عدد نبضات تنفيذ كل أمر × زمن كل نبضة
= عدد األوامر/الربانمج × عدد النبضات/األمر × الزمن/النبضة

()1

النبضة هنا نعىن هبا نبضات التزامن أو دورة املاكينة (ودورة املاكينة تتكون من عدد من نبضات التزامن وختتلف
ابختالف املعاجل أو املتحكم) .سنفرتض أن زمن كل نبضة (الزمن/النبضة) اثبت .لذلك ابلنظر إىل املعادلة ()1
سنجد أنه ميكن تقليل زمن تنفيذ الربانمج (حتسني األداء) بطريقتني خمتلفتني :الطريقة األوىل عن طريق تقليل عدد
األوامر ىف الربانمج ،والطريقة الثانية عن طريق تقليل عدد النبضات لكل أمر ،ومن هنا نشأت املدرستان التاليتان:
•

•

املدرسة األوىل هى مدرسة ال  :CISCوهم الذين اختاروا تقليل زمن تنفيذ الربانمج عن طريق تقليل عدد
األوامر ىف الربانمج عن طريق جعل األوامر أكثر تعقيدا ،بصرف النظر عن عدد النبضات لكل أمر .أى
أن األمر يؤدى أكثر من عملية أولية مثل إحضار األمر ،وإحضار املعامالت ،مث إجراء العملية املطلوبة
من هذا األمر ،مث ختزين النتيجة .كل ذلك يتم ىف أمر واحد فقط ،لذلك كان األمر مركبا .complex
لذلك فإن أزمنة تنفيذ كل أمر لن تكون متساوية ولكنها ستختلف ابختالف املهمة الىت يؤديها هذا األمر،
وابلطبع سيكون عدد األوامر املطلوبة أكثر ،ألننا سنحتاج أمر لكل مهمة مركبة.
املدرسة الثانية هى مدرسة ال  :RISCوهم الذين اختاروا تقليل زمن تنفيذ الربانمج عن طريق تقليل عدد
النبضات لكل أمر مع التضحية بعدد األوامر ىف الربانمج .لذلك فإن كل أوامر هذا النوع من اهليكلة أو
البناء املعمارى تكون من النوع األوىل ،أى أهنا تؤدى مهمة أولية واحدة فقط ال غري ،مثل مجع حمتوايت
مسجلني ،أو نقل حمتوايت مسجل إىل الذاكرة أو العكس ،وهكذا .لذلك فإن كل هذه األوامر تكون هلا
أزمنة تنفيذ متساوية ،وهذه ميزة مهمة ىف هذا النوع ،كما أن كلها تنفذ تقريبا ىف دورة (أو نبضة واحدة).
كما أن عدد هذه األوامر سيكون أقل ألنه حمدود ابلعمليات األولية فقط .لكى نفهم الفرق بني املدرستني
سنفرتض املثال التاىل :املطلوب حساب حاصل ضرب الرقم املوجود ىف عنوان الذاكرة  aىف الرقم الوجود
ىف عنوان الذاكرة  bووضع الناتج ىف العنوان .a

عند تنفيذ هذه املهمة (ضرب الرقمني السابقني) ابستخدام الطريقة األوىل  ،CISCىف هذه احلالة سيكون الربانمج
عبارة عن أمر واحد فقط وهو:
MUL a,b

حيث  MULهى اختصار لكلمة  ،multiplicationوهنا سيقوم األمر إبحضار املعامل األول من العنوان  aىف
الذاكرة ،مث املعامل الثاىن من العنوان  ،bمث ضرهبما ،مث ختزين النتيجة ىف العنوان  .aأمر واحد مركب قام بتنفيذ
الكثري من العمليات األولية.
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أما عند تنفيذ هذه املهمة (ضرب الرقمني) ابستخدام الطريقة الثانية  ،RISCىف هذه احلالة سيكون الربانمج مكون
من عدة أوامر أولية كما يلى ،مع العلم أنه ىف هذه الطريقة البد أن حيتوى املعاجل أو املتحكم على جمموعة من
املسجالت العامة  Aو  Bو  Cو  Dمثال:

Load A,a
Load B,b
MULT A,B
Store a,A

كما تالحظ أنه ىف هذه املرة مت تنفيذ الربانمج ىف أربعة أوامر ،ولكنها كلها أوامر أولية ،حيث األمر األول حيضر
حمتوايت عنوان الذاكرة  aإىل املسجل  ،Aواألمر الثاىن حيضر حمتوايت عنوان الذاكرة من العنوان  bإىل املسجل ،B
واألمر الثالث جيرى عملية حسابية ( )MULTعلى حمتوايت مسجلني ( Aو  )Bويضع الناتج ىف املسجل  ،Aوأما
األمر الثالث فإنه خيزن حمتوايت املسجل  Aىف العنوان  aىف الذاكرة .نالحظ هنا أن مجيع األوامر من النوع األوىل
(يؤدى مهمة واحدة فقط) ،كما أن مجيع األوامر حتتاج لنفس الزمن لتنفيذ كل منها ،واملالحظة الثالثة أن هذه
الطريقة احتاجت إىل مسجالت عامة وذلك ألن أى عملية حسابية جترى على مسجالت فقط .من هنا ميكننا أن
نكتب املميزات التالية لكل واحد من هذين اهليكلني أو البنائني املعماريني:
النظام  CISCاملعمارى:
•

أوامر مركبة حتتاج للعديد من النبضات من أجل التنفيذ

•

تشتمل األوامر على عمليات التخزين واالستدعاء من الذاكرة
عدد األوامر ىف الربانمج يكون أقل ،ولكن كل أمر حيتاج للعديد من نبضات الساعة
األوامر تنفذ ىف أزمنة خمتلفى اعتمادا على نوع األمر
من الصعب تنفيذها ابستخدام طريقة خطوط األانبيب  pipelinesمن أجل إسراعها.

•

ال حتتاج للكثري من املسجالت العامة.

•
•
•

النظام  RISCاملعمارى:
•

أوامر أولية حيتاج كل منها ىف الغالب لنبضة تزامن واحدة للتنفيذ
التخزين واالستدعاء من الذاكرة يكون أبمرين منفصلني
عدد األوامر ىف الربانمج يكون أكثر ،ولكن كل أمر حيتاج لنبضة ساعة واحدة للتنفيذ

•

مجيع األوامر تقريبا تنفذ ىف أزمنة متسوية

•
•
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•

حيث أن أزمنة تنفيذ األوامر تكون متساوية فإنه يكون من السهل تنفيذها ابستخدام طريقة خطوط
األانبيب من أجل إسراعها.

•

حتتاج للكثري من املسجالت العامة أو ما يسمى مبلف املسجالت الذى حيتوى على األقل على أكثر من
 30مسجال.

معظم املتحكمات ومنها املتحكمات

AVR

تقوم على العمارة بطريقة ال

RISC

ولقد رأينا ذلك ىف استخدام

خطوط األانبيب  pipelinesعند تنفيذ األوامر ،كما رأينا أن ملف املسجالت حيتوى على  32مسجال ،وستجد
أن هذا املعىن يتم الرتكيز عليه ىف الكتالوج أو جداول البياانت اخلاصة أبى متحكم أو معاجل .ابملناسبة وكما رأينا
السبب ىف تسمية لوحات األردوينو هبذا اإلسم ىف بداية هذا الفصل ،فما هو السبب ىف تسمية املتحكمات AVR
هبذه املسمى؟ األمر مشابه متاما لسبب تسمية األردوينو حيث هنا كان الطالبان  Alf-Egil Bogenو
 Wollanطالبني ىف معهد النرويج للتكنولوجيا ،وقاما بتصميم مشروع متحكم يعمل بنظام  RISCاملعمارى ملا له
من مميزات ذكرانها مسبقا وأمسوه  AVRiscحيث  AVمها أول حرفني من أمساؤمها كما نرى ،ومن هنا كانت
التسمية .AVR
Vegard

 5-3تداول البياانت داخل

املتحكمات AVR

أثناء إجراء أى عملية تقوم هبا وحدة احلساب واملنطق  ALUكيف يتم التعامل مع املعامالت ،وأين ختزن النتيجة؟
هناك عدة طرق هلذا التعامل ومنها ما يلى:
 -1حواسيب املكدسة

stack machine

ىف هذه املعاجلات أو املتحكمات ال يكون تعامل لوحدة احلساب واملنطق  ALUإال مع املكدسة  ،stackحيث
تقوم وحدة احلساب واملنطق بسحب املعامالت من قمة املكدسة ،مث تقوم بتنفيذ عملية احلساب ،ويتم ختزين
النتيجة ىف املكدسة مرة اثنية .هناك أمر التخزين ىف املكدسة وهو األمر  ،PUSHوأمر السحب من املكدسة وهو
األمر  . POPلبيان ذلك افرتض أننا نريد إجراء عملية الطرح التالية .C=A-B :الربانمج الذى سيقوم هبذه العملية
ميكن كتابته كما يلى:
PUSH A
PUSH B
SUB
POP C
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حيث األمر األول يدفع ابملتغري  Aىف قمة املكدسة ،مث األمر الثاىن يدفع ابملتغري  Bىف قمة املكدسة مع اإلزاحة
ابملتغري  Aإىل داخل املكدسة مبقدار موضع آخر ،مث األمر الثالث ( )SUBيقوم بطرح آخر مكانني ىف قمة املكدسة
( )A-Bويضع الناتج ىف قمة املكدسة أيضا ،وهكذا أى عملية تقوم وحدة احلساب واملنطق إبجرائها .األمر األخري
يسحب حمتوايت قمة املكدسة ويضعها ىف املتغري  .Cهذا النوع من التعامل كان موجودا ىف اآلالت احلاسبة املربجمة
ولكنه ال يستخدم اآلن ىف أى من املعاجلات أو املتحكمات.
 -2حواسيب املركم

accumulator machines

هنا تتم كل العمليات احلسابية واملنطقية من خالل املركم ،حيث البد أن يكون أحد املعامالت ىف املركم ،وأما
املعامل اآلخر فيكون ىف أى مكان آخر (مثل الذاكرة أو أحد املسجالت األخرى) ،وبعد إجراء العملية توضع
النتيجة ىف املركم أيضا .حيث سيكون الربانمج السابق إلجراء عملية الطرح كما يلى:
Load A
Sub B
Store C

حيث األمر األول يضع املعامل أو الرقم األول  Aىف املركم ،واألمر الثاىن يطرح الرقم الثاىن  Bمن املركم ويضع النتيجة
ىف املركم أيضا ،واألمر الثالث خيزن حمتوايت املركم ىف املتغري  .Cكل املعاجلات  8بت (أول جيل من املعاجلات)
كانت تعمل هبذه الطريقة .الحظ أن  Aو  Bو  Cمن املمكن أن تشري إىل عناوين ىف الذاكرة.
 -3حواسيب الذاكرة واملسجل

register-memory machines

هى نفسها تقريبا احلواسيب املعتمدة على املركم ،ولكن هنا ميكن للمعامالت أن تكون ىف أى مسجل وليس
ابلضرورة أن تكون ىف املركم كما سبق وسيكون الربانمج السابق كما يلى:
Load Rx, A
Sub Rx, B
Store C, Rx

األمر األول يضع املتغري  Aىف املسجل  ،Rxواألمر الثاىن يطرح املتغري  Bمن املسجل  Rxويضع الناتج ىف املسجل
 ،Rxواألمر الثالث خيزن حمتوايت املسجل  Rxىف املتغري  .Cاملعامالت  Aو  Bو  Cمن املمكن أن تشري إىل
عناوين ىف الذاكرة.
 -4حواسيب املسجل للمسجل

register-register machines

هنا البد أن تكون كل املعامالت ىف املسجالت ،وسيتم تنفيذ الربانمج السابق كما يلى:
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Load Rx, A
Load Ry, B
Sub Ry, Rx
Store C, Ry

األمر األول يضع املتغري  Aىف أحد املسجالت ،Rx
واألمر الثاىن يضع املتغري  Bىف مسجل آخر  ،Ryواألمر
الثالث يطرح املسجل  Rxمن املسجل  Ryويضع النتيجة
ىف املسجل  ،Ryوأما األمر الرابع فيضع حمتوايت املسجل
 Ryىف املتغري  .Cالحظ هنا أن العملية احلسابية تتم
على حمتوايت مسجالت فقط ،وال ميكن أن تتم مع
ذاكرة .املتحكمات  AVRتقوم على هذا النوع من
التعامل مع البياانت ،وكما قلنا من قبل أن هذا النوع
حيتاج للكثري من املسجالت العامة ،أو ملف مسجالت
 register fileكبري.

شكل  13-3أداء اإلصدارات املختلفة
للمتحمات AVR

 6-3نظرة موسعة على منتجات أمتل من

املتحكمات AVR

تنتج شركة أمتل وهى من أشهر شركات إنتاج اإللكرتونيات سلسلة عريضة من إصدارات املتحكمات  AVRذات
اإلمكانيات املختلفة الىت تناسب مجيع التطبيقات تقريبا حبيث ميكنك اختيار املتحكم املناسب للتطبيق ابلضبط
وال تكون مضطرا الستخدام متحكمات ذات إمكانيات عالية ىف تطبيقات بسيطة حبيث يكون هناك إسراف
وإضاعة ألموال ىف إمكانيات ال يتم االستفادة منها .شكل  13-3يبني رمسا ختطيطيا لتغري أداء هذه العائلة من
املنتجات مع تغري كمية ذاكرة الربجمة وعدد أطراف الشرائح ىف كل فصيل .نالحظ ىف هذا الشكل تقسيم املنتجات
إىل أربع فصائل أبسطها من حيث اإلمكانيات هى اإلصدارات  ،tinyAVRوأعالها هى اإلصدارات AVRUC3
وسنلقى نظرة سريعة على إمكانيات كل فصيل من الفصائل املوضحة ىف شكل .13-3
 -1جمموعة املتحكمات

ATtinyAVR

تتميز هذه اجملموعة أبهنا األقل من حيث حجم ذاكرة الربجمة وعدد أطراف إدخال وإخراج البياانت .حتتوى هذه
اجملموعة على حواىل  40إصدار (شرحية  ،)AVRأقلها من حيث اإلمكانيات هى الشرائح  ATtinyAVR4و
 ATtinyAVR5و  ATtinyAVR9و  ATtinyAVR10الىت هلا  4أطراف فقط إلدخال أو إخراج البياانت،
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وواحد كيلوابيت أو نصف كيلوابيت من ذاكرة الربجمة ،و  32ابيت فقط من الذاكرة العشوائية (االستاتيكية) وهى
ملف املسجالت فقط ،بعضها حيتوى على عداد واحد فقط ،وبعضها حيتوى حمول متاثلى رقمى  8 ADCبت،
وبعضها حيتوى على قنوات تعديل عرض املوجة  PWMالذى ميكن استخدامه ىف التحكم ىف سرعة املواتري ،وكلها
تعمل على نبضات تزامن تصل إىل  12ميجاهرتز .أعلى هذه اجملموعة من حيث اإلمكانيات هو املتحكم
 ATtint1634الذى به  18طرف إلدخال وإخراج البياانت ،و 16كيلوابيت من ذاكرة الربجمة (فالش) ،وواحد
كيلوابيت من الذاكرة العشوائية االستاتيكية ( ،)RAMومؤقت  8بت وآخر  16بت ،وحمول متاثلى رقمى 12
بت ،وقناتني من قنوات ال  .PWMللحصول على تفاصيل آكثر عن هذه اجملموعة من املتحكمات  AVRميكن
الرجوع إىل املوقع  https://en.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR_ATtiny_comparison_chartالذى حيتوى
جدوال يبني إمكانيات كل شرائح هذه اجملموعة ومراجع للبياانت التفصيلية لكل منها.
 -2جمموعة املتحكمات

ATmegaAVR

حتتوى هذه اجملموعة على حواىل  41إصدارا أو شرحية كلها من النوع  8بت ،ترتاوح كمية ذاكرة الربجمة هلذه اجملموعة
من  4كيلوابيت حىت  128كيلو ابيت ،وعدد أطراف إدخال وإخراج البياانت يرتاوح من  23حىت  53طرفا.
كمية الذاكرة العشوائية  SRAMىف هذه الشرائح ترتاوح من نصف كيلوابيت حىت  16كيلوابيت ،وكل هذه الشرائح
حتتوى على حمول متاثلى رقمى  10بت ترتاوح قنواهتا التماثلية ما بني  6و  8قنوات .كل هذه الشرائح حتتوى على
ما بني  3إىل  6قنوات من قنوات تعديل عرض املوجة  ،PWMوترتاوح نبضات التزامن هلذه اجملموعة ما بني  8و
 20ميجا هرتز ،وكلها هبا إمكانية البياانت التتابعية .للحصول على تفاصيل أكثر عن هذه اجملموعة من املتحكمات
 AVRميكن الرجوع إىل املوقع:
 http://www.futurlec.com/ICAtmel_ATMega_Comparison.shtmlالذى حيتوى جدوال يبني إمكانيات
كل شرائح هذه اجملموعة مع إمكانية تنزيل كتالوج  data sheetلكل واحدة من هذه الشرائح.
 -3جمموعة املتحكمات

AVRXMEGA

حتتوى هذه اجملموعة على عدد من املتحكمات

AVR

ذات  8أو  16بت عالية اإلمكانيات ،وهذه اجملموعة

مقسمة إىل أربع جمموعات جانبية كل منها حتتوى العديد من الشرائح ذات اإلمكانيات املختلفة .عموما ترتاوح
أرجل هذه الشرائح من  44حىت  100طرف منها  34حىت  78طرفا إلدخال وإخراج البياانت .ترتاوح ذاكرة
الربجمة ىف هذه الشرائح من  16حىت  256كيلوابيت ،والذاكرة العشوائية من  2حىت  16كيلوابيت .حتتوى على
العديد من املؤقتات ذات  16بت و  8بت .حتتوى على حموالت متاثلية رقمية  12بت مبعدل أخذ عينات
 sampling rateأعلى بكثري من املتحكمات السابقة وعدد من القنوات ما بني  8و  12قناة للدخل التماثلى .كل
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شرائح هذه اجملموعة حتتوى على حموالت رقمية متاثلية  DACذات  12بت وكلها هلا قناتني للخرج التماثلى ،وهذه
ميزة أيضا مل تكن موجودة ىف كل املتحكمات السابقة .هذا ابإلضافة إىل الكثري من اإلمكانيات العالية األخرى
الغري موجودة ىف املتحكمات السابقة ومي كن ملن حيتاج التعامل مع هذه املتحكمات احلصول على بياانهتا إما من
موقع شركة أمتل نفسها أو املوقع  http://www.atmel.com/images/doc8077.pdfالذى حيتوى شرحا مفصال
حملتوايت هذه اجملموعة من الشرائح.
 -4جمموعة املتحكمات

AVRUC3

هذه اجملموعة مقسمة أيضا إىل عدد من اجملموعات اجلانبية وكلها من النوع  32بت وحتتوى الكثري من اإلمكانيات
العالية الىت متيزها عن اجملموعتني األول والثانية ابلذات .حتتوى كميات كبرية من ذاكرة الربجمة والذاكرة العشوائية
وترتاوح أرجلها من  48حىت  144طرف ،وابلتاىل الكثري من أطراف إدخال وإخراج البياانت .نبضات الساعة
هلذه املتحكمات تصل إىل  66ميجاهرتز .ميكن الدخول على موقع أمتل واحلصول على الكثري من اإلمكانيات
اإلضافية هلذا اإلصدار من الشرائح ،والىت ال نريد اإلطالة ىف تفاصيلها حيث أن هذا الكتاب ليس جماال للشرح
التفصيلى هلا.

ملخض الفصل
ركز هذا الفصل على الرتكيب أو اهليكل ( )architectureالداخلى للمتحكمات  AVRعلى وجه العموم .من
خالل ذلك مت استعراض ملف املسجالت وأنواع الذاكرة ىف هذه املتحكمات مع شرح مفصل ملسجل احلالة ووظيفة
كل واحد من األعالم املوجودة فيه .مت أيضا شرح طريقة خطوط اإلنتاج أو األانبيب  pipeliningلتنفيذ األوامر،
والفرق بني األجهزة  CISCو  .RISCمث ختم الفصل بنظرة موسعة على مجيع منتجات شركة أمتل والفرق ىف
إمكانيات كل منها.

 67الفصل 3

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

إدخال وإخراج البياانت ىف املتحكم  atmeg328أ.د .حممد ابراهيم العدوى

الفصل 4
إدخال وإخراج البياانت ىف املتحكم atmega328
Data I/O in The Atmega328 Microcontroller
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1خصائص المتحكم atmega328

 -2إدخال وإخراج البيانات
 -3وسط البرمجة أتمل استديو
 -4برنامج محاكاة الدوائر اإللكترونية بروتس
 -5حرق البرنامج على شريحة المتحكم
 -6إنارة دايود ضوئى وإطفاؤه بمعدل معين
 -7التعامل مع بتات محددة فى أى متغير
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 1-4مـقدمـة
أن أخذان فكرة عن املتحكمات على وجه العموم ،مث ركزان على املعاجلات  AVRىف الفصول السابقة ،فإننا

سنركز احلديث ىف هذا الفصل وما يليه على إصدار أو شرحية معينة من شرائح املتحكمات  AVRوهو املتحكم
 ،atmega328أما ملاذا هذا اإلصدار ابلذات فقد أشران لذلك من قبل وهو أن لوحات األردوينو تستخدم هذا
املتحكم ىف تصميمها ،وميكن للقارىء أن يتتبع ما يتم شرحه هنا على أى شرحية يريدها ابلتوازى حيث ستكون الفروق
بسيطة جدا .برجمة أى متحكم ميكن أن تكون ابستخدام لغة التجميع اخلاصة هبذا املتحكم ،أو ابستخدام أحد اللغات
ذات املستوى العاىل مثل لغة  ،C++والىت سنستخدمها هنا لسهولة التعامل هبا عن استخدام لغة التجميع .لذلك
سنحتاج إىل مرتجم  compilerهلذه اللغة وحنن سنستخدم
برانمج أمتل ستديو Atmel Studio 7 7أو أى إصدار منه.
ميزة هذا الربانمج أنه متاح جماان ميكنك تنزيله من موقع شركة
أمتل ،كما أن واجهته مع املستخدم هى نفسها تقريبا واجهة
برانمج  visual studioمن ميكروسوفت ،وهذا سيكون ميزة
ملن لديهم فكرة عنه أو استخدموه .ابإلضافة إىل أن برانمج أمتل
ستديو به إمكانية تتبع األخطاء  debuggingوتنفيذ الربانمج
خطوة خبطوة والكثري من اإلمكانيات األخرى الىت تسهل عملية
حترير الربامج .ابإلضافة لذلك فإن هذا الربانمج به واجهة خاصة
ابحملاكاة حيث ميكنك تنفيذ الربانمج ورؤية البياانت اخلارجة

شكل  1-4شكل توضيحى ملربمج املتحكم
وهو ىف التطبيق

والداخلة إىل املتحكم ،وحمتوايت مجيع املسجالت واألعالم
املختلفة وك يف يتغري كل منها مع تنفيذ الربانمج ،مما سيكون له ميزة كبرية ىف تتبع تنفيذ الربانمج واكتشاف أخطاؤه.
لذلك فإن تطوير أى تطبيق ابستخدام أحد املتحكمات  AVRسيجعلنا حباجة إىل:
 -1حاسب آىل إبمكانيات عادية
 -2برانمج أمتل استديو أو أى برانمج حماكاة آخر ملن يفضل استخدام هذه الربامج ألنه قد تعود عليها من قبل.
بعد التأكد من صحة الربانمج بلغة  Cوخلوة من أى أخطاء ،وتنفيذه على احملاكى لرؤية خرجه ،يتم حتويل الربانمج إىل
شفرات ثنائية أو ستعشرية مناسبة لتخزينها ىف ذاكرة الربجمة اخلاصة ابملتحكم .هذه الصورة الثنائية للربانمج يتم نقلها
من احلاسب اآلىل (من برانمج أمتل ستديو) إىل املتحكم عن طريق دائرة تسمى دائرة برجمة املتحكم ،أو حرق الربانمج
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كما يقال أحياان ،وهو ىف التطبيق  ،In System Programmer, ISPيتم توصيلها بني احلاسب اآلىل واملتحكم
املثبت ىف مكانه ىف التطبيق .هذه الدائرة ميكن شراؤها جاهزة من حمالت اإللكرتونيات ،أو ميكنك أنت أن تقوم
بتجميعها بنفسك حيث توجد الكثري من مثل هذه الدوائر على اإلنرتنت .شكل  1-4يبني رمسا توضيحيا ألحد هذه
الدوائر حيث توصل من انحية على احلاسب اآلىل من خالل ال  USBأو املخرج املتواىل ،ومن الناحية األخرى توصل
على املتحكم .ميكنك استخدام لوحة األردوينو لنقل الربانمج على شرحية املتحكم أيضا ملن ميلكون أحد لوائح األردوينو.
على ذلك فإن املكون الثالث الذى سنكون حباجة إليه سيكون هو دائرة برجمة أو حرق الربانمج على املتحكم.
هناك الكثري من دوائر احملاكاة للدوائر اإللكرتونية ومن أشهرها برانمج بروتس  Protuesالذى ميكنك من بناء أى دائرة
إلكرتونية ىف وسط التحرير اخلاص به مث توصل الدخل على هذه الدائرة وتنفذ الربانمج حيث ميكنك رؤية استجابة
الدائرة أو خرجها هلذا الدخل .حيتوى برانمج الربوتس على كثري من وسائل العرض الىت متكنك من رؤية خرج الدائرة،
ومنها مثال أوسولوسكوب ،أو ملبات البيان  ،LEDsأو شاشات العرض  ،LCDsأو حىت مواتري ميكنك استخدامها
ىف حالة أن خرج الدائرة يغذى موتور حيث ىف هذه احلالة ميكنك توصيل املوتور على خرج الدائرة ورؤيته وهو يدور
بناء على خرج الدائرة .بناء على ذلك فإننا ىف هذا الكتاب سنتبع اخلطوات التالية إلثبات صحة مجيع الربامج الىت
سنستخدمها ىف كل أمثلة هذا الكتاب وكل التطبيقات الىت سنقوم بتنفيذها فيه:
 -1سنقوم ببناء الدائرة أو التطبيق ابلكامل على برانمج الربوتس وابلتاىل سيكون أحد مكوانته هى شرحية املتحكم
الذى نتعامل معه.
 -2سنكتب الربانمج على برانمج أمتل استديو ونتأكد من صحة تشغيله على احملاكى املصاحب هلذا الربانمج.
 -3حنصل على النسخة الثنائية أو الستعشرية للربانمج على أحد امللفات.
 -4نضع هذه النسخة الثنائية أو الستعشري ة من الربانمج ىف ذاكرة الربجمة ىف شرحية املتحكم املوجودة ىف الدائرة
املبنية ىف برانمج الربوتس.
 -5نقوم بتنفيذ احملاكاة للدائرة أو التطبيق ىف الربوتس .إذا كان كل شىء على مايرام سرتى نتيجة التنفيذ على
خرج الدائر ،وإذا كانت هناك أى أخطاء (إما ىف الربانمج أو ىف توصيل التطبيق على الربوتس) ،فإنك ستعيد
الكرة وحتاول تصحيح هذه األخطاء ،وتعيد احملاكاة إىل أن تتأكد من صحة الربانمج.
 -6إذا متت اخلطوة  5بنجاح ميكنك بناء الدائرة الفعلية مستخدما املكوانت احلقيقية ونقل الربانمج على شرحية
املتحكم الفعلية عرب دائرة برجمة املتحكم املوضحة ىف شكل  1-4وتشغيل الدائرة أو التطبيق ىف الصورة النهائية.
ابلطبع فإن كل من برانمج أمتل استديو والربوتس حيتاج كل منهما لفصل منفصل لشرح كيفية استخدام كل منهما،
ولكننا توفريا للمكان فإننا سنعترب أن القارىء لديه فكرة عن برانمج بروتس وإذا مل يكن ذلك فيمكن احلصول على
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ذلك من اإلنرتنت املليئة ابملادة العلمية بصورها املختلفة الىت تبني كيفية استخدام برانمج الربوتس .أما برانمج أمتل
استديو فإننا سنقوم بشرحه جزئيا وابلتتابع مع األمثلة واملشاريع الىت سنسوقها ىف هذا الكتاب.

 2-4خصائص املتحكم atmega328
سنسوق ىف هذا اجلزء خصائص شرحية املتحكم  atmega328ابختصار ألننا كما سنرى أن كل هذه اخلصائص تقريبا
متوافقة مع اخلصائص العامة للمتحكمات  AVRالىت شرحناها ىف الفصل السابق .من هذه اخلصائص ما يلى:
 -1الشرحية جمهزة بعدد  32من املسجالت العامة املربوطة بوحدة املعاجلة املركزية  CPUوكلها مسجالت  8بت،
كما أن هذا املتحكم يتبع تصميم هارفارد لتوصيل ذاكرة الربجمة والبياانت على وحدة املعاجلة املركزية.
 -2هذا املتحكم مثل مجيع املتحكمات  AVRيتبع احلاسبات ذات جمموعة األوامر املبسطة  RISCوالىت مت
شرحها ىف الفصل السابق ،وعدد هذه األوامر هو  131فقط من أوامر التجميع األولية أو البسيطة .كما أنه
يتبع نظام املسجل – للمسجل ىف تداول البياانت والذى شرحناه ىف الفصل السابق أيضا والذى يفرتض
التعامل مع البياانت املوجودة ىف املسجالت ا لعامة فقط ،وكل هذه األوامر تنفذ ىف دورة أمر واحدة نتيجة
خط األانبيب املكون من مرحلتني .هذا املتحكم ميكنه إجراء عمليات الضرب ،ولكنها كحالة خاصة تنفذ ىف
دورتى أمر على العكس من معظم األوامر األخرى.
 -3هذه الشرحية مزودة بذاكرة برجمة غري متطايرة (فالش) مقدارها  32كيلوابيت ،وميكن برجمة املتحكم وهو ىف
التطبيق.
 -4هبا  1كيلوابيت من ذاكرة البياانت غري املتطايرة  EEPROMلتسجيل البياانت الىت خيشى من ضياعها
ابنقطاع القدرة.
 -5ذاكرة عشوائية داخلية  SRAMمتطايرة مقدارها  2كيلوابيت.
 -6الشرحية هبا اثنني مؤقت  8بت ابإلضافة إىل مؤقت واحد  16بت ،سيتم دراستها وبرجمتها ابلتفصيل.
 -7الشرحية هبا ساعة للزمن احلقيقى مبذبذب خاص هبا للحصول على الوقت والتاريخ.
 -8ستة قنوات لتعديل عرض املوجة  PWMوالىت سيتم شرحها واستخدامها ابلتفصيل.
 -9حمول متاثلى رقمى  8 ADCبت مزود بستة قنوات دخل متاثلى.
 -10إمكانية التعامل مع البياانت التتابعية من خالل  USARTوسيتم شرح ذلك ابلتفصيل أيضا.
 -11مؤقت كلب حراسة.
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 -12خطني للمقاطعة اخلارجية ،وإمكانية املقاطعة عند حدوث أى تغيري ،ابإلضافة إىل العديد من مصادر املقاطعة
األخرى ،وسنرى ذلك ابلتفصيل أيضا.
 -13دائرة مراقبة مصدر القدرة.
 -14إمكانية التعامل مع نبضات تزامن داخلية أو خارجية.
 -15عدد  23من خطوط إدخال وإخراج البياانت.
 -16تعمل على مصدر قدرة من  1.8Vحىت .5.5V
 -17نبضات ساعة بسرعة تصل إىل 20
ميجاهرتز.
 -18كل أطراف اإلدخال واإلخراج ميكنها أن
تبتلع أو تعطى تيارا حىت  20ميللي
أمبري ،وهذا كاىف جدا لتشغيل الكثري من
التطبيقات مثل ملبات البيان  LEDsدون
احلاجة إىل االستعانة لدافع تيار لتشغيل
هذه األمحال.
شكل  2-4يبني أطراف هذا املتحكم ،حيث

شكل  2-4نظرة عامة على أطراف املتحكم
atmega328

نالحظ أن الشرحية هلا  28طرفا ،منهم  23طرفا
خاصة إبدخال وإخراج البياانت ووظائف أخرى كما سنرى ذلك عند الشرح التفصيلى للوظائف املختلفة هلذا املتحكم.
اخلمس خطوط الباقية منها اثنان لألرضى  GNDواثنان للقدرة  ،Vccوجهد آخر  Vrefوهو اجلهد املرجعى للمحول
التماثلى الرقمى ،وسيأتى شرح ذلك ابلتفصيل مع شرح احملول التماثلى الرقمى.
شكل  3-4يبني جتهيز املتحكم من حيث توصيل القدرة له وتوصيل مصدر النبضات ىف حالة استخدام مصدر خارجى
لنبضات التزامن .خط القدرة  Vccهو خط القدرة العام للمتحكم وكذلك األرضى  .GNDأما خط القدرة AVcc
فهو خط القدرة اخلاص ابحملول التماثلى الرقمى  ، ADCوالذى جيب أن يوصل عليه مكثف تنعيم حواىل 0.1
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ميكروفاراد لضمان تقليل أتثري ضوضاء مصدر
القدرة على احملول  .ADCميكن توصيل كل
األطراف  Vccعلى نفس مصدر القدرة 5.5V

مثال ،إال إذا كان هناك ضرورة لفصل مصدر القدرة
اخلاص ابحملول  ،ADCوغالبا ال يكون هناك
داعى هلذا الفصل ىف معظم التطبيقات .اجلهد
 Vrefأيضا ميكن توصيله مع اجلهد  Vccإال إذا
كان هناك ضرورة للفصل وغالبا ال توجد هذه
الضرورة أيضا .طرىف األرضى  GNDميكن
توصلهما مع بعضهما أيضا .ىف حالة توصيل
نبضات تزامن خارجية كما ىف شكل  3يتم
شكل  3-4إعداد املتحكم للعمل (توصيل القدرة والتزامن)
استخدام بللورة ابلرتدد املطلوب  16ميجاهرتز مثال
مع مكثفني كل منهما  22بيكوفاراد كما ىف شكل  .3الطرف واحد ميكن استخدامه كطرف إعادة وضع reset
للشرحية وذلك عن طريق توصيل هذا الطرف على مصدر القدرة  5فولت من خالل مقاومة  10كيلوأوم كمقاومة
جذب حبيث يكون هذا الطرف عاىل اجلهد طاملا أن املتحكم يعمل حبالة طبيعية .عند الضغط على املفتاح  Sيتم
توصيل األرضى على الطرف وحيدث إعادة وضع  resetللمتحكم .الحظ أن استخدام هذا الطرف (الطرف  )1ىف
هذا الغرض يعىن أن هذا اخلط لن ميكن استخدامه كخط إدخال أو إخراج للبياانت بعد ذلك ،لذلك فإنه ال يتم
توصيله هبذه الطريقة إال إذا كان ميكن االستغناء عن هذا اخلط كخط إدخال وإخراج .بذلك تصبح الشرحية جاهزة من
حيث القدرة ونبضات التزامن للتوصيل على أى دوائر خارجية أخرى.

 3-4إدخال وإخراج البياانت

للمتحكم atmega328

املقصود من إدخال البياانت إىل أى متحكم أو معاجل هو كيفية جعل املتحكم يقرأ بياانت من أجهزة موصلة عليه مثل
لوحة مفاتيح مثال ،أو قراءة حساس أو مستشعر لدرجة احلرارة بعد حتويلها إىل الصورة الرقمية ،وهكذا الكثري من
اإلشارات الىت حنتاج إلدخاهلا إىل املتحكم بغرض التحكم فيها .أما إخراج البياانت فاملقصود منه إخراج بياانت من
املتحكم ألحد األجهزة املوصلة عليه من أجل التحكم ىف هذا اجلهاز ،مثل إخراج إشارة ترفع أو ختفض من سرعة
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موتور ،أو إخراج إشارة من أجل عرضها على لوحة عرض بللورة مائية  ،LCDوهكذا الكثري من إشارات التحكم الىت
حنتاجها من املتحكم.
ابلنظر إىل شكل  2-4الذى يبني نظرة عامة على أطراف الشرحية  atmega328سنجد أن هبا ثالث بواابت ميكن
من خالهلم إدخال أو إخراج البياانت الرقمية وهى كالتاىل :البوابة  PBوهى  8أطراف ابللون األصفر ( 8بت) من
 PB0حىت  ،PB7والبوابة  PCوهى  7أطراف فقط ابللون األخضر من  PC0حىت  ،PC6مث البوابة  PDوهى 8
أطراف ابللون األزرق من  PD0حىت  ،PD7وهذه البواابت الثالثة تشكل أطراف اإلدخال واإلخراج الىت ذكران من
قبل أن عددها  23طرفا (23=8+7+8طرفا) .هذه البواابت الثالثة قابلة للربجمة أو للتشكيل ،مبعىن أنه ميكن برجمة
كل طرف من أطرافها حبيث يصبح خط إدخال للبياانت أو خط إخراج للبياانت ،حىت أنه ميكنك أن جتعل كل ال
 23خط متثل خطوط إدخال ،أو كل ال  23خط متثل خطوط إخراج للبياانت أو أى تشكيله بني اإلدخال واإلخراج.
يتم التعامل مع كل واحدة من هذه البواابت من خالل ثالث مسجالت كالتاىل:

 -1املسجل

DDRx

هذا املسجل هو مسجل اجتاه البياانت  Data Direction Register, DDRألى بوابة  xمن البواابت الثالث،
حيث  xتعىن البوابة  Bأو  Cأو  .Dمثال  DDRBيعىن مسجل اجتاه البياانت للبوابة  .Bهذا املسجل يتكون من
 8بت ،ووضع  1ىف أى بت من بتات هذا املسجل جيعل طرف البوابة املقابل هلذه البت طرف خرج ،ووضع  0ىف أى
بت من بتات هذا املسجل جيعل طرف البوابة املقابل هلذه البت طرف دخل .شكل  4-4يبني رمسا توضيحيا لذلك.

شكل  4-4املسجل  DDRxيتحكم ىف تشكيل أطراف البوابة  Xليكون كل طرف
دخل أو خرج
 74الفصل 4

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

إدخال وإخراج البياانت ىف املتحكم  atmeg328أ.د .حممد ابراهيم العدوى

ىف شكل  4-4مت وضع الرقم الثنائى  01110101ىف مسجل التحكم ىف االجتاه  DDRxليتحكم ىف اجتاه كل طرف
من أطراف البوابة  .Xالبت الىت هبا  1ىف املسجل  DDRxجتعل الطرف املقابل ىف البوابة  Xطرف خرج ،والبت
الىت هبا  0ىف املسجل  DDRxجتعل طرف البوابة  Xاملقابل طرف دخل .تذكر أن  Xهنا تعىن أى واحدة من
البواابت الثالث .ابستخدام لغة  Cميكن كتابة األمر الذى سيجعل أطراف البوابة  Dكما هى موضحة ىف شكل -4
 4كالتاىل:
DDRD=0b01110101

وذلك بكتابة الرقم  01110101ابلصورة الثنائية ،لذلك سبقناه بصفر مث احلرف  0bحيث  bتعىن  .binaryميكن
كتابة نفس األمر السابق بوضع الرقم ىف صورته الستعشرية  hexadecimalكالتاىل:
DDRD=0x75

حيث  0xتعىن أن الرقم التاىل له ىف صورته الستعشرية .سنرى ذلك ابلتفصيل بعد قليل مع البدأ ىف الربجمة ىف وسط
الربانمج أمتل استديو .الحظ أن تشكيل أطراف أى بوابة لتكون دخال أو خرجا سيكون ىف بداية الربانمج كما سنرى
بعد قليل.

 -2املسجل

PORTx

املسجل  PORTxحيتوى البياانت املطلوب إخراجها على البوابة  .Xهذا املسجل ابلطبع يتكون من  8بتات .كمثال
على ذلك ميكن إخراج الرقم  F0الستعشرى على أطراف البوابة  Dابألمرين التالني:
;DDRD=0xFF
;PORTD=0xF0

حيث األمر األول جيعل أطراف البوابة  Dكلها أطراف خرج ،واألمر الثاىن سيضع أربع أصفار على األطراف األربعة
األوىل من البوابة  Dوأربع وحايد على األطراف األربعة األخرية من نفس البوابة.

 -3املسجل

PINx

املسجل  PINxهو مسجل  8بت حيتوى البياانت املوجودة على أطراف البوابة  ،Xبعد أن تكون هذه البوابة قد مت
تشكيلها كبوابة دخل ،أى أن هذا املسجل حيتوى ابختصار البياانت املدخلة على أطراف أى بوابة .كمثال على ذلك
أنظر لألوامر األربعة التالية:
;DDRD=0x00
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;DDRB=0xFF
;n=PIND
;PORTB=n

حيث األمر األول يشكل أطراف البوابة  Dلتكون كلها أطراف دخل ،واألمر الثاىن يشكل أطراف البوابة  Bلتكون
كلها أطراف خرج .األمر الثالث يقرأ البوابة  Dويضع حمتوايهتا ىف املتغري  ،nواألمر الرابع خيرج حمتوايت املتغري  nعلى
أطراف البوابة  . Bسيكون هناك تفاصيل أكثر عن الربجمة بعد قليل ،ولكن دعنا اآلن نلقى نظرة تفصيلية على كيف
يتم تشكيل أى طرف من أطراف أى بوابة كطرف دخل أو خرج داخل املتحكم نفسه.

تشكيل أى طرف من أطراف أى بوابة كطرف خرج
شكل  5-4يبني طريقة تشكيل الطرف  4من أطراف البوابة  Dكطرف خرج كمثال على أى طرف آخر من أطراف
أى بوابة ،أى أن هذه املكوانت ستكون مكررة مثان مرات لكل بوابة داخل املتحكم .لكى نشكل الطرف  4من البوابة
 Dكطرف خرج جيب وضع  1ىف البت املقابلة هلذا الطرف ىف مسجل حتديد االجتاه  ،DDRDأى أننا سنجعل
 .DDD4=1تذكر جيدا أن هذه البت هى ىف النهاية عبارة عن قالب  flip flopومعىن أن نضع فيه  ،1أننا سنجعل
خرج هذا القالب  Q=1كما ىف شكل  .5-4خرج القالب متصل خبط حتكم العازل الشفاف ثالثى املنطق حبيث أنه
عندما يكون  1فإن العازل سيكون موصل (دخله يساوى خرجه ومن هنا أتتى كلمة شفاف) ،وعندما يكون خط
التحكم يساوى  ، 0فإن العازل سيكون مفتوح (اخلرج ال يرى الدخل  .)open circuitعندما يكون العازل موصال
(دخله يساوى خرجه) فإنه سيجعل خرج بت مسجل اخلرج  PORTD4موصال على طرفها اخلارجى  .PD4بذلك
فإن أى بياانت يتم وضعها ىف البت  PORTD4سيتم رؤيتها مباشرة على طرف البوابة اخلارجى .PD4
ىف الشكل  5بتنشيط اخلط  RDميكن قراءة حمتوايت القالب  ،DDD4وكذلك بتنشيط اخلط  RLميكن قراءة خرج
القالب  PORTD4وهناك أوامر لتنفيذ ذلك .الحظ أن العازل الشفاف األسفل املوجود ىف طريق القراءة سيكون
غري موصل ألن اإلشارة  RPتساوى صفر ىف هذه احلالة.

تشكيل أى طرف من أطراف أى بوابة كطرف دخل
شكل  6-4يبني طريقة تشكيل الطرف  4من أطراف البوابة  Dكطرف دخل كمثال على أى طرف آخر من أطراف
أى بوابة .لكى نشكل الطرف  4من البوابة  Dكطرف دخل جيب وضع  0ىف البت املقابلة هلذا الطرف ىف مسجل
حتديد االجتاه  ،DDRDأى أننا سنجعل  .DDRD4=0خرج القالب متصل خبط حتكم العازل الشفاف ثالثى
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املنطق حبيث عندما يكون خط التحكم يساوى  ،0فإن العازل سيكون مفتوحا (اخلرج ال يرى الدخل ،)open circuit
وبذلك فإن بت املسجل  PORTD4لن تكون موصلة على طرف اخلرج  PD4كما كان ىف احلالة السابقة .ىف هذه
احلالة ستكون اإلشارة ( RPوالىت تعىن  )Read Portتساوى واحد وهذا الواحد سيجعل العازل الشفاف ثالثى
املنطق (ىف أسفل الشكل) موصال (خرجه يساوى دخله) وبذلك فإن الطرف  PD4يكون موصال على مسار البياانت
حبيث تذهب حمتوايته إىل البت  PIND4ىف مسجل القراءة  PINDللبوابة  ،Dوبذلك تتم قراءة الطرف  4للبوابة
.D

شكل  5-4تشكيل الطرف  4من البوابة  Dكطرف خرج
عند توصيل أى إشارة لطرف دخل ىف أى بوابة ،فإنه جيب توصيل هذا الطرف على مقاومة جذب pull up

 .resistanceهذه املقاومة ميكن توصيلها خارجيا ابستخدام مقاومة  10كيلوأوم تقريبا يتم توصيلها من خارج املتحكم
على مصدر القدرة  .Vccاملتحكمات  AVRتتيح لك توصيل هذه املقاومة من داخل املتحكم نفسه عن طريق
تنشيط املوسفيت املوجود ىف أعلى يسار الشكل  6-4عن طريق وضع  0على قاعدة هذا املوسفيت فيصبح موصال
ويساوى مقاومة تصل بني مصدر القدرة  Vccوطرف البوابة  .PD4لكى حتصل على  0عند قاعدة املوسفيت فإن
البوابة انند  NANDاملوصلة على قاعدته جيب أن يكون دخليها كل منهما يساوى واحد ،وهذا هو احلادث فعال ىف
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شكل  6-4حيث أحد دخلى البوابة  NANDموصل على خرج القالب  DDD4الذى يساوى صفر وهو موصل
من خالل عاكس ،وأما الدخل اآلخر لبوابة الناند فإنه أيتى من خرج القالب  PORTD4والذى جيب أن خنرج
عليه واحد لكى نضمن أن خرج بوابة الناند ستكون صفرا .اخلالصة من ذلك أننا لكى ننشط مقومة اجلذب الداخلية
مع أى طرف دخل ألى بوابة فإنه جيب إخراج واحد على هذا الطرف من البوابة ،وسنرى ذلك ىف الكثري من األمثلة
القادمة .قادح االمشيت املوجود ىف طريق إشارة الدخل موجود لتحسني شكل إشارة الدخل الىت يتم قراءهتا من على
الطرف .PD4

شكل  6-4تشكيل الطرف  4من البوابة  Dكطرف دخل
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 4-4برانمج احملاكاة أمتل استديو
نؤكد هنا على أنه هناك الكثري من برامج التحرير واحملاكاة ،وننصح أبن من تعود على أحد الربامج مسبقا فعليه أن
يستمر مع هذا الربانمج وابلذات إذا كان مسرتحيا ىف التعامل معه ،أما إذا مل تكن تعاملت من قبل مع أى واحد من
هذه الربانمج فننصح ابلبدأ مع برانمج أمتل استد يو ملا به من الكثري اإلمكانيات وابلذات ىف التعامل مع املشاريع الكبرية.
هناك أكثر من إصدار من إصدارات األمتل ستديو وآخرها هو اإلصدار  7الذى سنعمل عليه ىف إعداد هذا الكتاب.
هذا اإلصدار وأى إصدار سابق ميكنك تنزيله جماان من على موقع شركة إنتل وهو املوقع التاىل:
 .http://www.atmel.com/microsite/atmel_studio7/بعد تنزيل الربانمج على احلاسب اخلاص بك،
إتبع اخلطوات التالية حىت تبدأ حترير الربانمج البسيط الذى سيضىء ملبة بيان بناء على فتح أو قفل مفتاح كما سنرى،
كربانمج بسيط نفهم منه فقط إمكانية التعامل مع األمتل استديو واحملاكاة هلذا الربانمج لنرى صحة تشغيله قبل أن
أنخذه على برانمج احملاكاة اإللكرتوىن لنضع الربانمج الستعشرى من أجل التشغيل الفعلى على شرحية املتحكم
.atmega328
 -1ابلنقر على أيقونة األمتل استديو  7ستظهر لك شاشة البدأ املبينة ىف شكل .7-4

شكل  7-4شاشة بدأ األمتل ستديو 7
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 -2أنقر على وصلة فتح مشروع جديد …  New Projectاملبينة ىف شكل  ،7-4حيث ستظهر لك عدة
اختيار أنقر على  GCC C Executable Projectوهو الثاىن ىف القائمة ،وىف أسفل الشاشة ستجد
مساحة لكتابة إسم الربانمج أو املشروع الذى سيتم فتحه ،ىف حالتنا هذه كتبنا  LED1ليكون إسم أول
مشروع .ىف املساحة التالية سيقرتح عليك األمتل ستديو إسم اجمللد الذى سيتم ختزين املشروع فيه وهو سيكون
املسار التاىل ،c:\users\administrator\Documents\Atmel Studio\7.0 :وهو جملد على
االسطوانة  cىف ال  ،Documentونعتقد أن هذا أفضل اختيار ،لذلك اتركه كما هو مث انقر على .OK
بعد ذلك ستظهر لك شاشة الختيار املتحكم الذى ستتعامل معه من بني العديد من املتحكمات كما ىف
شكل  .8-4لتسهيل الوصول للمتحكم املراد ،اختار العائلة  atmegaأوال حيث ستظهر لك كل املتحكمات
املوجودة ىف هذه العائلة .إختار من هذه العائلة املتحكم  atmega328pحيث مبجرد النقر عليه يتم تعليمه
ويظهر على ميني النافذة بياانت إضافية عن هذا املتحكم ومنها مثال كتالوج ملخص له ومجيع األدوات الىت
ميكن أن يتعامل معها هذا املتحكم ومن ضمن هذه األدوات احملاكى  .simulatorأنقر  OKلتنتقل إىل
شاشة املشروع اجلديد.

شكل  8-4اختيار املتحكم الذى سيتم التعامل معه
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 -3شاشة املشروع اجلديد عبارة عن جمموعة من النوافذ ،أمهها انفذة الربجمة وقد ظهر فيها منوذج مقرتح للربانمج
ميكنك البدأ ىف تطويره أو البناء عليه ،هذا الربانمج النموذج سنعيد كتابته هنا كما يلى:
*/

إسم الربانمج الذى مت اختياره

* LED1.c
*

اتريخ إنشاءهذا املشروع * Created: 6/4/2017 5:39:49 PM

إسم مؤلف الربانمج (ضع إمسك)

* Author : M. Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
)int main(void
{

ضع برانجمك بدءا من هذا املكان /* Replace with your application code */
)while (1
{
}

}

رمبا يكون حمرتىف الربجمة ىف وسط الربجمة اخلاص ابلفيجيوال استدويو متعودون على هذا الشكل .كل الكتابة
اخلضراء هى جمرد تعليقات ميكنك أن تكتب فيها ما شئت وأبى لغة ومنها إسم الربانمج ،واتريخ إصداره،
وإسم مؤلف هذا الربانمج .هذه األسطر تكون ىف بداية منوذج كل برانمج جديد ،وتكون حمصورة بني السطرين
 ./*…*/أيتى بعد ذلك التعبري > #include <avr/io.hوهو لتضمني امللف  avr/io.hمع برانجمك ألنه
حيتوى على كل بياانت شرائح املتحكمات  AVRومن أمهها أمساء املسجالت الىت سيتم استخدامها ،وهذا
األمر ضرورى وجوده ىف كل برامج املتحكمات  .AVRميكن تضمني ملفات أخرى ىف هذا املوضع عند
التعامل مع مكوانت حمددة داخل املتحكم مثل املقاطعات واملؤقتات كما سنرى فيما بعد .أيتى بعد ذلك
التعبري ) int main(voidوهو بداية أى برانمج يتم كتابته ىف وسط الربجمة بلغة  Cحيث  mainتعىن بداية
الربانمج األساسى ،و  intتعىن أن هذا الربانمج يعطى أو يعود بقيمة صحيحة ،و  voidتعىن أنه ال يوجد
متغريات يتم متريرها إىل الربانمج  ،mainوميكن مراجعة ذلك ىف أى مرجع بسيط على لغة  Cأو أى درس
من الدروس الكثرية على اإلنرتنت .الربانمج األساسى  mainىف لغة  Cالبد أن يكون بني قوسني من النوع
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}  {….وهذا هو سبب وجود القوس األول { بعد األمر  mainمباشرة والقوس الثاىن } ىف هناية الربانمج.
بعد ذلك ستجد العبارة التعليقية ابللون األخضر /* Replace with your application code */
والىت تعىن أن تبدء من هنا كتابة أوامر الربانمج اخلاص بك ،أو تستبدهلا هبذه العبارة .الشىء املهم هنا والذى
جيب التأكيد عليه هو وجود احللقة الالهنائية ) while (1والىت جيب أن تكون موجودة ىف أى برانمج .الحظ
أن هذه احللقة يوجد القوس { ىف بدايتها ،كما أهنا تنتهى أيضا ابلقوس } كما ىف الربانمج ،فما السبب ىف
وجود هذه احللقة الالهنائية؟
احللقة الالهنائية ىف برامج املتحكمات
خيتلف مفهوم كتابة برانمج ملتحكم يقوم ابلتحكم ىف عملية صناعية معينة ،ولتكن التحكم ىف سرعة موتور
مثال ،عن برانمج بلغة  Cحيسب مرتبات موظفني مثال ىف شركة من الشركات .ىف الوضع األول يقوم املتحكم
بقراءة سرعة املوتور ،ويقارهنا بقيمة مرجعية هلذه السرعة ،فإذا كانت السرعة احلقيقية للموتور أعلى من السرعة
املرجعية فإنه يقوم بعمل إجراء خيفض من السرعة احلقيقية ،وإذا كانت السرعة احلقيقية أقل من السرعة املرجعية،
فإنه يقوم بعمل إجراء يرفع من السرعة احلقيقية ،وهكذا يظل برانمج املتحكم يدور ىف حلقة ال هنائية يقرأ
السرعة احلقيقية ،ويقارهنا ابلسرعة املرجعية ،وأيخذ قرار ،ولن خيرج املتحكم من هذه احللقة إال إذا مت إيقاف
النظام ابلكامل ،لذلك لزم وجود حلقة ال هنائية ىف الربانمج ىف مثل هذه التطبيقات .أما برانمج حساب
مرتبات املوظفني الذى جيب أن يقوم به أحد املعاجلات وليس أحد املتحكمات ،فإن املعاجل سيحسب املرتبات
مرة ىف أول كل شهر مث خيرج من الربانمج لعمل أشيا ء أخرى أو يتوقف هنائيا عن العمل ،ومعىن أن الربانمج
يتوقف عن العمل أنه يتم اخلروج من وسط الربجمة ىف لغة  Cواخلروج إىل وسط نظام التشغيل اخلاص ابحلاسب.
حىت ىف أبسط التطبيقات ،فلو أن املتحكم سيضىء  LEDمثال ويتوقف ،فإنه بعد أن يضىء هذا الLED
عليه أن يدخل ىف حلقة ال هنائية ال يعمل فيها شىء مثل احللقة } { ) while (1ىف الربانمج النموذج السابق،
حيث ستكون هذه هى طريقة تعطيل املتحكم من عمل أى شىء يؤثر ىف التطبيق ،وىف نفس الوقت حيافظ
على عمل التطبيق ،حيث ال جمال هنا للخروج من احللقة الالهنائية إىل نظام التشغيل.
 -4ىف شاشة الربجمة سنطور الربانمج النموذج إىل أول برانمج سنقوم بتنفيذه ىف هذا الكتاب .إسم هذا الربانمج
سيكون  LED1وستكون شاشة حتريره كالتاىل:
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*/
* LED1.c
*
* Created: 6/3/2017 5:58:24 PM
* Author : M. Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
)int main(void
{
;unsigned char i
;DDRB=0x00
;DDRD=0xFF
)while (1
;{ i=PINB
;PORTD=i
}
}

بدأان الربانمج األساسى بتعريف متغري i

ليكون متغري حرىف  charمكون من 8
بت ،وبدون إشارة  .unsignedبعد ذلك
مت ختصيص البوابة ( Bمجيع أطرافها) لتكون
بوابة إدخال عن طريق وضع أصفار ىف
مسجل االجتاه اخلاص هبا ابستخدام األمر
 ،DDRB=0x00حيث  0xتعىن أن
هذا الرقم ممثل ىف النظام الستعشرى ،أى

شكل  9-4بناء الربانمج للتحقق من صحته لغواي

أن هذا الرقم سيكون  ،00000000وكان
من املمكن كتابته ىف النظام الثنائى مباشرة كالتاىل  .DDRB=0b00000000األمر التاىل هو ختصيص
البوابة  Dلتكون بوابة إخراج عن طريق وضع وحايد ىف مسجل االجتاه اخلاص هبا ابستخدام األمر التاىل:
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 .DDRD=0xFFبعد ذلك دخل الربانمج كما ترى ىف حلقة ال هنائية ابستخدام األمر ) .while (1ىف
داخل هذه احللقة يقوم الربانمج بقراءة حمتوايت البوابة  Bووضعها ىف املتغري  iمن خالل األمر  ،i=PINBمث
يتم إخراج حمتوايت املتغري  iعلى أطراف
البوابة  Dمن خالل األمر
 ،PORTD=iوبذلك فإن الربانمج
ابختصار يقرأ حمتوايت البوابة  Bويضعها
على البوابة  Dوذلك إىل ماالهناية .نريد
اآلن تنفيذ الربانمج لنرى هل يتم تنفيذه
بطريقة صحيحة أم ال.
 -5قبل البدأ ىف تنفيذ الربانمج وحماكاته جيب
أن خنزنه عن طريق النقر على قائمة امللفات
 fileومنها ننقر على االختيار  save allلتخزين كل ما قمنا بتحريره أو أضفناه للربانمج.
 -6للتأكد من صحة الربانمج وأنه ال حيتوى أى أخطاء لغوية (أخطاء لغة  )Cفإننا نقوم ببناؤه عن طريق النقر
شكل  10-4جناح بناء الربانمج

على قائمة  Buildومنها خنتار  Build Solutionأو ننقر على  F7بدال من ذلك ،كما هو موضح ىف
شكل .9-4
 -7بتنفيذ اخلطوة  6السابقة سيبدأ االستديو ىف بناء النظام وسرتى ذلك ىف ظهور شاشة جديدة تسمى شاشة
اخلرج  outputيظهر فيها حالة البناء وىف هناية هذه الشاشة جيب أن ترى العبارة الدالة على جناح الربانمج
وعدم احتواؤه أى أخطاء كما ىف شكل  .10-4إذا ظهرت أى أخطاء ستظهر لك األوامر الىت حتتوى هذه
األخطاء ،وىف هذه احلالة عليك العودة إىل شاشة حترير الربانمج وتصحيح هذه األخطاء ،مث إعادة البناء،
وهكذا إىل أن حتصل على العبارة الدالة على جناح الربانمج وخلوة من األخطاء كاملوضحة ىف شكل .10-4
 -8بعد التأكد من خلو الربانمج من األخطاء اللغوية كما ىف شكل  ،10-4نريد اآلن التأكد من أنه سيعمل
بطريقة صيحة فعال وأنه سيقرأ البوابة  Bويضع حمتوايهتا على البوابة  .Dيتم ذلك ابلنقر على قائمة Debug
ومنها ننقر على اخليار  Start Debug and Breakأو النقر على  Alt+F5كما ىف شكل  .11-4القائمة
 Debugاملوضحة ىف شكل  11-4حتتوى الكثري من االختيارات والىت من أمهها االستمرار  Continueأو
 F5الىت تبدأ التنفيذ من نقطة توقف معينة  .Breakهناك أيضا االختيار  Step Intoأو  F11والىت ابلنقر
عليها يتم تنفيذ اخلطوة الىت تقف عندها عملية التنفيذ حىت لو أدى ذلك إىل الدخول ىف برانمج جانىب .هناك
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أيضا االختيار  Step Over F10الذى ينفذ خطوة واحدة مع اعتبار أى برانمج جانبة خطوة واحدة .هناك
الكثري من اخليارات األخرى الىت ميكنك اللعب معها كما سنرى ىف اخلطوات التالية.
 -9هناك الكثري من النوافذ اجلانبية املهمة الىت سنحتاجها
ىف عملية حماكاة الربانمج ومن أمهها انفذة اإلدخال
واإلخراج الىت تعرض بواابت اإلدخال واإلخراج ىف
املتحكم الذى تتعامل معه والكثري من امللحقات
األخرى .كل هذه النوافذ ميكنك إظهارها ابألحجام
الىت تريدها وىف املواضع الىت تريدها .الشريط األسفل
حتت شريط قوائم االستديو حيتوى الكثري من
األيقوانت الىت ابلنقر عليها تصل إىل ما تريد أسرع
ومنها النوافذ اجلانبية الىت تريد إظهارها ،وابلوقوف
ابملاوس على أى واحدة من هذه األيقوانت يظهر
لك وظيفة هذه األيقونة.

شكل  11-4قائمة تتبع تنفيذ الربانمج Debug

شكل  12-4انفذتى الربجمة واإلدخال واإلخراج للربانمج .LED1
 -10بتنفيذ اخلطوة  8وإظهار انفذة اإلدخال واإلخراج كما ىف اخلطوة  9سنرى أن الربانمج مت تنفيذه والوقوف
على أول خطوة ىف الربانمج األساسى  mainوظهور سهم أصفر على يسار قائمة الربانمج مع إظهار اخلطوة
األوىل وهى اخلطوة الىت سيتم تنفيذها مبجرد أن نضرب  F10أو ننفذ خطوة واحدة .شكل  12-4يبني
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انفذة الربجمة وانفذة اإلدخال واإلخراج وقد مت النقر على البوابة  Bلكى نرى أتثري تنفيذ أول أمر .الحظ أنه
ابلنقر على اختيار البوابة  Bىف انفذة اإلدخال واإلخراج ) I/O Port (PortBيظهر لك ىف أسفل النافذة
املسجالت الثالثة اخلاصة هبذه البوابة وهى كما ترى ىف الشكل وكما ذكران من قبل  PINBوهو مسجل
اإلدخال الذى حيتوى البياانت الداخلة على أطراف هذه
البوابة ،واملسجل  DDRBوهو مسجل التحكم ىف أطراف
البوابة  ،Bوأخريا املسجل  PORTBالذى حيتوى البياانت
املراد إخراجها على أطراف هذه البوابة .سرتى ىف الشكل أن
حمتوايت كل هذه املسجالت الثالثة أصفارا ألننا مازلنا ىف
بداية تشغيل املتحكم وهذه هى احملتوايت التلقائية ىف بداية
التشغيل .reset
 -11بضرب املفتاح  F10لتنفيذ اخلطوة األوىل من الربانمج لن نرى
أى تغيري على حالة البوابة  Bألن األمر األول كان يضع
أصفارا ىف املسجل  DDRBولذلك لن نرى تغيري.

شكل  13-4وضع وحايد ىف املسجل
DDRD

سنرى أيضا أن التنفيذ (السهم األصفر) ىف انفذة الربجمة
قد انتقل إىل األمر الثاىن وهو  ،DDRD=0xFFوهذا
األمر سيجعل حمتوايت مسجل االجتاه للبوابة  Dيساوى
وحايد.
 -12لكى نرى ذلك سنذهب إىل انفذة اإلدخال واإلخراج
وننقر على البوابة  ،I/O PortDحيث سنرى أن
حمتوايت مجيع مسجالت البوابة  Dأيضا تساوى أصفارا
ألننا مل ننفذ األمر الثاىن حىت اآلن.
 -13إضرب املفتاح  F10لرتى نتيجة تنفيذ هذه اخلطوة على
مسجالت البوابة  .Dسرتى ىف احلال انتقال التنفيذ إىل

شكل  14-4التسجيل ىف املسجل
PINB

األمر التاىل  ،i=PINBوأن املسجل  DDRDىف انفذة اإلدخال واإلخراج أصبحت محراء كما ىف شكل
 13-4مما يعىن تسجيل وحايد ىف هذا املسجل.
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 -14اآلن األمر الذى عليه الدور ىف التنفيذ هو األمر  ،i=PINBولكى نرى نتيجة تنفيذ هذا األمر سنذهب
مرة اثنية للبوابة  Bىف انفذة اإلدخال واإلخراج ابلنقر عليها إلظهار مسجالهتا .سرتى أن حمتوايت كل
مسجالهتا تساوى أصفارا حىت اآلن .اآلن نريد أن نضع بياانت معينة على دخل البوابة  Bوسيكون ذلك
ابلنقر على بتات املسجل  PINBىف انفذة اإلدخال واإلخراج لنجعل حمتوايت هذا املسجل تساوى
 00001111ابلنقر على أول  4بت جلعلها وحايد كما ىف شكل  ،14-4حيث ستجد أن هذه البتات
أخذت اللون األزرق الغامق.
 -15إضرب  F10ليتم تنفيذ األمر  i=PINBوقراءة حمتوايت البوابة  Bواالنتقال إىل األمر التاىل وهو
.PORTD=i
 -16قبل تنفيذ األمر  PORTD=iأنقر على البوابة  Dمرة اثنية لنرى نتيجة تنفيذ هذا األمر .الحظ أنه قبل
تنفيذ هذا األمر فإن حمتوايت املسجل  PORTDتساوى أصفارى ،وأن حمتوايت املسجل DDRD

أصبحت ابللون األزرق الغامق مما يدل على عدم تغيري حمتوايهتا.
 -17إضرب  F10لرتى نتيجة تنفيذ األمر  .PORTD=iإنك سرتى ىف احلال أن حمتوايت املسجلني
 PORTD=00001111و PIND=00001111
أيضا كما ىف شكل  .15-4إن ذلك يعىن أن الربانمج قد
قرأ املسجل  PINBووضع حمتوايته على أطراف خرج
البوابة  ،Dوحيث أن هذه األطراف موصلة أصال على
املسجل  PINDفقد تغريت حمتوايته هو اآلخر.
 -18ميكنك اآلن اللعب بوضع أى بياانت ختتارها على املسجل
 PINBوتالحظ انتقاهلا إىل املسجل  ،PORTDمما
يعىن قراءة البوابة  Bووضع حمتوايهتا على البوابة .D
 -19أنقر على البوابة  Bوغري حمتوايت املسجل  PINBلتصبح
 PINB=11110000كما ىف شكل  16-4ونفذ
األمرين اللذين ىف احللقة املغلقة لرتى نتيجة تنفيذمها كما ىف شكل  .17-4من املهم جدا أن نعرف طريقة
شكل  15-4اإلخراج على البوابة D

األمتل استديو ىف تلوين حمتوايت املسجالت املختلفة لكى نعرف ماذا حدث ىف شكل  .17-4احملتوايت
الىت ال تتغري بسبب تنفيذ أى أمر من أوامر الربانمج أتخذ اللون األزرق الغامق بدليل أن حمتوايت املسجل
 DDRDعلى وضعها مل تتغري ،ولذلك فإن كل بتابته أخذت هذا اللون الغامق .البت الىت تتغري من صفر
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إىل واحد أتخذ اللون األمحر كما ىف البتات األربعة األخرية ىف املسجلني  PORTDو  PINDفقد تغريت
من أصفارا إىل وحايد بسبب تغيري حمتوايت املسجل  .PINBالبت الىت تتغري من واحد إىل صفر تكون
حماطة فقط ابللون األمحر ومن الداخل أتخذ اللون الفاتح كما ىف البتات األربعة األوىل من املسجلني
 PORTDو  PINDأيضا بسبب تغيري حمتوايت املسجل  PINBإىل .11110000
 -20ميكنك التأكد من هذه الطريقة ىف تلوين احملتوايت بتنفيذ نفس األوامر مرات أخرى حيث سرتى أم حمتوايت
املسجلني  PORTDو  PINDأصبحت ابللون الغامق مما يعىن عدم تغيري حمتوايهتا.
 -21بذلك نكون قد انتهينا من حماكاة تنفيذ أول برانمج  ،LED1وأتكدان من خلوه من أى أخطاء لغوية وأنه
يعمل بطريقة صحيحة ،فما هى اخلطوة التالية ىف تطوير وإعداد هذا الربانمج؟

شكل  16-4املسجل

شكل  17-4مسجالت البوابة

PINB=11110000

 Dبعد تنفيذ اخلطوة 19

املفروض بعد أن تتم حماكاة الربانمج ابلطريقة السابقة والتأكد من خلوة من األخطاء وصحة تنفيذه أن يتم وضعه
(حرقه) على شرحية املتحكم من أجل اختبار النظام الكلى الذى يتحكم فيه املتحكم ،ومن هنا يطرأ سؤال وهو :كيف
نتأكد من صحة الدائرة الفعلية الىت يعترب املتحكم جزءا منها؟ إن برانمج األمتل استديو أعطاان الفرصة للتأكد من صحة
جزء الربجمة  softwareمن املشروع ،فكيف نتأكد من اجلزء الثاىن من املشروع وهو الدائرة  .hardwareإن التأكد
من صحة الدائرة اإللكرتونية مبا فيها املتحكم يعترب غاية ىف األمهية وال يقل أمهية عن التأكد من صحة الربانمج ،وابلذات
إذا كان املشروع أو النظام املدمج  embeddedالذى نقوم ببناؤه معقد وحيتوى الكثري من املكوانت اإللكرتونية .لذلك
كان البد من وجود برانمج آخر حملاكاة الدوائر اإللكرتونية ،نقوم فيه ببناء الدائرة اإللكرتونية ابلكامل مبا ىف ذلك
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املتحكم ،ونقوم بتحميل الربانمج الذى أتكدان من صحته فيما سبق ىف املتحكم ،مث ننفذ املشروع لنرى هل يعمل
املشروع ابلكامل كما هو مطلوب أم به أخطاء ىف املكوانت؟

 5-4برانمج حماكاة الدوائر اإللكرتونية (بروتس)
هناك الكثري من برامج حماكاة الدوائر اإللكرتونية ومن أشهرها برانمج بروتس
 Protuesالذى ميتاز ببساطته وسهولة تعلمه وهناك الكثري من الفيديوهات
والدروس املختلفة لطريقة التعامل معه على اإلنرتنت ،ولذلك فإننا لن خنوض
ىف تفاصيل تشغيله ىف هذا املكان وسنرتك للقارىء هذه املهمة الىت نوصى
هبا ألمهيتها.
ىف الربانمج أو املشروع املبسط األول  ،LED1كانت مهمة الربانمج هى
قراءة البوابة  Bوإخراج حمتوايهتا على البوابة  ،Dولكى نتأكد من صحة
الربانمج كنا نضع بياانت ابملاوس على بتات املسجل  PINBونالحظها
على املسجل  PORTDمن خالل انفذة اإلدخال واإلخراج ىف برانمج
أمتل استديو.
سنقوم هنا بوضع املتحكم ىف دائرة بسيطة مكونة من مفتاح ومصدر قدرة
ومقاومة على أحد أطراف الدخل للبوابة ،B
حبيث أنه ابملفتاح سنضع واحد أو صفر على

شكل  18-4الدائرة الىت سنختربها
بربانمج بروتس

هذا الدخل للمتحكم كما ىف شكل .18-4
سنضع أيضا مقاومة ودايود ضوئى  Ledعلى
الطرف املقابل للبوابة  Dكما ىف الشكل.
لكى خنترب مثل هذه الدائرة البسيطة سنفتح
برانمج الربوتس حملاكاة الدوائر اإللكرتونية،
وسنقوم ببناء الدائرة كما هو موضح ىف شكل
 .19-4كما ترى ىف هذا الشكل فإنه عندما
يكون املفتاح مفتوحا ،فإن الطرف PB0

شكل  19-4متثيل الدائرة املوضحة ىف شكل  18-4ىف برانمج
الربوتس
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للمتحكم يرى اجلهد ( Vccواحد) ،وابلتاىل فإن الربانمج سيقرأ هذا الواحد وخيرجه على الطرف  PD0الذى سيضىء
الدايود كما هو موضح ىف الشكل .ابلنقر على املفتاح ابملاوس يصبح الطرف  ،PB0=0وهذا الصفر سينتقل إىل
الطرف  PD0عن طريق الربانمج ليصبح صفرا هو اآلخر،
وابلتاىل ينطفىء الدايود .ىف الشكل النقاط احلمراء الىت
على أطراف املتحكم تعىن جهد عاىل ( ،)1والنقاط
الزرقاء تعىن جهدا منخفض (صفر).
أهم خطوة ىف هذه احملاكاة هى كيفية وضع الربانمج الناتج
من برانمج أمتل استديو ىف املتحكم املوجود ىف برانمج
احملاكاة بروتس حىت ميكنه تنفيذه .عندما تقوم بتثبيت

شكل  20-4مسار امللف الثنائى املطلوب نقله لذاكرة

برانمج أمتل استديو على حاسبك ،فإنه يقوم بفتح جملد
إمسه  Atmel Studioداخل جملد الواثئق
 .Documentابلنقر على اجمللد  Atmel Studioسرتى جملد آخر إمسه  ،7.0وابلنقر على اجمللد  ،7.0سرتى
بداخله قائمة ابلربامج الىت صممتها ابستخدام أمتل استديو  7حبيث سرتى جملد لكل برانمج ،ومن ضمنها الربانمج
الربجمة ابملتحكم

 Led1الذى كتبناه مسبقا .أنقر على اجمللد  ،Led1سيظهر لك جملد آخر ابالسم  Led1وجملد أو جملدات أخرى.
أنقر أيضا على اجمللد  ، Led1سيفتح لك جمموعة جملدات أخرى من ضمنها جملد إمسه  ،Debugأنقر هذا اجمللد.
ابلنقر على اجمللد  Debugستظهر لك جمموعة جملدات كثرية كلها بنفس اإلسم  ،Led1وما يهمنا منها هو اجمللد
 Led1.hexحيث هو اجمللد الذى حيتوى الربانمج  Led1ىف صورته الثنائية املناسبة للنقل أو احلرق ىف ذاكرة الربجمة
للمتحكم .شكل  20-4يبني امللف  Led1.hexمعلم ابلشريط األزرق وسرتى املسار الذى اتبعناه ىف أعلى الشكل
وهو  .Document/Atmel Studio/7.0/LED1/LED1/Debugرمبا تكون هناك اختالفات بسيطة ىف
املسار من حاسب آلخر أو على حسب إصدار األمتل استديو .اآلن كيف ننقل هذا امللف إىل ذاكرة املتحكم؟
سنذهب اآلن إىل برانمج الربوتس وىف وجود املشروع  Led1الذى قمنا بتصميمه ،أى أننا وصلنا على املتحكم املقاومتني
واملفتاح والدايود الضوئى ووصالت األرضى و  ،Vccسنقوم ابلنقر مرتني على املتحكم حيث ستظهر لك قائمة حترير
خواص هذا العنصر وهو املتحكم  .atmega328ما يهمنا من هذه اخلواص هو خاصية ملف الربجمة Program
 ،Fileحيث ستجد جبوار هذه اخلاصية أيقونة فتح جملد .أنقر هذا األيقونة سيفتح لك الربوتس انفذة ميكنك منها أن
تتبع املسار الذى تريده من خالل النقر املتتاىل على مفردات املسار إىل أن تصل إىل امللف الستعشرى Led1.hex
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املوضح ىف شكل  ،20-4أنقر عليه مرتني ،سيتم نقله مباشرة إىل ذاكرة املتحكم .شكل  21-4يبني انفذة خواص
املتحكم الىت من خالهلا نتتبع مسار الربانمج .Led1.hex

شكل  21-4نقل امللف الستعشرى للربانمج إىل ذاكرة املتحكم
هبذه العملية تصبح النسخة الستعشرية للربانمج  Led1.hexوهى ىف األصل النسخة الثنائية مستقرة ىف ذاكرة الربجمة
للمتحكم ،وميكنك اآلن تنفيذ مشروعك ىف الربوتس ابلنقر على أيقونة التنفيذ حيث ميكنك التعامل ابملاوس مع الدائرة
لتغري من حالة املفتاح (إفتح واغلق) لرتى أتثري ذلك على الدايود الضوئى ىف اخلرج.
بذلك نكون قد أتكدان من صحة وسالمة أهم جزأين ىف أى مشروع ومها جزء الربجمة  softwareالذى أتكدان من
صحته من خالل برانمج األمتل استديو ،وجزء الدائر  hardwareالذى أتكدان من صحته من خالل برانمج الربوتس.
اآلن ميكنك شراء املكوانت املختلفة ابلقيم الىت استخدمتها ىف الربوتس (قيم املقاومات وأنواع الدايود الضوئى وغريها
من الكثري من املكوانت ىف حالة املشاريع الكبرية) .ميكنك اآلن بناء مشروعك إما على لوحة اختبار ،test board
أو لوحة مطبوعة  ،printed boardأو أى وسيلة ختتارها لتنفيذ مشروعك .بذلك تبقى آخر خطوة إلمتام مشروعك
وهى نقل الربانمج الستعشرى  Led1.hexىف ذاكرة الربجمة لشرحية املتحكم الفعلية وليست الشرحية الىت استخدمناها
ىف برانمج الربوتس كما سبق ،وهذا ما سنراه ىف اجلزء التاىل.
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 6-4وضع الربانمج على الشرحية الفعلية للمتحكم
املستهدف اآلن هو نقل امللف الستعشرى  Led1.hexالذى نعرف مكانه ىف جملد الواثئق  documentإىل الشرحية
الفعلية للمتحكم .لكى يتم ذلك البد من وجود وسيلة تقوم بعملية النقل للملف من احلاسب إىل الشرحية .هناك الكثري
من هذه الوسائل الىت تبدأ من دائرة بسيطة تقوم أنت ببناؤها واستعماالها ،واإلنرتنت مليئة مبثل هذه الدوائر ،إىل دوائر
جاهزة تشرتيها من السوق مع برانمج بسيط يكون ملحق هبذه الدائرة على  CDتقوم بتثبيته على حاسبك وهو سيقوم
هبذه املهمة ىف القليل جدا من اخلطوات .وهلواة استخدام لوحات األردوينو ميكنهم استخدام هذه اللوحة حلرق الربانمج
على شرحية املتحكم ،وتفاصيل ذلك ميكن تنزيلها أيضا من على اإلنرتنت واتباعها .حنن هنا سنفرتض أن لدينا الدائرة
املسماة بدائرة برجمة املتحكم وهو ىف النظام  In System Programmer, ISPاملوضحة ىف شكل  .22-4أاي كان
نوع املربجمة الىت ستستعملها فإهنا ىف النهاية ستتعامل مع أربع أطراف ىف شرحية املتحكم خاصة ابلتواصل التتابعى الذى
سنفرد له فصال خاصا فيما بعد ،ولكن ما يهمنا هنا هو كيفية توصيل املربجمة مع هذه الشرحية .ىف العادة أتتى املربجمة
جمهزة بكابل شريطى من انحية التواصل مع املتحكم وكايل USB

من انحية التواصل مع احلاسب .الكابل الشريطى ينتهى بسوكيت
(قاعدة) ذات  6أو  10أطراف كما ىف شكل  23-4الذى يبني
إسم كل طرف من أطراف هذه القاعدة .هذه األمساء يقابلها نفس
األمساء متاما على شرحية املتحكم كما هو موضح ىف شكل 23-4
أيضا .املطلوب منك هو توصيل األطراف الىت هلا نفس اإلسم ىف
سوكيت املربجمة ابملقابل هلا من أطراف املتحكم كما ىف شكل 24

شكل  22-4دائرة برجمة املتحكم (املربجمة)
وهو ىف النظام

الذى يوضح مصدر القدرة أيضا .بعد ذلك تقوم بتشغيل الربجمية
اخلاصة ابملربجمة للبدأ ىف نقل امللف الستعشرى إىل ذاكرة املتحكم ،مث نقل املتحكم إىل مكانه ىف النظام املدمج أو
الكامن .لقد قمنا ىف هذا التوضيح بنقل املتحكم على لوحة االختبار من أجل برجمته ،ولكن ىف املشاريع الكبرية يتم
جتهيز سوكيت على لوحة النظام الكامن حبيث يتم تثبيت الكابل الشريطى القادم من املربجمة فيها مباشرة ،حبيث ال
تكون مضطرا لنزع املتحكم من مكانه بل تتم عملية الربجمة وهو ىف مكانه .بذلك نكون قد انتهينا من دورة تطوير أى
نظام مدمج أو كامن والىت نلخصها ىف اخلطوات الثالث التالية:
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شكل  23-4أشكال سوكيت املربجمة وأطراف املتحكم املقابلة هلا

شكل  24-4توصيل أطراف املربجمة على األطراف املقابلة هلا ىف املتحكم
 -1كتابة برانمج املتحكم أبى لغة تفضلها (لغة التجميع اخلاصة ابملتحكم أو استخدام أحد اللغات ذات املستوى
العاىل) ،وحنن ىف هذا الكتاب سنستخدم لغة  C++لكثرة شيوع استخدامها ،كما أهنا غالبا هى اللغة الىت
يتعلمها الطالب ىف املراحل األوىل من كليات اهلندسة ىف معظم اجلامعات .ولقد أشران مسبقا أننا سنستخدم
األمتل استديو كوسط برجمة متكامل لتحرير واختبار وحماكاة الربانمج إىل أن حنصل على صورة من الربانمج
صحيحة خال ية من األخطاء تؤدى املطلوب منها ،وابلطبع سيتم احلصول على النسخة الستعشرية هلذا الربانمج.
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 -2بناء دائرة املشروع واختبارها وحماكاهتا على برانمج بروتس إىل أن يتم احلصول على القيم املناسبة لكل املكوانت.
ابلطبع سيتم استخدام النسخة الستعشرية للربانمج الىت يتم احلصول عليها من اخلطوة األوىل .كل الدوائر أو
املشاريع الىت سيتم استخدامها ىف هذا الكتاب سيتم تنفيذها واختبارها ابستخدام هاتني اخلطوتني فقط.
 -3اخلطوة الثالثة هى احلصول على النموذج األوىل للمشروع على لوحة مطبوعة (أو على لوحة اختبار ىف املشاريع
البسيطة) ،وهذه لن نتطرق إليها بل نرتكها للقارىء لوجود الكثري من الوسائل والربجميات املساعدة ىف ذلك،
وحنن ال نريد التشعيب إىل ذلك حىت نركز على فهم اإلمكانيات املختلفة للمتحكمات والذى هو اهلدف
األساسى من هذا الكتاب.

 7-4املشروع الثاىن
إانرة وإطفاء دايود ضوئى مبعدل معني
ىف املشروع الثاىن ضمن موضوع إدخال وإخراج البياانت سنستخدم دايود ضوئى واحد ويقوم الربانمج إبانرته وإطفاؤه
مبعدل معني وليكن نصف اثنية بني اإلانرة واإلطفاء .كل ما حيتاجه هذا الربانمج من مكوانت هو دايود ضوئى LED
واحد ومقاومة 300أوم يتم توصيلهم على أحد أطراف أى واحدة من البواابت الثالثة ىف املتحكم atmega328

ولتكن على الطرف رقم صفر من البوابة  ،Cأى  .PC0الربانمج الذى سيقوم هبذه املهمة سيكون كالتاىل:

شكل  25تنفيذ برانمج Led2

*/
* Led2.c
*
* Created: 6/10/2017 9:01:10 AM
* Author : M. Eladawy
*/
#define F_CPU 1000000 //CPU freq. in
hertz
#include <util/delay.h> //delay in util library
>#include <avr/io.h
)int main(void
{
DDRC=0xFF ; // port C output
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)while (1
{ PORTC=0xff ; // output ones on port C
_delay_ms(500) ; //delay 500 millisecond
PORTC=0x00 ; // zeros on port C
_delay_ms(500) ; //delay half second and repeat
}

}

األمر األول  #define F_CPU 1000000وهو واحد من األوامر التوجيهية للمرتجم اخلاص بلغة )compiler( C
الىت ختربه بعمل أشياء معينة قبل البدأ ىف تنفيذ دالة الربانمج األساسية  ،mainوهذا األمر الذى معنا خيرب املرتجم أبن
يعترب أن تردد نبضات التزامن اخلاصة بوحدة املعاجلة املركزية  CPUهى  1000000هرتز ،وهو ىف احلقيقة تردد مصدر
النبضات الداخلى ىف املتحكم .البد أن يكتب الرتدد هبذه الطريقة (واحد جبواره  6أصفار) ،وجيب أن تكون هبذه
القيمة ابلضبط حىت تكون قيم أزمنة التأخري الىت سيتم استخدامها داخل الربانمج صحيحة ألن أزمنة التأخري يتم حساهبا
عن طريق برجميات صغرية حتسب عدد معني من حلقات التأخري الىت تعتمد على هذا الرتدد .ميكنك التحقق من ذلك
بوضع الرتدد يساوى ( 4000000أربعة جبوارها  6أصفار) مثال لرتى أن معدل إضاءة وإطفاء الدايود الضوئى سيكون
بطيئا جدا ابلنسبة للقيمة  ،1000000والعكس صحيح ،فإنه بوضع هذا الرتدد يساوى  ( 500000مخسة جبوارها 5
أصفار) ستجد أن معدل اإلضاءة واإلطفاء سيكون أسرع بكثري .لذلك البد من االلتزام بقيمة الرتدد  1000000حىت
حنصل على أزمنة أتخري صحيحة وابلقيم املكتوبة ىف أوامر التأخري الىت سننشرحها بعد قليل .األمر الثاىن #include
> <util/delay.hخيرب املرتجم بضم ملف التأخري  delay.hاملوجود ىف مكتبة اخلدمات  utilityللربانمج ألنه سيتم
استخدام أوامر أتخري ىف الربانمج ستحتاج هلذا امللف .األمر الثالث > #include <avr/io.hخيرب املرتجم بضم
ملف اإلدخال واإلخراج املوجود ىف مكتبة  .AVRبعد ذلك مت الدخول ىف الدالة األساسية للربانمج  .mainاألمر
األول ىف الدالة  mainهو  DDRC=0xFFالذى جيعل كل أطراف البوابة  Cأطراف إخراج .بعد ذلك مت الدخول
ىف احللقة الالهنائية ) while (1وتنفيذ األمر األول فيها  PORTC=0xffالذى يضع وحايد على كل أطراف البوابة
 ،Cمث أيتى بعد ذلك أمر التأخري ) _delay_ms(500الذى ينادى على ملف التأخري كما ذكران والذى يطلب منه
أتخري مقداره  500ميلليثانية ،والذى يساوى نصف اثنية يتم متريرها مللف التأخري بني القوسني .البد أن يكتب األمر
هبذه الطريقة .هناك أيضا األمر ) ( _delay_usالذى يعطى أتخريا ابملايكرواثنية .األمرين التاليني يضعان أصفرا على
خرج البوابة  Cإلطفاء الدايود مث التأخري مبقدار نصف اثنية ،مث يتم تكرار ذلك من خالل احللقة الالهنائية .بعد أن
فهمنا الربانمج ميكنك اللعب أبزمنة التأخري املختلفة ورؤية النتيجة ىف معدل إضاءة وإطفاء الدايود .تذكر أنه مع كل
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تغيري للرتدد عليك أن تقوم إبعادة بناء الربانمج  Buildىف األمتل استديو ،لتجديد القيمة ىف النسخة الستعشرية
للربانمج ،مث الذهاب إىل برانمج الربوتس وحتميل امللف الستعشرى من جديد ،مث تنفيذ الربانمج لرتى أتثري التغيري الذى
أحدثته.

 8-4التعامل مع بتات حمددة داخل أى متغري
إفرتض مثال أن لدينا املتغري  ،a=11110000واملطلوب هو جعل البت رقم  1تساوى  1بدال من صفر (تذكر أننا
نعد البتات بدءا من البت رقم  0وهى البت الىت ىف أقصى اليمني) ،أى أننا نريد جعل املتغري  aيصبح ،a=11110010
فكيف يتم ذلك؟ هذه املهمة تستخدم بكثرة جدا ىف برامج املتحكمات .إننا ميكن أن ننفذ ذلك بتنفيذ األمر
 ،a=0b11110010أو ابستخدام القناع واإلزاحة كما سنرى هنا.
القناع  maskألى بت
القناع  maskللبت رقم واحد هو  ،00000010وهو رقم كله أصفار ما عدا البت رقم  1توضع ابلقيمة  ،1بنفس
الطريقة فإن قناع البت رقم  5سيكون  ،00100000أى أن كل البتات تساوى أصفارا ماعدا البت رقم  ،5وعلى
ذلك فإن قناع أى بت رقمها  nسيكون رقم كل بتاته أصفارا ما عدا البت رقم  .nاآلن أنظر إىل الرقم الستعشرى 1
الذى ميكن كتابته على الصورة  .0x01=00000001إبجراء إزاحة انحية اليسار مبقدار  2بت على بتات الرقم 1
يصبح الناتج كالتاىل  .00000100هذه العملية ميكن التعبري عنها ىف لغة  Cكالتاىل ،1<<2 :حيث الرمز << يعىن
اإلزاحة انحية اليسار ،والرقم على يساره هو الرقم املراد إزاحته ،والرقم الذى على ميني الرمز هو مقدار اإلزاحة ابلبتات،
وابلتاىل فإن التعبري  1<<2يعىن إزاحة بتات الرقم  1انحية
اليسار مبقدار  2بت .وعلى ذلك فإن قناع أى بت n
ميكن احلصول عليه إبزاحة الرقم  1انحية اليسار مبقدار n
من البتات ابستخدام التعبري التاىل .1<<n
اآلن لو أجرينا عملية األور  ORاملنطقية على حمتوايت
الرقم  a=11110000مع قناع البت رقم  1الذى حنصل
عليه إبزاحة الرقم  1مبقدار بت واحدة وهو  ،00000010فإن الناتج سيكون  11110010وهو نفس الرقم  aمع
شكل  26الحصول على قناع البت  2من الرقم 1

تغري البت رقم  1فقط من صفر إىل  .1ميكن التعبري عن ذلك ابألمر التاىل a|=(1<<2); :والذى يعىن جعل الرقم
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 aيساوى نفسه ( ) aبعد إجراء عملية أور على حمتوايته مع انتج إزاحة الرقم  1مبقدار  2بت .التعبري =| aيتم نطقه
كالتاىل  aتساوى  aأورد مع .والتعبري ) a|=(1<<2ينطق كالتاىل a :تساوى  aأورد مع الرقم  1املزاح مبقدار  2بت.
على ذلك فإن التعبري ) a|=(1<<0سيكون انجته  ،a=11110001والتعبري ) a|=(1<<3سيكون انجته
 ،a=11111000والتعبري ) a|=(1<<5سيكون ( a=11110000أى ال تغيري) حيث  1أور  1هو .1
العمليات املختلفة على مستوى البت ىف لغة C

يبني اجلدول  1العمليات املنطقية املختلفة الىت ميكن إجراؤها على اثنني بت ورمز كل منها.
الجدول  1العمليات المنطقية على مستوى البت
رمز
العملية
&
|
^
~
<<
>>

العملية
عملية اآلند  ،ANDتعطى  1إذا كان االثنين بت وحايد ،وتعطى صفرا فيما عدا ذلك
عملية األور  ،ORتعطى صفرا إذا كان االثنين بت يساويان أصفرا ،وتعطى واحد
فيما عدا ذلك
عملية اإلكس أور ( XORهى الرمز الموجود فوق الرقم  6على لوحة المفاتيح)،
تعطى واحد إذا كان االثنين بت مختلفين ،وتعطى صفرا إذا كان االثنين بت متساويين
عملية العكس  ،NOTتعكس محتويات أى بت
اإلزاحة لليسار ،البتات الخارجة من اليسار تهمل أو تضيع ،ويتم إدخال أصفار من
ناحية اليمين فى البتات الزائدة
اإلزاحة ناحية اليمين ،البتات الخارجة من اليمين تهمل أو تضيع ،ويتم إدخال أصفارا
من ناحية اليسار فى البتات الزائدة.

مما سبق يتضح أنه جلعل أى بت ىف أى رقم تساوى واحد ،أى عمل  settingهلذه البت ،فإننا جنرى عملية أور على
الرقم مع قناع  maskهذه البت .a|=(1<<n) ،اآلن ماذا نفعل لو أردان تصفري  resettingأى بت من بتات أى
رقم بدون تغيري بتاته األخرى؟.
يتم ذلك إبجراء عملية آند على حمتوايت الرقم مع معكوس قناع هذه البت .إفرتض أيضا الرقم a=11110000

واملطلوب هو تصفري البت رقم  .5قناع البت رقم  5هو  ،00100000ومعكوس هذا القناع هو ،11011111
وإبجراء عملية آند على هذا املعكوس مع الرقم  aحنصل على الرقم  aاجلديد وهو  ،a=11010000بعد أن مت تصفري
البت رقم  5فيه .األمر الذى سيقوم هبذه العملية هو ) ،a&=~(1<<5والذى ينطق  aتساوى  aبعد عمل آند هلا
مع معكوس قناع البت رقم .5
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العملية األخرية الىت سنراها هنا هى عملية عكس  toggleأى بت من بتات أى رقم .إفرتض أيضا أن الرقم
 ،a=11110000واملطلوب عكس كل من البت رقم  2والبت رقم  .5قناع البت رقم  2هو  ،00000100وإبجراء
عملية إكس أور على حمتوايت الرقم  aمع هذا القناع فإن الناتج سيكون  11110100حيث نرى انعكاس البت رقم
 . 2األمر الذى سينفذ هذه العملية ) ،a^=(1<<2ولكى نعكس كل من البت رقم  2ورقم  ،5فإن األمر لذلك
سيكون )) a^=((1<<2)|(1<<5حيث سيكون الناتج هو  .11010100املشروع التاىل سيوضح التعامل هبذه
األوامر املختلفة.

 9-4املشروع الثالث

التحكم ىف دايود ضوئى من خالل ثالث مفاتيح
سنحاول ىف هذا املشروع التدريب على التعامل مع بت بعينها ىف أحد املتغريات من خالل اإلزاحة .سنجعل البوابة C

بوابة خرج مع وضع دايود ضوئى ومقاومة على املخرج األول منها  PC0حبيث يضىء عند إخراج واحد على هذا
الطرف .ىف املقابل سنجعل البوابة  Bبوابة دخل
مع وضع ثالث مفاتيح على املداخل الثالثة األوىل
فيها PB0 ،و  PB1و  .PB2املطلوب عند
الضغط على املفتاح األول أن يضىء الدايود
الضوئى ،وإن كان مضيئا ىف األصل ،يبقى كما هو،
ولذلك سنسميه مفتاح الوضع  .SETاملفتاح الثاىن

شكل  27-4تنفيذ مشروع Led3

عند ضغطه يطفىء الدايود الضوئى ،وإن كان مطفأ
ىف األصل يظل كما هو ،ولذلك سنسمي مفتاح
إعادة الوضع  .RESETاملفتاح الثالث عند

الضغط عليه نريده أن يغري وضع الدايود الضوئى،
فإن كان مطفأ يضيئه ،وإن كان مضيئا يطفؤه ،ولذلك سنسميه مفتاح تغيري الوضع  .TOGGLEالربانمج سيكون
كالتاىل ،وتنفيذه على الربوتس سيكون كما ىف شكل .27-4

*/
* Led3.c
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*
* Created: 6/11/2017 2:15:15 PM
* Author : M. Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
)int main(void
{
DDRB=0x00; //port B input
DDRC=0xFF; //port C output
;)PORTB |= (1 << PORTB0)|(1 << PORTB1)|(1 << PORTB2
//Turn on pull up resistance
on the first three inputs
)while (1
){ if ((PINB & (1<<0))==0
};){PORTC |= (1<<0
//Setting PC0
)if ((PINB & (1<<1))==0
{PORTC &=~ (1<<0);} //Resetting PC0
)if ((PINB & (1<<2))==0
{PORTC ^= (1<<0);} //Toggle PC0
}
}

ىف هذا الربانمج أنظر إىل األمر:

;)PORTB |= (1 << PORTB0)|(1 << PORTB1)|(1 << PORTB2

هذا األمر يستخدم طريقة القناع واإلزاحة لوضع وحايد على املخارج الثالثة األوىل من البوابة  .Bمثال التعبري
 1<<PORTB0جيعل قناع الرقم  1وهو  00000001يزاح مبقدار الرقم  PORTB0وهو صفر ،لذلك سيكون
الناتج هو نفس القناع ،والتعبري  1<<PORTB1سيزاح قناع الرقم  1مبقدار الرقم  PORTB1وهو  ،1أى أن
هذا التعبري يكاىفء التعبري  ،1<<1ولذلك سيكون الناتج هو  ،00000010وبنفس الطريقة ستكون نتيجة التعبري
 1<<PORTB2هى  .00000100بعد ذلك سيقوم هذا األمر بعمل أور هلذه التعبريات الثالثة الىت ستكون
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نتيجتها هى  00000111حيث يقوم إبخراج هذا الرقم على أطراف البوابة  .Bالسؤال املهم هنا والذى جيب أن نتذكره
جيدا هو ملاذا خنرج ثالث وحايد على األطراف الثالثة األوىل للبوابة  Bعلى الرغم من أن البوابة  Bمت حتديدها أصال
لتكون بوابة إدخال .ابلرجوع إىل شكل  6-4سنتذكر أن إخراج  1على طرف يتم تعيينه كطرف دخل ىف أى بوابة ال
خيرج هذا الواحد على طرف البوابة ،ولكن هذا الواحد ينشط مقاومة اجلذب  pull upالداخلية هلذا الطرف .لذلك
فإن هذا األمر سيقوم بتنشيط مقاومة اجلذب  pull upالداخلية على هذه األطراف الثالثة .تذكر أنه عند توصيل أى
مفتاح على أى طرف دخل البد من استخدام مقاومة جذب كما رأينا قبل ذلك ىف شكل  .19-4ىف هذا الشكل مت
استخدام مقاومة جذب خارجية كما رأينا .هنا ،وىف هذا الربانمج ،ابستخدام هذا األمر إلخراج  1على أى طرف
دخل ،سيعمل على تنشيط مقاومة اجلذب الداخلية املوجودة على هذا الطرف وابلتاىل يتم االستغناء عن توصيل
مقاومات جذب خارجية كما رأينا ىف الشكل  ،27-4حيث مت توصيل املفاتيح بدون مقاومة اجلذب اخلارجية.
بعد ذلك دخل الربانمج ىف احللقة الالهنائية الىت حتتوى ثالث أوامر شرطية  ،if statementsحيث األمر الشرطى
األول حيتوى التعبري التاىل ،if ((PINB & (1<<0))==0) :يقوم إبجراء عملية آند على حمتوايت البوابة  Bمع الرقم
( 00000001وهو انتج التعبري  )1<<0ويسأل إذا كان هذا الناتج يساوى  0أم ال .معىن ذلك أن عملية اآلند
تساوى صفر يعىن أن املفتاح  SETىف شكل  27-4مت ضغطه مما جعل الطرف  .PB0=0على ذلك فإذا كان نتيجة
هذا الشرط حقيقية (انتج اآلند يساوى صفر فعال) فإنه يتم جعل اخلرج  PC0يساوى واحد ابستخدام األمر التاىل
للشرط وهو };) .{PORTC |= (1<<0أيتى بعد ذلك أمر الشرط التاىل وهو )،if ((PINB & (1<<1))==0
الذى يقوم إبجراء عملية آند على حمتوايت البوابة  Bمع الرقم  00000010وهو انتج التعبري  ،1<<1لريى إذا كان
املفتاح الثاىن  RESETمت ضغطه أم ال ،حبيث إذا كان مضغوط يتم تصفري الطرف  PC0وابلتاىل إطفاء الدايود
الضوئى .بنفس الطريقة يتم الشرط الثالث لنرى إذا كان املفتاح الثالث مضغوطا أم ال ،فإذا كان مضغوط يتم تغيري حالة
الدايود الضوئى .حاول تنفيذ هذا املشروع واللعب ابملفاتيح الثالثة لرتى مدى صحة الربانمج.
بتنفيذ الربانمج  Led3كما ىف شكل  27-4واللعب ابملفاتيح الثالثة سنجد أن كل من املفتاح األول  ،SETواملفتاح
الثاىن  RESETابلذات يعمالن بصورة جيدة ،أما املفتاح الثالث فال يعمل بصورة جيدة ،بل تكون نتيجته غري
متوقعة ،نتيجة التأثري االهتزازى للمفتاح .عند الضغط على أى مفتاح ميكانيكى لتغري حالته من واحد إىل صفر مثال،
فإن ما حيدث هو أترجح للمفتاح بني الصفر والواحد لفرتة زمنية صغرية جدا بعد الضغط على املفتاح .ولذلك سيكون
الوضع النهائى الذى سيقف عنده املفتاح غري متوقع ،حاول اللعب هبذا املفتاح ابلذات وهو مفتاح  TOGGLEىف
شكل  27-4الذى تظهر فيه هذه املشكلة بوضوح .ملاذا مل تظهر هذه املشكلة مع كل من املفتاحني األول والثاىن؟
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سنرتك اإلجابة على هذا السؤال للقارى ليفكر فيها .يبقى السؤال املهم هنا وهو كيف نتخلص من أتثري هذه االهتزازات
ىف املفاتيح امليكانيكية؟

 10-4االهتزازات ىف املفاتيح امليكانيكية
عندالضغط على أى مفتاح ميكانيكى ومن ،أمثلتها مفاتيح لوحة املفاتيح ،لتغيري حالته من صفر إىل واحد أو من واحد
إىل صفر ،فإن هذا التغيري ال يتم ىف نقلة واحدة ،ولكن ما حيدث هو اهتزاز ميكانيكى للمفتاح عند حلظة التغيري مما
ينتج عنه العديد من النبضات كما ىف شكل  ،28-4وابلتاىل سيكون التأثري على اخلرج غري مرغوب فيه ورمبا يكون
غري متوقع لذلك جيب دائما التخلص من أتثري هذه االهتزارزات .يتم
التخلص من أتثري هذه االهتزازات بطريقتني ،إما ابستخدام مكوانت
إلكرتونية  ،hardwareأو بطريقة برجمية  .softwareالتخلص من
هذه االهتزازات ابستخدام مكوانت إضافية سيحتاج ابلطبع إلضافة
مكوانت قد تعقد الدائرة ،كما أهنا ستحتاج للضبط الدقيق لقيم هذه
املكوانت املضافة وابلذات املقاومات واملكثفات الىت يتم استخدامها ىف
الغالب .لذلك تستخدم هذه الطريقة مع الدوائر الىت ال حتتوى على

شكل  28-4االهتزازات امليكانيكية
الناجتة عن تغري وضع أى مفتاح
ميكانيكى

أحد األجهزة القابلة للربجمة مثل املعاجلات أو
املتحكمات .أما إذا كانت الدائرة حتتوى متحكم
أو معاجل فإنه ميكن ىف هذه احلالة استخدام طريقة
الربجميات  softwareللتخلص من أتثري هذه
االهتزارزات .لكى نفهم هذه الطريقة سنفرتض
الدائرة البسيطة املوضحة ىف شكل  .29-4ىف
هذه الدائرة مت تنشيط مقاومة اجلذب الداخلية

شكل  29-4التخلص من االهتزازات ابلتأخري الزمىن

على أول طرفني من البوابة  Bكما سبق .الربانمج
التاىل حيتوى تشغيل الدائرة حبيث أن املفتاح األول ال يهتم ابلتخلص من االهتزازات ،أما املفتاح الثاىن فقد مت تعديل
طريقة قراءته حبيث ختلصنا من هذه االهتزازات .ما حدث هنا هو أنه عند قراءة املفتاح الثاىن ابألمر & if ((PINB
) ، (1<<PINB1))==0والسؤال إذا كان صفر أم ال ،فإنه يتم بعد ذلك عمل أتخري مقداره  25ميلليثانية ابألمر،
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;) ،_delay_ms(25مث قراءة نفس املفتاح مرة اثنية ،فإذا كان املفتاح الزال على وضعه ويساوى صفر ،فإن ذلك يعىن
أن مرحلة االهتزاز قد مضت واستقر املفتاح على الصفر ،وىف هذه احلالة يتم عمل تغيري للطرف  ،PC1أما إذا كان
املفتاح يساوى  ،1بعد مرور  25ميللى اثنية فإن ذلك يعىن أن هذا الواحد انتج من االهتزار وىف هذه احلالة ال يتم
عمل أى إجراء ،ولكن يتم إعادة اخلطوات السابقة.

*/
* Led4.c
*
* Created: 6/13/2017 8:51:54 AM
* Author : M. Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
#define F_CPU 1000000
>#include <util/delay.h
)int main(void
{
DDRB=0x00; //port B input
DDRC=0xFF; //port C output
;)PORTB |= (1 << PORTB0)|(1<<PORTB1
//activation of pull up resistance on PB0 and PB1
)while (1
){ if ((PINB & (1<<0))==0
{PORTC ^= (1<<0);} //Toggle PC0
)if ((PINB & (1<<PINB1))==0
;){ _delay_ms(25
)if( (PINB & (1<<PINB1)) == 0
{PORTC ^= (1<<0);} //Toggle PC0
} { else
}
}
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}

حاول كتابة هذا الربانمج واللعب ابملفتاحني لرتى أتثري االهتزازات وكيفية التخلص منها عن الطريق التأخري الزمىن من
خالل الربانمج .software

ملخص الفصل
بدأ الفصل ابستعراض خصائص املتحكم  atmega328مع الرتكيز على أن هذه اخلصائص متوافقة متاما مع اخلصائص
العامة ملتحكمات  AVRالىت مت شرحها ىف الفصل  .3بعد ذلك مت استعراض وسط الربجمة أمتل استديو كوسط لكتابة
الربامج بلغة  Cوحماكاهتا وتصحيحها  ،debuggingومت ذلك من خالل كتابة برامج إلدخال وإخراج بياانت من
البواابت املختلفة للمتحكم ،وذلك طبعا بعد التعرف على كيفية تشغيل هذه البواابت للقيام بعمليىت إدخال أو إخراج
البياانت على كل خط من خطوطها ،والرتكيب الداخلى ،أو اإللكرتونيات ،اخلاصة هبذه البواابت .كل هذه الربامج
متت حماكاهتا على برانمج األمتل استديو والتأكد من صحتها ،مث مت نقلها وتضمينها ،أو حرقها ،على شرحية املتحكم
ىف برانمج الربوتس من أجل حماكاة تشغيلها مع الدوائر املوصلة عليها من اخلارج .إبمتام هذا الفصل مفروض أن يستطيع
القارىء التعامل مع البواابت الثالثة ىف املتحكم من أجل إدخال أو إخراج البياانت مع التعرف أيضا على كيفية احلصول
على أزمنة التأخري.
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الفصل 5
تطبيقات على إدخال وإخراج البياانت
Application on Data Input/ Output
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1التعامل مع شاشات العرض ذات البللورة السائلة
 -2إنشاء مكتبة للتعامل مع الشاشات LCD
 -3التعامل مع مصفوفة مفاتيح
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 1-5مـقدمـة
سنقوم ىف هذا الفصل ابلشرح التفصيلى لبعض التطبيقات على إدخال وإخراج البياانت من وإىل املتحكم atmega328

والىت ال تتطلب التعامل مع أى ملحقات أخرى ىف املتحكم مل يتم دراستها حىت اآلن ،حيث سيكون هناك تطبيقات
على كل واحد من هذه امللحقات ىف الفصل اخلاص به.

 2-5التعامل مع شاشات العرض

البللورية LCD

ىف العادة تستخدم شاشات العرض البللورية  Liquid Crystal Displays, LCDsىف الكثري من تطبيقات النظم الكامنة
 embedded systemsالىت تستخدم املتحكمات .من مميزات هذه الشاشات أهنا صغرية احلجم ،ذات تكلفة معقولة،
وسهولة تثبيتها ىف أى مكان ىف النظام الكامن أو املدمج .توجد هذه الشاشات ىف نوعني ،نوع خاص بعرض احلروف
اللغوية ،وتسمى الشاشات األجبدية  ،alphanumericوابلطبع املقصود هنا هو احلروف اإلجنليزية ،والنوع الثاىن هو
الشاشات الرسومية  Graphicalوالىت ميكن بواسطتها عرض رسومات معينة ميكن من خالهلا عرض األحرف العربية.
سنعرض ىف هذا الفصل للنوع األول اخلاص بعرض احلروف اهلجائية فقط .توجد شاشات العرض األجبدية ىف أنواع
كثرية من حيث طول السطر ،أو عدد األحرف ىف السطر الواحد ،حيث توجد وحدات هبا  8و  16و  20و  24و
 32و  40حرف ىف السطر الواحد .وتوجد هذه الشاشات هبا أكثر من سطر حيث توجد شاشات هبا سطر واحد،
وسطران ،وثالثة أسطر ،وأربعة أسطر ،وأكثر من ذلك.

شكل  1-5أشكال خمتلفة لشاشات العرض البللورية
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شكل  1-5يبني صورا خمتلفة لألنواع املختلفة من هذه الشاشات وميكنك التعرف ىف الشكل على الشاشات األجبدية
والرسومية.
ابلنسبة لسوكيت التوصيل هلذه الشاشات فهى
توجد ىف نوعني وكال النوعني يتكون من  14نقطة
توصيل قد تصل إىل  16نقطة ىف بعض أنواع
الشاشات .النوع األول حيتوى كل النقاط مرصوصة
ىف صف واحد ،والنوع الثاىن حيتوى هذه النقاط
موضوعة ىف صفني .شكل  2-5يبني هذين
النوعني وطريقة ترقيم هذه النقاط.
شكل  2-5سوكيت توصيل الشاشات وطريقة ترقيمها
جدول  1-5وظائف األطراف املختلفة لشاشة العرض البللورية
رقم الطرف رمزه وظيفته
األرضى
Vss
1
جهد مصدر القدرة 5 ،فولت
Vcc
2
 Veeجهد التحكم فى التباين contrast
3
إختيار مسجل البيانات أو مسجل األوامرRegister Select ،
RS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

R/W
E

 =0مسجل األوامر =1 ،مسجل البيانات
القراءة أو الكتابة =0 ،كتابة =1 ،قراءة من الشاشة
طرف تنشيط  enableعالى الفعالية ،أى يوضع بواحد ليتم التنشيط

DB0

الطرف  0فى مسار البيانات

DB1
DB2

الطرف  1فى مسار البيانات
الطرف  2فى مسار البيانات

DB3

الطرف  3فى مسار البيانات

DB4
DB5

الطرف  4فى مسار البيانات
الطرف  5فى مسار البيانات

DB6

الطرف  6فى مسار البيانات

DB7
A

الطرف  7فى مسار البيانات
األنود أو طرف الموجب للتحكم فى شدة اإلضاءة الخلفية (إختيارى)

K

الكاثود أو الطرف السالب للتحكم فى شدة إضاءة الخلفية (إختيارى)
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الحظ أنه ىف األنواع ذات الصف الواحد يكون ترقيم النقاط من اليمني لليسار ،بينما ىف النوع ذو الصفني فإن الرتقيم
يكون من األسفل ميينا ،حيث توجد النقطة رقم واحد ،مث على يسارها النقطة  ،2مث النقطة  3فوق النقطة  1والنقطة
 4على يسارها كما ىف شكل .2-5
جدول  1-5يبني إسم كل طرف من هذه
األطراف ووظيفته ورمزه .الطرفان  15و
 16اختياران ،مبعىن أهنما قد يكوان
موجودين ىف بعض الشاشات وغري
موجودين ىف البعض اآلخر .الطرف 15
يتم توصيله على مصدر جهد  5فولت
إلضاءة خلفية الشاشة ،والطرف 16
يكون أرضى .الطرف  3اخلاص ابلتحكم
ىف التباين يتم توصيله على جهد متغري من
صفر إىل  5فولت ،مع مالحظة أن اجلهد
األقل يعطى تباينا أفضل ،أى أن التناسب
يكون عكسيا هنا .جيب أال يزيد فرق
اجلهد على هذا الطرف عن جهد القدرة
وهو .Vcc
من الواضح من جدول  1-5أن التعامل
مع هذه الشاشات سيكون من خالل
مسار بياانت مكون من  8بت (أطراف)،

شكل  3-5الشفرة الستعشرية  hexadecimalلكل حرف

ومن املمكن التعامل معها أيضا من خالل  4خطوط فقط كما سنرى لتوفري الوصالت بني الشاشة واملتحكم .األطراف
 4و  5و  6هى أطراف حتكم ىف الشاشة وهى توضح الغرض من البياانت املوضوعة على مسار البياانت  DB0حىت
 .DB7فمثال الطرف  RSهو اختيار العتبار البياانت الىت على مسار البياانت متثل أمر  commandيوضع ىف مسجل
األوامر ،أم بياانت يراد عرضها ستوضع ىف مسجل البياانت ،حيث حتتوى الشاشة على مسجلني أحدمها لألوامر
 Command Registerواآلخر للبياانت  .Data Registerفمثال عندما يكون الطرف  RS=0فإن ذلك يعىن القراءة
أو الكتابة من مسجل األوامر على حسب حالة الطرف  ،R/Wوعندما يكون الطرف  ،RS=1فإن ذلك يعىن القراءة
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أو الكتابة ىف مسجل البياانت على حسب حالة الطرف  .R/Wوعلى ذلك فإن خط التحكم  R/Wيوضح هل تريد
القراءة أو الكتابة من هذين املسجلني .وأخريا فإن خط التنشيط  Eيتم تنشيطه بعد تثبيت قيم خطوط التحكم والبياانت
السابقة للبدأ ىف تنفيذ العملية املطلوبة كما سنرى عند التشغيل.

الشفرات الستعشرية لألحرف املراد عرضها على الشاشة
لعرض أى حرف على الشاشة جيب إرسال شفرة هذا احلرف املكونة من  8بت إىل مسجل البياانت .شكل 3-5
يوضح الشفرة املقابلة لكل من األحرف املمكن التعامل معها ىف معظم هذه الشاشات ،حيث مت وضعها ىف صورة
جدول مكون من  16صفا و  16عمودا .لقد مت ترتيب هذا اجلدول حبيث أن أرقام الصفوف هى األربعة بتات األوىل
(األربعة بتات اليمىن ،أو ذات القيمة املنخفضة) من شفرة احلرف معربا عنها ابلنظام الستعشرى  ،hexadecimalولذلك
فهى ترتاوح من الصف رقم صفر  0x0حىت الصف رقم  ،15أو  .0xfأما أعمدة اجلدول فأرقامها ميثلها األربعة بتات
الثانية (األربع بتات اليسرى ،أو ذات القيمة العليا) من شفرة احلرف معربا عنها ابلنظام الستعشرى أيضا ،ولذلك فهى
ترتاوح من العمود رقم صفر  0x0حىت العمود رقم  15أو  .0x0fمثال احلرف  Aموجود ىف الصف رقم  0x1والعمود
 0x4وابلتاىل ستكون شفرته الستعشرية هى  0x41والىت تقابل الشفرة  0b01000001الثنائية .بنفس الطريقة فإن احلرف
 Nموجود ىف تقاطع الصف رقم  0xeوالعمود رقم  ،0x4وابلتاىل فإن شفرته الستعشرية ستكون  ،0x4eوشفرته الثنائية
ستكون  ، 0b01001110وهكذا ميكن احلصول على شفرة أى حرف أو أى شكل من األشكال املوجودة ىف اجلدول
املوجود ىف شكل .3-5
بعد أن عرفنا شفرة كل حرف يراد عرضه على الشاشة فما هى جمموعة األوامر الىت سنستخدمها ىف التعامل مع الشاشة.

جمموعة أوامر الشاشة
شكل  4يبني جدوال مبجموعة أوامر الشاشة .وهذه األوامر كالتاىل:

 -1مسح الشاشة  :Clear displayوهذا األمر يكتب حرف أبيض (فاضى) ىف مجيع أماكن الشاشة .الحظ
من شكل  3-5أن شفرة احلرف الفاضى هى  ، 0x20لذلك فإن هذا األمر سيكتب هذه الشفرة ىف مجيع
أحرف الشاشة .الشفرة الثنائية هلذا األمر كما ىف شكل  4-5هى  00000001أو  .0x01هذا األمر يضع
دليل الكتابة  cursorىف أعلى يسار الشاشة.
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 -2العودة لنقطة األصل  :return homeيضع دليل الكتابة ىف أعلى يسار الشاشة .شفرة هذا األمر هى 0x02

أو  0x03حيث أن العالمة  #ىف البت  B0تعىن ال يهم أن تكون هذه البت صفر أو واحد.
 -3طريقة اإلدخال  : entry mode setشفرة هذا األمر حتدد حركة دليل الكتابة إذا كانت متزايدة ،أى من
اليسار لليمني إذا كانت البت ) B1 (1/Dتساوى  ،1بينما إذا كانت هذه البت تساوى صفر فإن دليل الكتابة
سيتحرك متناقصا ،أى من اليمني لليسار .بوضع واحد ىف البت  B0يتم تنشيط اإلزاحة لدليل الكتابة ،بينما
عندما تكون هذه البت تساوى صفر ،فإن اإلزاحة تتوقف .هذا األمر سيأخذ الشفرات من  0x04حىت
على حسب حالة البت  B0والبت .B1

0x07

شكل  4-5األوامر املختلفة للتعامل مع الشاشة
 -4إضاءة أو إطفاء الشاشة ودليل الكتابة  :display and cursor ON/OFFالبت
display

B2

خاصة ابلشاشة

ولذلك ستجد فيها حرف  ،Dوبوضع هذه البت بواحد تضىء الشاشة وبوضعها بصفر تطفىء

الشاشة .البت  B1خاصة بدليل الكتابة  ،cursorولذلك ستجد فيها احلرف  ،cعندما تكون هذه البت
بواحد يتم تشغيل دليل الكتابة ،وعندما تكون هذه البت بصفر يتم إطفاء دليل الكتابة .البت  B0خاصة
إبطفاء وإضاءة  blinkingاحلرف الذى يقف عنده دليل الكتابة حبيث عندما تكون هذه البت تساوى واحد
فإن احلرف الذى يقف عنده دليل الكتابة سيرتدد (إضاءة وإطفاء) ،وعندما تكون هذه البت تساوى صفر
فلن حيدث هذا الرتدد.

 -5إزاحة دليل الكتابة أو دليل الكتابة والشاشة ميينا أو يسارا  :cursor/display shiftالبت

B3

عندما

تكون بصفر يتم إزاحة دليل الكتابة فقط ،وعندما تكون بواحد يتم إزاحة كل من الشاشة ودليل الكتابة .اجتاه
هذه اإلزاحة يتحدد ابلبت  ، B2فإذا كانت بصفر فإن اإلزاحة تكون لليسار ،وإذا كانت بواحد فإن اإلزاحة
تكون لليمني .الحظ أن البت  B1والبت  B0ال يهم أن يكوان بصفر أو واحد.
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 -6ضبط األداء  :function setالبت  B4خاصة بتشغيل الشاشة من خالل مسار بياانت  8بت أو  4بت.
عندما تكون  B4=0فإن ذلك يعىن أن التشغيل سيكون على أساس  4بت ،وعندما تكون  B4=1فإن التشغيل
سيكون على أساس  8بت .البت  B3خاصة حبالة الشاشة هل هى سطر واحد أو سطرين ،فعندما تكون
 B3=0فإن التشغيل سيكون على أساس سطر واحد ،وإذا كانت  B3=1فإن التشغيل سيكون على أساس
سطرين .البت  B2تعرف حتديدية اخلط ،أو مبعىن آخر كثافة النقاط املكون منها كل حرف ،فعندما B2=0
فإن ذلك يعىن أن كثافة النقاط ستكون  5x7نقطة ،وعندما  B2=1فإن ذلك يعىن أن كثافة النقاط ستكون
 5x10نقطة لكل حرف .الحظ أيضا أن البت  B1و  B0ال هتم حاالهتا أن تكون صفر أو واحد.

 -7حتديد عنوان الذاكرة  :CGRAMحتديد عنوان احلرف ىف ذاكرة توليد األحرف

character generation

 RAMوهذه الذاكرة تتكون من  64ابيت حيث هناك  6بتات فقط خمصصة لتحديد هذا العنوان ،ولذلك
فإن هذه العناوين ترتاوح من  0x40حىت  0x7fكما ىف شكل  .4-5مبجرد حتديد عنوان هبذا األمر فإنه ميكن
بعد ذلك القراءة أو الكتابة ىف هذا العنوان.

 -8حتديد عنوان ىف ذاكرة بياانت الشاشة  :DDRAMذاكرة بياانت الشاشة

display data RAM

حتتوى

 128عنواان ميكن القراءة منها أو الكتابة فيها بعد حتديد العنوان هبذا األمر .لذلك فإن هذه األمر به  7بت
خمصصة هلذا العنوان ،والعنوان سيرتاوح ما بني  0x80و  0xffكما ىف شكل .4-5

التعامل مع الشاشة من خالل املتحكم atmega328
شكل  5-5يبني دائرة احملاكاة من برانمج بروتس والىت سنتعامل معها ىف هذا اجلزء .نظرة بسيطة على أطراف الشاشة
سنجد أهنا مقسمة إىل ثالث جمموعات ،األوىل هى خطوط البياانت  D0إىل  D7وهذه سنحتاج هلا بوابة كاملة ولتكن
البوابة  Bبعد جعلها بوابة إخراج ألننا سنخرج عليها البياانت املطلوب كتابتها على مسار بياانت الشاشة .ابلطبع من
املمكن استخدام أربع خطوط فقط على حسب وضع البت  B4ىف األمر رقم  6من جمموعة األوامر السابقة الىت ختتار
مسار البياانت ليكون  8أو  4بتات .اجملموعة الثانية من اخلطوط هى خطوط التحكم ،وهى مكونة من اخلطوط الثالثة
 RSو  R/Wو  Eولقد رأينا وظيفة كل منها من قبل ،وهذه ستستخدم من خطوط أى بوابة أخرى ولتكن البوابة C
بعد جعل خطوطها الثالثة األوىل على األقل كخطوط إخراج .جمموعة اخلطوط الثالثة وعددها ثالثة خطوط وهى
خطوط قدرة خاصة ابألرضى و  Vccوالتحكم ىف التباين كما ىف شكل  .5-5الربانمج التاىل سيكتب العبارة
 MOHAMED ELADAWYعلى الشاشة حبيث تكون الكلمة األوىل ىف السطر األول والثانية ىف السطر الثاىن كما
ىف الشكل.
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من املالحظات العامة على الربانمج أنه بعد إعطاء أى أمر أو بياانت ،البد من تنشيط طرف التنشيط للشاشة وهو
الطرف  Eبوضعه يساوى واحد مث تنزيله للصفر واالنتظار لفرتة زمنية معينة (حنن وضعناها اثنية كاملة حىت نرى الكتابة
حرف حبرف) .أى أن التنشيط يكون ىف صورة نبضة ( )010مث االنتظار لفرتة زمنية معينة .راجع الربانمج ابطمئنان
وحاول مراجعة الشفرات مع حمتوايت الشكلني  3و  4والتأكد من تطابقها.

*/
* LCD1.c
*
* Created: 6/17/2017 8:54:46 AM
* Author : Mohamed Eladawy
*/

>#include <avr/io.h
#define F_CPU 1000000
>#include <util/delay.h
)int main(void
{
DDRB=0xFF; //PB output
DDRC=0xFF; // PC output
PORTC=0x00; //RS=0, command mode, R/W=0, write mode
PORTB= 0x38; //set display 8 bit, 2 lines mode
PORTC |=(1<<PORTC2); // enable
PORTC &=~(1<<PORTC2); // enable
;)_delay_ms(1000
PORTB= 0x01; //clear display
;)PORTC |=(1<<PORTC2
;)PORTC &=~(1<<PORTC2
;)_delay_ms(1000
PORTB= 0x0f; // cursor ON
;)PORTC |=(1<<PORTC2
;)PORTC &=~(1<<PORTC2
;)_delay_ms(1000
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PORTB=0x80; //seek 00, start of line 1
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(500);
PORTC |=(1<<PORTC0); // RS=1 data entry mode
PORTB=0x4d; //letter M
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(1000);
PORTB=0x4f; //letter O
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(1000);
PORTB=0x48; //letter H
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(1000);
PORTB=0x41; //letter A
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(1000);
PORTB=0x4d; //letter M
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(1000);
PORTB=0x45; //letter E
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(1000);
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PORTB=0x44; //letter D
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(1000);
PORTC=0x00; // RS=0, command mode
PORTB=0xC0; //seek 00, start of line 2
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(500);
PORTC |=(1<<PORTC0); // RS=1 data entry mode
PORTB=0x45; //letter E
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(1000);
PORTB=0x4C; //letter L
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(1000);
PORTB=0x41; //letter A
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(1000);
atmega328
PORTB=0x44; //letter D
PORTC |=(1<<PORTC2);
PORTC &=~(1<<PORTC2);
_delay_ms(1000);

 من خالل املتحكمLCD  تشغيل شاشة عرض5-5 شكل

PORTB=0x41; //letter A
PORTC |=(1<<PORTC2);
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;)PORTC &=~(1<<PORTC2
;)_delay_ms(1000
PORTB=0x57; //letter W
;)PORTC |=(1<<PORTC2
;)PORTC &=~(1<<PORTC2
;)_delay_ms(1000
PORTB=0x59; //letter Y
;)PORTC |=(1<<PORTC2
;)PORTC &=~(1<<PORTC2
;)_delay_ms(1000
)while (1
{
}

}

ميكنك اآلن اللعب مع الشاشة عن طريق تغريات بسيطة ىف الربانمج السابق مثل أتثري زمن التأخري بعد كل عملية تعامل
مع الشاشة ،والتحكم ىف إطفاء وإانرة دليل الكتابة ،كما ميكنك جتربة نظام مسار البياانت  4بت بدال من  8بت.
لقد رأينا من الربانمج السابق كيف أنه طويل جدا ،وهل كلما احتجت لكتبة حرف أو حرفني على الشاشة وىف أى
موضع فيها سأحتاج لكل هذا الكم من األوامر؟ حيث كما تالحظ فإنه لتنفيذ أى عملية على الشاشة فإهنا حتتاج
ألربع أوامر على األقل .فمثال لكتابة أى حرف فإننا نضع كود احلرف ،مث ننشط خط التنشيط  ،enableمث خنمد خط
التنشيط مرة أخرى ،مث نقوم بعمل أتخري مناسب .فهل هناك وسيلة لتبسيط ذلك .ميكن تبسيط التعامل مع الشاشات
بدرجة كبرية عن طريق وضع الربانمج السابق ىف صورة مكتبة  libraryحتتوى كل عمليات التعامل مع أى شاشة وسوف
نسميها مثال  ،LCDlibمث نقوم بتضمني هذه املكتبة ىف الربانمج األساسى ابستخدام أمر التضمني التاىل#include :
” “LCDlib.hكما سنرى ىف اجلزء التاىل.

 3-5إنشاء مكتبة للتعامل مع

الشاشات LCD

برانمج األمتل استديو ال حيتوى مكتبة خاصة ابلتعامل مع الشاشات  LCDوال مع أى ملحق من امللحقات الىت ميكن
توصيلها على املتحكمات بصفة عامة مثل الشاشات الىت حنن بصددها هنا ،أو الرتاسل التتابعى serial
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 ،communicationأو التعامل مع احملوالت التماثلية الرقمية  ،ADCوهكذا الكثري من مثل هذه امللحقات ،وحنن
سنشرح كيفية إنشاء مكتبة لكل واحد من امللحقات الىت سنتعامل معها ىف هذا املقرر ىف الفصل اخلاص به .هذه
املكتبات ميكنك إعدادها بنفسك وإضافتها عندك الستخدامها وقتما حتتاجها ،أو تقوم ابلبحث على اإلنرتنت عن
مثل هذه املكتبات مث تقوم إبضافتها للتطبيق اخلاص بك ،وحنن نفضل ابلطبع الطريقة األوىل ،ألنك ىف هذه احلالة
ستكون املهيمن على كل التطبيق اخلاص بك وستكون على دراية بكل كبرية وصغرية عن هذا التطبيق .هذا ابإلضافة
إىل أنه عند تنزيلك ألحد املكتبات اجلاهزة فإنه عليك أن تقرأها وتفهمها لكى جتعلها متوافقة مع التطبيق اخلاص بك
وطريقة التوصيل الىت تتبعها ،وهذا رمبا حيتاج لوقت أطول مما لو قمت أنت بكتابتها من جديد.
 -1إذا كنت ستقوم بتنزيل هذه املكتبة من أى مصدر ولتكن اإلنرتنت مثال فإنه ىف هذه احلالة البد من تنزيل
ملفني حيمالن نفس اإلسم ،أحدمها له االمتداد  .cوليكن مثال  ،LibLCD.cوالثاىن سيكون .LibLCD.h
بعد تنزيل هذين امللفني ىف أى جملد على احلاسب اخلاص بك ،إذهب للخطوة .2
 -2اآلن من برانمج األمتل استديو إضغط على الوصلة  Solution Explorerوهذه الوصلة ستجدها ىف أى مكان
على األمتل استديو اعتمادا على طريقة تثبيتك للربانمج وطريقة توزيعك لنوافذ الربانمج على شاشة احلاسب.
املهم بعد النقر على هذه الوصلة ستجد وصلة أخرى إبسم املشروع الذى تتعامل معه وأمام هذا اإلسم أيقونة
ابللون الربتقاىل كما ىف شكل  .6-5ىف شكل  ،6-5إسم التطبيق الذى نتعامل معه هو  .LCD2أنقر نقرة
واحدة على إسم التطبيق الختياره فقط ،مث إضغط على الزر األمين للماوس حيث ستسقط قائمة أحد مكوانهتا
هو االختيار  ،Addوابلوقوف عليها ستسقط لك قائمة خيارات أخرى ،أهم مكوانهتا هو  New Itemو
 Existing Itemسنختار منها الثاىن وهو  Existing Itemحيث ستفتح لك انفذة ميكنك منها تتبع املسار
إىل أن تصل إىل مكان امللفني  LibLCD.cو  LibLCD.hأنقر عليهما إلضافتهما.

شكل  6-5إضافة ملف مكتبة موجود أصال ىف أحد اجمللدات على احلاسب
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 -3الطريقة الثانية وهى ابفرتاض أنك ستقوم إبعداد هذه امللفات بنفسك .ىف هذه احلالة سنتبع اخلطوة  2السابقة
كما ىف شكل  6-5ولكن ىف هذه احلالة سننقر على االختيار
الربانجمني أبنفسنا .ىف هذه احلالة ستظهر لك الشاشة املوضحة ىف شكل .7-5

New Item

شكل  7-5فتح ملف مكتبة جديد ابالمتداد

ابعتبار أننا سنكتب هذين

.c

 -4ىف خانة إسم امللف ىف أسفل النافذة املوضجة ىف شكل  7-5أكتب إسم ملف املكتبة ،وسنفرتضه LCDlib.c

مث انقر على الزرار  Addحيث سيتم فتح ملف جديد هبذا اإلسم ىف مساحة حترير األمتل استديو سنقوم بكتابة
برانمج مكتبة الشاشة ىف هذه املساحة كما يلى:

*/
* LCDlib.c
*
* Created: 6/22/2017 4:55:36 PM
* Author: Mohamed Eladawy
*/
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000ul
#endif
>#include <avr/io.h
>#include <util/delay.h
"#include "lcdlib.h
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أ.د .حممد ابراهيم العدوى

سنفرتض هنا أن مسار بياانت الشاشة سيوصل على البوابة
وأن خطوط التحكم الثالثة  RSو  WRو  ENسيتم توصيلها على أول ثالث خطوط من البوابة
// B

// C
الشاشة#define databus_direction DDRB //

مسجل االجتاه لتحديد اجتاه بوابة مسار بياانت
مسجل االجتاه لتحديد اجتاه مسار التحكم للشاشة#define controlbus_direction DDRC //
عليها#define databus PORTB //

حتديد البوابة الىت سيتم مسار البياانت للشاشة
حتديد البوابة الىت سيتم توصيل خطوط التحكم عليها#define control_bus PORTC //
رقم البت الىت سيوصل عليها خط التحكم #define rs 0 // RS
رقم البت الىت سيوصل عليها خط التحكم #define rw 1 // RW
رقم البت الىت سيوصل عليها خط

التحكم #define en 2 // EN

 */بفرض أن الشاشة املستخدمة حتتوى على سطرين فقط كل منهما 16

حرف */

#define LCDMaxLines 2
#define LCDMaxChars 16
#define LineOne 0x80
#define LineTwo 0xc0
' ' #define BlankSpace
*/

هذه الدالة خاصة بتجهيز الشاشة لتعمل بطريقة 8

بت */

)(void LCD_Init
{
;)_delay_ms(50

حتديد البوابة  Bوالبوابة  Cليكوان بواابت

خرج//

;databus_direction = 0xff
;controlbus_direction = 0xff

نداء على هذه الدالة هبذه الشفرة للتعريف بشاشة من سطرين وكل حرف

LCD_CmdWrite(0x38);//

مصفوفة 7×5
نداء على هذه الدالة هبذه الشفرة لتشغيل الشاشة وإظهار دليل

//

;)LCD_CmdWrite(0x0E

الكتابة
مسح الشاشة من أى

حروف //
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;)LCD_CmdWrite(0x01
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وضع الدليل عند أول مكان ىف أول

سطر //

هذه الدالة ترسل أمر إىل الشاشة
وضع األمر على مسار

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

;)LCD_CmdWrite(0x80
}

void LCD_CmdWrite( char cmd) //
{

البياانت //

;databus=cmd

األوامر control_bus &=~(1<<rs); //

التسجيل ىف مسجل
تنشيط عملية الكتابة control_bus &=~(1<<rw); //
جعل خط التنشيط يساوى واحد control_bus |=1<<en; //
;)_delay_ms(1

جعل خط التنشيط يساوى صفر

control_bus &=~(1<<en);//
;)_delay_ms(1
}

هذه الدالة ترسل حرف للشاشة

إلظهارهvoid LCD_DataWrite( char dat) //
{

البياانت //

وضع احلرف على مسار
التسجيل ىف مسجل البياانت control_bus |=1<<rs; //
;)control_bus &=~(1<<rw
تنشيط عملية الكتابة //
جعل خط التنشيط يساوى واحد control_bus |=1<<en; //
;databus=dat

;)_delay_ms(1

جعل خط التنشيط يساوى

صفرcontrol_bus &=~(1<<en); //
;)_delay_ms(1
}

ىف هذا الربانمج األسطر من األول حىت السطر  14يضعها األمتل استديو تلقائيا ،وميكنك التعديل فيها مبا
يناسبك إن أردت ،ومن ذلك مثال تردد وحدة املعاجلة املركزية الذى يتم وضعه يساوى  1000000نبضة ىف
الثانية .أيتى بعد ذلك ىف السطرين  15و  16تضمني لبعض املكتبات القياسية ابألمرين#include :
> <avr/io.hو > #include <util/delay.hونقصد ابملكتبات القياسية أهنا مكتبات موجودة ضمن األمتل
استديو وليست من عمل املستخدمني ،ولقد رأينا مسبقا ملاذا نقوم بتضمني كل واحد من هذين امللفني،
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أ.د .حممد ابراهيم العدوى

فاألول ضرورى ألنه حيتوى التعريف أبمساء بواابت املتحكم ،والثاىن ضرورى ألنه حيتوى املكتبة املستخدمة ىف
عمل أزمنة التأخري .أيتى بعد ذلك أمر تضمني املكتبة الىت حنن بصددها (مكتبة الشاشة) وهو األمر 17
كالتاىل .#include "lcdlib.h" :الحظ الفرق بيت تضمني املكتبة القياسية الىت يتم وضعها بني القوسني
> ،واملكتبة املعرفة من قبل املستخدم والىت يتم وضع إمسها بني عالمىت تنصيص “ “.
بعد ذلك مت التعريف ببعض الثوابت من خالل األمر  ،#defineوقد قمنا بكتابة وظيفة كل أمر ابلعرىب جبوارة
كتعليق هلذا األمر حىت ال نعيد شرحها مرة اثنية .بعد ذلك مت حتديد ثالث دوال الدوال )( LCD_Initو
<

) LCD_CmdWrite( char cmdو ) LCD_DataWrite( char datحيث الدالة األوىل تقوم بتجهيز الشاشة
من حيث عدد األسطر فيها واملصفوفة الىت يكتب فيها كل حرف ،كما هو موضح ىف التعليقات املكتوبة جبوار
كل أمر فيها .الدالة الثانية تقوم إبرسال أمر إىل مسجل األوامر للشاشة والتعليقات أيضا مكتوبة جبوار كل
سطر ،وأما الدالة الثالثة فتقوم إبرسال حرف إىل مسجل البياانت إلظهاره على الشاشة والتعليقات جبوار كل
أمر توضح ذلك أيضا .سنكتفى هنا هبذه الدوال الثالثة وهناك الكثري من الدوال األخرى املوضحة ىف الربانمج
 LCDlib.cىف امللحق األول ىف آخر الكتاب والىت توضح الكثري من العمليات الىت ميكن إجراؤها على الشاشة
 .LCDهبذا نكون قد انتهينا من كتابة امللف األول من ملفى املكتبة  LCDوهو امللف .LCDlib.c
 -5بعد ذلك نبدأ ىف إضافة امللف الثاىن  LCDlib.hبنفس طريقة إضافة امللف األول  LCDlib.cكما ىف شكل
 7-5ولكن هذه املرة ننقر ابملاوس على االختيار  include fileبعد تسمية امللف بنفس اإلسم LCDlib.h
والنقر على االختيار  Addحيث ستظهر شاشة حترير جديدة ابسم هذا امللف تقوم بكتابة األوامر التالية فيها:
*/
* LCDlib.h
*
* Created: 6/24/2017 6:56:37 AM
* Author: Mohamed Eladawy
*/
_#ifndef LCDLIB_H
_#define LCDLIB_H
#define databus_direction DDRB
#define controlbus_direction DDRC
#define databus
PORTB
#define control_bus PORTC
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أ.د .حممد ابراهيم العدوى
#define rs 0
#define rw 1
#define en 2
/* 16x2 LCD Specification */
#define LCDMaxLines 2
#define LCDMaxChars 16
#define LineOne 0x80
#define LineTwo 0xc0
' ' #define BlankSpace

;)(void LCD_Init
;)(void LCD_Clear
;)(void LCD_GoToLineOne
;)(void LCD_GoToLineTwo
;)void LCD_GoToXY(char row, char col
;)void LCD_CmdWrite( char cmd
;)void LCD_DataWrite( char dat
;)void LCD_DisplayString(char *string_ptr
#endif /* LCDLIB_H_ */

الحظ أن امللف  LCDlib.hعبارة عن تعريفات بكل الثوابت والدوال املستخدمة ىف امللف  LCDlib.cوالىت
مت التعريف هبا ىف تعليقات هذا امللف .بذلك نكون قد انتهينا من إضافة ملفى املكتبة اخلاصة ابلشاشات
 LCDوميكن اآلن استخدامها ىف الربانمج األساسى  LCD2كما يلى لكتابة الرسالة التالية“Hello World” :
حبيث يتم كتابة كلمة  Helloحرف حبرف ىف السطر األول ،مث نقوم بكتابة الكلمة الثانية  Worldكسلسلة
أحرف مرة واحدة ىف السطر الثاىن .سنستخدم نفس الدائرة املوضحة ىف شكل  5-5إلظهار هذه الرسالة
اجلديدة هبذه الطريقة اجلديدة ابستخدام املكتبة
هبذه املهمة سيكون كالتاىل:

LCDlib

الىت مت إضافتها .الربانمج األساسى الذى سيقوم
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*/
* LCD2.c
*
* Created: 6/20/2017 2:20:03 PM
* Author : Mohamed Eladawy
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أ.د .حممد ابراهيم العدوى
*/
#define F_CPU 1000000ul
>#include <avr/io.h
>#include <util/delay.h
"#include "LCDlib.h
)int main(void
{
;)(LCD_Init
;)'LCD_DataWrite('H
;)'LCD_DataWrite('e
;)'LCD_DataWrite('l
;)'LCD_DataWrite('l
;)'LCD_DataWrite('o

شكل  8-5العرض على الشاشة  LCDابستخدام املكتبة
 LCDlibالىت مت إضافتها

;)(LCD_GoToLineTwo
;)"LCD_DisplayString("World
)while (1
{
}

}

الحظ كيف أن برانمج التعامل مع الشاشة تقلص بدرجة كبرية مع استخدام ملف املكتبة  LCDlibالذى قمنا إبضافته،
وقمنا بتوضيح نتيجة استخدامه كما ىف شكل  .8-5تذكر أن املكتبة  LCDlibأصبحت اآلن متاحة لتضمينها مع
أى برانمج آخر مبجرد كتابة األمر ” #include “LCDlib.hكما سبق ودون احلاجة إلعادة كتابتها من جديد .الحظ
أيضا أننا لعرض الكلمة األوىل " "Helloاستخدمنا الدالة )' LCD_DataWrite ('eالىت تعرض حرفا واحدا ،بينما
لعرض الكلمة الثانية استخدمنا الدالة )" LCD_DisplayString ("Worldالىت تعرض سلسلة كاملة من األحرف ،وهذه
الدالة ودوال أخرى خاصة ابلتعامل مع الشاشة  LCDموضحة ىف امللحق األول.
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 4-5التعامل مع مصفوفة املفاتيح
مصفوفة املفاتيح عبارة عن جمموعة من املفاتيح الضاغطة  push buttonsيتم وضعها ىف صورة صفوف وأعمدة كما ىف
شكل  9-5الذى يبني مصفوفة مكونة  12مفتاح مرتبة ىف أربع صفوف وثالث أعمدة .ىف العادة يتم توصيل األعمدة
على اجلهد  Vccمن خالل مقاومة جذب مقدارها  5كيلوأوم ،وأما الصفوف فيتم توصيلها ابألرضى .عند ضغط أى
مفتاح يتم توصيل أحد الصفوف أبحد األعمدة الىت يشرتك معها هذا املفتاح حبيث مير التيار من مصدر اجلهد إىل
املقاومة مث املفتاح مث األرضى ،ولذلك فعند قراءة العمود من نقطة تالمس املفتاح املضغوط تعطى صفرا ،بينما قراءة أى
عمود مل يتم ضغط أى مفتاح عنده فإنه يعطى واحد (جهد عاىل).
لكى نستخدم املتحكم ملعرفة أى املفاتيح يكون مضغوطا من بني هذه املفاتيح فإننا نقوم بتوصيل الصفوف على بوابة
خرج ،ولتكن مثال البوابة ( ،Dابلطبع سنستخدم األربع خطوط األوىل منها فقط) .أما األعمدة فسنقوم بتوصيلها على
بوابة إدخال ،ولتكن مثال البوابة ( ،Cوابلطبع
سنستخدم الثالث خطوط األوىل منها فقط ،أو
حىت النصف الثاىن من البوابة  .)Dالربانمج الذى
سنكتبه يقوم بوضع صفر على الصف  ،1مث يقرأ
األعمدة ،فإن وجد أن أحد األعمدة يساوى
صفر فهذا يعىن أن املفتاح الذى بني هذا الصف
وهذا العمود مضغوط .فمثال إذا وجد أن العمود
 2يساوى صفر ،فهذا يعىن أن املفتاح  2هو
املضغوط ،حيث ىف هذه احلالة يقوم الربانمج
شكل  9-5مصفوفة مفاتيح من  4صفوف و  3أعمدة
بعمل الفعل املراد عمله ىف هذه احلالة وليكن مثال
إظهار الرقم  2على مظهر ذو  7قطع أو شاشة
 . LCDبعد ذلك ينتقل الربانمج إىل الصف الثاىن ليضعه بصفر مث يقرأ األعمدة ليحدد هل املفتاح  4أم  5أم  6هو
املضغوط .بنفس الطريقة ينتقل الربانمج إىل الصف الثالث ،مث الرابع ،مث يعيد الكرة من جديد ليقوم بتصفري الصفوف
بدأ من الصف األول حىت الرابع ،وهكذا إىل ماالهناية.
ىف هذا املشروع سنقوم بتوصيل مصفوفة املفاتيح على البوابة  Dحبيث يتم توصيل الصفوف األربعة على األربع بتات
األخرية من هذه البوابة ،وابلتاىل فإن هذا النصف من البوابة

D

سيتم حتديده كخطوط خرج .ىف نفس الوقت نقوم
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بتوصيل األعمدة الثالثة على أول ثالث بتات منها كما ىف شكل  ،10-5وسنحدد هذه اخلطوط من البوابة
كخطوط دخل .لكى خنترب املفاتيح الىت يتم ضغطها سنوصل شرحية مظهر ذو  7قطع حبيث يظهر عليه رقم املفتاح
D

املضغوط ،وهذا املظهر سيتم توصيله من خالل شرحية دافع تيار وحمول شفرات من الصورة الثنائية املكودة عشراي BCD

إىل شفرات السبع قطع وهو الشرحية ( 7447ميكنك مراجعة عمل هذه الشرحية ىف كتاب الدوائر املنطقية للمؤلف
واملتاح على اإلنرتنت) كما ىف شكل  .10-5الشفرات الثنائية املكودة عشراي والىت متثل املفتاح املضغوط سيتم أخذها
من النصف األول من البوابة  Cالىت سيتم حتديدها كبوابة إخراج.

شكل  10-5إظهار املفاتيح املضغوطة من مصفوفة املفاتيح على مظهر ذو  7قطع
*/
* KeyPad1.c
*
* Created: 6/25/2017 10:05:07 PM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
#define F_CPU 1000000UL
>#include <util/delay.h
تحديد النصف الثانى من  Dكخطوط خرج وتعريفها باالسم  ،ROWوالنصف األول
#define ROW PORTD
من  Dكخطوط دخل وتعريفها باالسم .COL
#define COL PIND
;unsigned char key
;unsigned char ScanKey
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أ.د .حممد ابراهيم العدوى
;unsigned char i

حلقة  do..whileتضع أصفار على كل الصفوف ووحايد على األعمدة

)int main(void
;{ DDRD=0xf0
;DDRC=0xff
)while (1
{
do
{
;ROW=0x0f

; ، ROW=0x0fثم قراءة األعمدة الثالثة باألمر  key=COL&0x07وطالما أن أى ;key=COL & 0x07
مفتاح مضغوط ال يعمل شىء حتى يتم االنتهاء من ضغط المفتاح .األعمدة الثالثة
;)}while(key!=0x07
ستساوى  0x07طالما لم يتم ضغط أى مفتاح.
do
{
do
{
;ROW=0x07
;key=COL & 0x07
;)}while(key==0x07
;)_delay_ms(1
;ROW=0x07
;key=COL & 0x07
;)}while(key==0x07
;ScanKey = 0xe0
)for(i=0;i<0x04;i++
{
;ROW=ScanKey + 0x07
;key=COL & 0x07
)if(key!= 0x07
;break
;ScanKey=(ScanKey<<1)+ 0x10
}
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شفرة املفتاح املضغوط من  8بت

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

key = key + (ScanKey & 0xf7); //

switch(key) // Decode the key
{
;case 0xe6: PORTC=0x01; break
;case 0xe5: PORTC=0x02; break
;case 0xe3: PORTC=0x03; break
;case 0xd6: PORTC=0x04; break
;case 0xd5: PORTC=0x05; break
;case 0xd3: PORTC=0x06; break
;case 0xb6: PORTC=0x07; break
;case 0xb5: PORTC=0x08; break

;case 0xb3: PORTC=0x09; break
;case 0x76: PORTC=0x0A; break
;case 0x75: PORTC=0x00; break
;case 0x73: PORTC=0x0b; break
;default: PORTC=0x00

}
}

}

ابلنسبة جلزء التخلص من االهتزازات الىت تنشأ عند الضغط على أى مفتاح ميكانيكى فإن احللقة األوىل
تضع أصفارا على كل الصفوف ووحايد على األعمدة ابلرقم  ،0x07مث قراءة الصفوف ابألمر ;key=COL & 0x07
وطاملا أن قيمة املفتاح تكون هى القيمة  0x07فإن ذلك يعىن أنه ليس هناك مفتاح مضغوط فال يعمل شىء ويظل
يدور ىف هذه احللقة .إذا مت ضغط أى مفتاح ،فإن قيمة املفتاح ستختلف عن القيمة  ،0x07وابلتاىل خيرج الربانمج من
do..while

هذه احللقة .بعد اخلروج من احللقة يتم عمل أتخري مقداره واحد ميلليثانية ،مث وضع الرقم  0x07مرة اثنية على الصفوف
واألعمدة وقراءة األعمدة مرة اثنية بنفس األمر ; ، key=COL & 0x07فإذا رجعت قراءة املفتاح  keyإىل القيمة
 0x07مرة اثنية ،فإن ذلك يدل على أن الذى حدث كان جمرد هزة مفتاح وبناء عليه يعود الربانمج للدوران ىف احللقة
 do..whileاألوىل ،وأما إذا ظلت قيمة املفتاح  keyخمتلفة عن القيمة  0x07فإن ذلك يعىن أنه مت ابلفعل ضغط أحد
املفاتيح ،وعليه فإن الربانمج سيخرج من احللقة وينتقل إىل مرحلة حتديد املفتاح املضغوط مث مرحلة فك شفرته.
عندما يصل الربانمج هلذه املرحلة فإن ذلك يعىن أن هناك مفتاح قد مت ضغطه ،ولكننا ال نعرف أى واحد من املفاتيح
االثنا عشرة قد مت ضغطه .تعاىل نفرتض أننا قمنا بضغط املفتاح  5املوجود عند تقاطع الصف الثاىن والعمود الثاىن .ىف
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البداية يتم وضع املتغري  ،ScanKey = 0xe0حيث  0xe0=11100000مما يعىن وضع الصف األول ابلقيمة صفر (ابللون
األمحر) .مث الدخول ىف حلقة ) (  forمن أربع مرات .ىف األمر األول ىف هذه احللقة يتم تنفيذ األمر التاىل:
; ROW=ScanKey + 0x07حيث ستكون القيمة  ROWالىت سيتم إخراجها على البوابة  Dهى
 . 0xe0+0x07=11100000+00000111=11100111بعد ذلك يتم تنفيذ األمر التاىل مباشرة،key=COL & 0x07 :
وحيث أن الصف األول فقط هو الفعال (يساوى صفر) ،فإن قراءة األعمدة ىف هذه احلالة ستكون ،COL=00000111
أى  ،0x07وابلتاىل فإن نتيجة عملية اآلند ستكون هى نفس القيمة  0x07وستكون قيمة املفتاح  ،key=0x07وابلتاىل
ستكون نتيجة تنفيذ األمر الشرطى  ifغري حمققة ،وسينتقل التنفيذ إىل األمر التاىل وهو:
.0x10
هذا األمر سيزيح القيمة  ScanKeyانحية اليسار مبقدار بت واحدة ،وابلتاىل فإن نتيجة تنفيذ هذا األمر ستصبح
ScanKey=(ScanKey<<1)+

كالتاىل ،11000000+00010000=11010000 :أى أن الصف الثاىن أصبح اآلن يساوى صفر (األمحر) .بعد ذلك
يرجع التنفيذ لبداية احللقة  forحيث ينفذ األمر  ROW=ScanKey + 0x07الذى سيعطى
 .ROW=11010000+00000111=11010111بعد ذلك يتم تنفيذ األمر  key=COL & 0x07حيث القيمة
 COL=00000101نتيجة ضغط الزرار  5الذى ىف العمود الثاىن وىف الصف الثاىن الذى يساوى صفر من األمر السابق.
وعلى ذلك ستكون قيمة املفتاح  key=00000101أى ال تساوى  ،0x07وعلى ذلك ستكون نتيجة تنفيذ أمر الشرط
) (  ifالتاىل حقيقية ،وابلتاىل يتم تنفيذ األمر ; breakالذى ينتج عنه اخلروج من احللقة ) (  forوينفذ أول أمر بعد احللقة
وهو ;) key = key + (ScanKey & 0xf7الذى ينتج عنه أن قيمة املفتاح ستصبح:
 Key=00000101+(11010000&11110111)=11010101=0xd5وهذه هى شفرة املفتاح الىت حتتوى الصف
والعمود الواقع فيه هذا املفتاح .بعد ذلك يدخل الربانمج ىف فك شفرة املفتاح للتعرف عليه من خالل األمر
} {) switch(keyحيث سيذهب إىل احلالة  d5الىت ستجعل البوابة  PORTC=05الىت ستظهر على املظهر ذو السبع
قطع كما ىف الربانمج .بنفس الطريقة ميكن تتبع أى ضغطة ألى مفتاح .حاول كتابة الربانمج وتنفيذه والتحقق من
صحته.
ميكن إعادة كتابة الربانمج السابق ىف صورة دوال ميكن النداء عليها من خالل ملف سنسميه  Keypadlib.hنقوم
بتضمينه ىف الربانمج األساسى بعد أن نضيف ملف جديد سنسميه أيضا  Keypadlib.cعن طريق إضافتهما من خالل
مستكشف احلل  Solution Explorerكما حدث ىف امللفني  LCDlib.cو  LCDlib.hالذين مت شرحهما من قبل.
الربانمج األساسى بعد إعادة كتابته ىف صورة دوال يتم النداء عليها من امللف املكتىب  Keypadlib.hسيكون كما يلى:

*/
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* KeyPad2.c
*
* Created: 6/27/2017 12:12:08 PM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
#define F_CPU 1000000ul
>#include <util/delay.h
"#include "Keypadlib.h
#define ROW PORTD
#define COL PIND
)int main(void
{
;)(KEYPAD_Init
;)(WaitForKeyRelease
;)(WaitForKeyPress
)while (1
;)(GetKey

{
}

}

امللفان  Keypadlib.cو  Keypadlib.hموجودان ابلكامل ىف امللحق  2ىف آخر الكتاب ميكنك نسخهما واالستفادة
منهما.
اآلن سنقوم إبظهار املفاتيح الىت يتم ضرهبا على مصفوفة املفاتيح على شاشة  .LCDابلطبع سنستفيد هنا من امللف
املكتىب  LCDlib.hالذى أعددانه ىف املشروع  Lcd2السابق عن طريق تضمينه ىف املشروع اجلديد .كذلك سنستفيد
من امللف املكتىب اخلاص مبصفوفة املفاتيح  Keypadlib.hالذى أعددانه ىف املثال السابق  .Keypad2.cبعد أن نفتح
املشروع اجلديد  Keypad3.cنقوم إبضافة امللفات  LCDlib.cو  LCDlib.hو  Keypadlib.cو  keypadlib.hعن
النقر على مستكشف احلل  Solution Explorerواتباع نفس اخلطوات املوضحة ىف شكل .11-5
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شكل  11-5إضافة امللفات املكتبية املوجودة أصال ىف مشروع آخر
يوضح شكل  11-5أننا نتبع نفس اخلطوات املتبعة ىف إضافة ملف جديد ولكننا خنتار هذه املرة
حيث أن هذه امللفات موجودة أصال وسبق تنفيذها .لذلك مبجرد النقر على االختيار  Existing Itemسيفتح لك
األمتل استديو قائمة املشاريع السابقة ،تقوم أنت ابلنقر على املشروع الذى حيتوى هذه امللفات املكتبية إىل أن تصل
Existing Item

إىل كل منها فتنقر عليه مرتني حيث تتم إضافته إىل مشروعك اجلديد .الربانمج اجلديد سيكون كالتاىل:

*/
* Keypad3.c
*
* Created: 6/27/2017 2:45:26 PM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
#define F_CPU 1000000ul
>#include <util/delay.h
"#include "LCDlib.h
"#include "Keypadlib.h
#define ROW PORTD
#define COL PIND
;unsigned char key
)int main(void
{
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;)(KEYPAD_Init
;)(LCD_Init
;)'LCD_DataWrite('H
;)'LCD_DataWrite('e
;)'LCD_DataWrite('l
;)'LCD_DataWrite('l
;)'LCD_DataWrite('o
;)(LCD_GoToLineTwo
;)(WaitForKeyRelease
;)(WaitForKeyPress

;)(key=GetKeyForLCD
;)LCD_DataWrite(key

)while (1
{

}

}

كما نرى فإن هذا الربانمج ينادى على دالىت جتهيز مصفوفة املفاتيح والشاشة  LCDومها األمرين
و ;)( LCD_Initمث بعد ذلك يتم كتابة كلمة  Helloىف السطر األول من الشاشة حرف حبرف ابألمر
;)' LCD_DataWrite('Hبعد ذلك جعلنا دليل الكتابة ينتقل للسطر الثاىن ابألمر ;)( LCD_GoToLineTwoوهو
;)(KEYPAD_Init

أحد دوال امللف املكتىب  LCDlib.cحيث ميكنك مراجعته ىف امللحق األول .بعد انتقال دليل الكتابة  cursorإىل
السطر الثاىن سينتظر الربانمج لضرب أى مفتاح حيث بعدها يدخل ىف احللقة ) while(1وفيها يقرأ أى مفتاح يتم
ضغطه ابألمر ;)( key=GetKeyForLCDمث يظهره على الشاشة  ،LCDىف السطر الثاىن من الشاشة .اجلديد هنا
أن الدالة )( GetKeyForLCDختتلف عن مثيلتها ىف امللف املكتىب السابق وهى )( GetKeyحيث أن هذه الدالة
حتصل على شفرة املفتاح ىف الصورة الثنائية املكودة عشراي  BCDوترسلها إىل البوابة  Cلعرضها على املظهر ذو السبع
قطع .أما هنا فلكى نظهر أى مفتاح على الشاشة  LCDالبد أن تكون شفرته هى شفرة األسكى .لذلك قمنا إبضافة
دالة جديدة تقرأ شفرة املفتاح وتضعها ىف الصورة األسكى وتعود هبذه القيمة اجلديدة ،وهذه الدالة اجلديدة أمسيناها
)( GetKeyForLCDوميكنك مراجعتها ىف امللف املكتىب  Keypadlib.cىف امللحق الثاىن .شكل  12-5يبني حماكاة
عمل مصفوفة املفاتيح مع الشاشة  LCDوالىت تعمل ابلربانمج السابق .Kepad3.c
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LCD

نكتفى هبذا القدر من احلديث عن التعامل مع الشاشات  LCDواملظهرات ذات السبع قطع ومصفوفة املفاتيح ونرتك
للقارىء اللعب هبذه األشياء بنفسه واستخدام أنواع أخرى من هذه الشاشات ومصفوفات املفاتيح وعليك فقط أن
تعدل من امللفات املكتبية املستخدمة لتناسب األنواع اجلديدة الىت ستستخدمها.

ملخص الفصل
لقد مت الرتكيز ىف هذا الفصل على تطبيقني شهريين وكثريى االستخدام ومها توصيل شاشات البللور السائلة  LCDعلى
املتحكم ،وتوصيل مصفوفة مفاتيح مصغرة ،وشاشة عرض  7قطع أيضا .من املواضيع املفيدة أيضا ىف هذا الفصل هو
كيفية كتابة امللفات املكتبية بصورة عامة حبيث ميكن تضمينها مع أى برانمج آخر حبيث ال نكون مضطرين لكتابة هذه
امللفات من جديد مع أى تطبيق حيتاجها .هبذه الطريقة ميكن أن يكون لديك مكتبتك اخلاصة الىت حتتوى الكثري من
امللفات الىت ميكن تضمينها مع الكثري من التطبيقات عند احلاجة إليها.
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الفصل 6
املقاطعة اخلارجية
External Interrupt
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1متجه المقاطعة
 -2المقاطعة الخارجية من على الطرفين  INT0و INT1
 -3المقاطعة بسبب التغير على أى طرف
 -4شرح مشروع جراج سيارات
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 1-6مـقدمـة
سنلقى ىف هذا الفصل نظرة شاملة عن املقاطعة بصورة عامة مع الرتكيز بصفة خاصة على املقاطعة اخلارجية للمتحكم
 atmeg328الذى نعتمد عليه كأداة برجمة ىف هذا الكتاب .نقصد ابملقاطعة اخلارجية أبهنا املقاطعة الىت تعطى خارجيا
على أحد أطراف املتحكم .أما املقاطعة الداخلية الىت أتتى من
قبل امللحقات الداخلية ىف املتحكم مثل املؤقتات واحملول
التماثلى الرقمى وغريها فسيأتى احلديث عن كل منها ىف الفصل
اخلاص بذلك.
معىن املقاطعة ميكننا تقدميه من الرتمجة احلرفية له من موقع
ويكبيداي الشهري الذى يعرف املقاطعة أبهنا عبارة عن إشارة إىل
املعاجل أو املتحكم آتية من مصدر عتادى  hardwareأو
براجمى  softwareتوضح وجود حدث يستوجب االنتباه أو
اخلدمة الفورية من قبل املعاجل أو املتحكم .ىف احلال يقوم
املتحكم بتعليق نشاطه احلاىل ويذهب خلدمة هذه املقاطعة،
شكل  1-6رسم ختطيطى ملقاطعة املتحكم
وبعد االنتهاء من هذه اخلدمة يعود الستئناف نشاطه من نفس
املكان الذى توقف عنده .كمثال على ذلك وأنت تتحدث مع زميل لك ىف أحد املواضيع مث أيتى أحدهم فجأة ليسألك
عن مكان احملاضرة مثال .ىف هذه احلالة ستتوقف عن احلديث مع زميلك مث جتيب السائل ،وبعد إجابة السائل تعود
الستئناف احلديث مع زميلك .شكل  1-6يبني رمسا ختطيطيا ملقاطعة املعاجل أو املتحكم .تربز هنا جمموعة من األسئلة
الىت جيب اإلجابة عليها لكى نفهم هذا املوضوع وسنحاول اإلجابة على كل منها ابختصار دون الدخول ىف التفاصيل
الدقيقة.

ما هى األنواع املختلفة للمقاطعة؟
يقسم املتخصصون املقاطعة إىل أنواع عديدة وبطرق خمتلفة .فالبعض مثال يقسم املقاطعة إىل مقاطعة عتادية
 hardware interruptوأخرى براجمية  software interruptكما أشران مسبقا .املقاطعة األوىل يكون مصدرها
عتاداي وحت دث عادة من خالل أطراف املتحكم أو املعاجل .من أمثلة ذلك أن يتم مقاطعة املتحكم ىف حالة حدوث
حريق مثال أو ارتفاع ىف درجة احلرارة حيث تتم هذه املقاطعة على أحد أطراف املتحكم ،ومبجرد قبول املقاطعة يذهب
 132الفصل 6

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

املقاطعة اخلارجية

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

املتحكم إىل برانمج خدمة املقاطعة الذى يقوم بفعل معني مناسب حلالة هذه املقاطعة مثل ضرب جرس إنذار أو
استدعاء مطاىف أو غري ذلك .من أمثلة هذه األطراف املوجودة ىف مجيع املعاجلات واملتحكمات تقريبا الطرف Reset
والذى بتنشيطه يرتك املتحكم أو املعاجل ما ينفذه ويذهب لتنفيذ برانمج معني خاص إبعاد وضع املعاجل أو املتحكم.
أما املقاطعة الرباجمية فهى حتدث ألسباب براجمية حتدث أثناء تنفيذ الربانمج مثل القسمة على الصفر مثال ،الىت قد
حتدث عرضيا حيث عندها خيرج املتحكم من الربانمج الذى ينفذه ويعطى رسالة خطأ تعرف املستخدم هبذا اخلطأ.
هناك أيضا بعض األوامر الىت بتنفيذها حتدث مقاطعة للمتحكم ومن أمثلة ذلك األمر  resetوالذى ميكن وضعه ىف
الربامج حبيث إذا حدثت أخطاء معينة يقوم الربانمج بعمل إعادة وضع للمتحكم لتجنب أى مواقف خطرية قد حتدث
من االستمرار ىف تنفيذ الربانمج .البعض يقسم املقاطعة على حسب طبيعة اإلشارة املستخدمة ىف املقاطعة ،فهناك مثال
مقاطعة املستوى  level interruptوالىت فيها يتم وضع إشارة مبستوى معني (واحد أو صفر مثال) وتظل اإلشارة على
هذا املستوى إىل أن تقبل املقاطعة ،وإذا تغريت اإلشارة عن هذا املستوى قبل قبول املقاطعة فإن املقاطعة لن تقبل .ىف
مقابل هذا النوع هناك مقاطعة احلافة ( edge interruptاحلافة الصاعدة أو النازلة إلشارة املقاطعة) .ىف هذا النوع
يكفى أن تنتقل اإلشارة من الصفر إىل الواحد (احلافة الصاعدة) مثال لكى تقبل املقاطعة .عند حدوث هذه احلافة يتم
تسجيل  1ىف ماسك معني داخل املتحكم يقوم املتحكم بقراءة حالته قبل تنفيذ أى أمر ،فإن وجد واحد ىف هذا
املاسك يقوم فورا بقبول املقاطعة .الحظ أن هذه املقاطعة البد أن يقبلها املتحكم وليست هناك فرصة لعدم قبوهلا مثل
مقاطعة املستوى السابقة .البعض يقسم املقاطعة إىل مقاطعة ميكن حجبها  maskable interruptوأخرى ال ميكن
حجبها  .nonmaskableىف املقاطعة الىت ميكن حجبها يكون قبول املقاطعة مرتبطا حبالة علم معني داخل املتحكم،
فإذا كان هذا العلم نشطا يتم قبول املقاطعة ،وإذا مل يكن هذا العلم نشطا فلن تقبل املقاطعة ،وهذا العلم ميكن التحكم
فيه عن طريق املستخدم .أما املقاطعة غري القابلة للحجب فهى مقاطعة ليست مرتبطة بعلم أو خالفة وعند حدوثها
البد من قبوهلا من قبل املتحكم ،ولذلك يتم توصيل املقاطعة األكثر خطورة على هذا النوع من املقاطعة حىت نضمن
قبوهلا وتنفيذها.

كيف يعرف املتحكم مكان برانمج خدمة املقاطعة؟
مجيع املتحكمات حتتوى مكان يسمى متجه املقاطعة  interrupt vectorوهذا املكان حيتوى عنوان بداية برانمج
اخلدمة interrupt service routine, ISRلكل مقاطعة ميكن أن يتعامل معها هذا املتحكم .ىف العادة يشغل
متجه املقاطعة أول جزء من ذاكرة الربجمة ألى متحكم ،وىف العادة يكون أول واحد كيلوابيت من هذه الذاكرة .عند
حدوث أى مقاطعة يقفز املتحكم فورا إىل مكان خمصص هلذه املقاطعة ىف متجه املقاطعة ،ليعرف منه عنوان أول أمر
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ىف برانمج خدمة املقاطعة فيقفز إليه ويبدأ ىف تنفيذه .ىف العادة ينتهى برانمج خدمة املقاطعة ابألمر  RETIأى العودة
من املقاطعة ،حيث يتسبب تنفيذ هذا األمر أبن يعود املتحكم إىل نفس املكان الذى خرج منه ىف الربانمج األساسى.
كيف يعود املتحكم إىل نفس املكان الذى خرج منه ىف الربانمج األساسى بعد تنفيذ برانمج خدمة املقاطعة؟
يرجع الفضل ىف ذلك إىل ما يسمى ابملكدسة  ،stackوهذه املكدسة تكون عبارة عن جزء من ذاكرة البياانت أو
الذاكرة العشوائية  RAMيكون عنوان البداية فيه موجودة ىف أحد مسجالت املعاجل أو املتحكم يسمى مؤشر املكدسة
 .stack pointer, SPعند حدوث املقاطعة ىف أى وقت يكون عداد الربانمج  program counter, PCالذى
تعرفنا عليه ىف الفصل األول حيتوى عنوان
األمر الذى عليه الدور ىف التنفيذ ىف
الربانمج األساسى .بعد أن ينتهى املتحكم
من تنفيذ األمر احلاىل الذى كان ينفذه
أثناء حدوث املقاطعة ،فإن املتحكم يقوم
بدفع حمتوايت عداد الربانمج  PCىف

شكل  2-6مسجل احلالة ىف املتحكم  atmega328حيث علم
املقاطعة  Iهو البت رقم 7

املكدسة مبساعدة مؤشرها  ،SPويقفز إىل برانمج خدمة املقاطعرة  .ISRبعد أن ينتهى املتحكم من تنفيذ برانمج
خدمة املقاطعة وينفذ األمر  RETIيقوم بسحب حمتوايت عداد الربانمج  PCمن املكدسة مرة اثنية ،وبذلك يصبح
األمر الذى عليه الدور ىف التنفيذ هو نفس األمر الذى كان سينفذ لوال حدوث املقاطعة .ابلطبع فإن هناك تفاصيل
أكثر دقة للتعامل مع املكدسة ليس هذا هو املكان املناسب لشرحها .بعد أن عرفنا برانمج خدمة املقاطعة ،واملكدسة،
وكيفية العودة إىل نفس املكان ىف الربانمج األساسى سنقدم ىف اجلزء التاىل اخلطوات املرتبة الىت يتخذها املتحكم عند
حدوث أى مقاطعة.

اخلطوات الىت ينفذها املتحكم عند حدوث أى مقاطعة
عند حدوث مقاطعة للمتحكم من أى نوع يقوم املتحكم بتنفيذ اخلطوات التالية:
 -1ينتهى املتحكم من تنفيذ األمر احلاىل الذى يقوم بتنفيذه
 -2على حسب نوع املقاطعة يقفز املعاجل إىل مكان حمدد ىف متجه املقاطعة  interrupt vectorليعرف منه
عنوان برانمج خدمة املقاطعة .Interrupt service routine, ISR
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 -3لكى يقبل املتحكم أى مقاطعة البد أن يكون علم املقاطعة  Interrupt flag, Iفعاال (يساوى واحد) وهو
البت رقم  7ىف مسجل احلالة كما ىف شكل  ،2-6ويتم ذلك قبل طلب املقاطعة.
 -4كل مقاطعة يكون هلا علم تنشيط خاص هبا وهذا العلم البد من تنشيطه أيضا حىت تقبل هذه املقاطعة،
وسنرى ذلك عند احلديث عن املقاطعات املختلفة.
 -5إذا كانت املقاطعة ستقبل بناء على حالة العلمني السابقني ،فإن املعاجل يقوم بدفع عداد الربانمج program
( counter, PCالذى حيتوى عنوان األمر الذى عليه الدور ىف التنفيذ ىف الربانمج األساسى) ىف املكدسة
.stack
 -6يقفز املتحكم إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRومبجرد دخوله فيه يقوم بتصفري علم املقاطعة  Iليمنع أى
مقاطعة أخرى قد أتتى وجتعل املتحكم خيرج من برانمج خدمة املقاطعة احلالية قبل إمتامها.
 -7ميكن للمستخدم داخل برانمج خدمة املقاطعة أن يعيد وضع علم املقاطعة بواحد ليسمح للمقاطعات األخرى
(إن حدثت) أن خترج بعملية التنفيذ من برانمج اخلدمة احلاىل خلدمة مقاطعات أخرى.
 -8بعد أن ينتهى املتحكم من تنفيذ برانمج خدمة املقاطعة  ISRالذى يكون آخر أمر فيه هو األمر املميز
 RETIوالذى بتنفيذه يقوم املتحكم بسحب حمتوايت عداد الربانمج من املكدسة مرة اثنية وبذلك تعود
عملية التنفيذ إىل الربانمج األساسى.
 -9يقوم املتحكم إبرجاع علم املقاطعة  Iإىل القيمة  1مرة أخرى حىت يكون جاهزا الستقبال أى مقاطعات أخرى.

ماذا سيحدث لو أنه حدثت مقاطعااتن للمتحكم ىف نفس الوقت (ابلصدفة طبعا)؟
ختتلف الكثري من املعاجلات واملتحكمات ىف التعامل مع هذا املوقف فالكثري من املعاجلات تعطى أولوية معينة لكل نوع
من أنواع املقاطعة حبيث إذا حدث هذا املوقف بني أى مصدرى مقاطعة ،فإن املقاطعة ذات األولوية األعلى هى الىت
يتم خدمتها أوال .املتحكمات  AVRأخذت هذا األمر ببساطة ومل تعطى أولوية ألى مقاطعة سوى ترتيب وضعها ىف
متجه املقاطعة الذى سندرسه بعد قليل للمتحكم  .atmega328فمثال ىف هذا املتجه للمقاطعة الذى سنراه بعد قليل
أتتى املقاطعة العتادية  Resetىف أول هذ ا املتجه أو اجلدول ،ولذلك فهى أتخذ أعلى أولوية ،فإذا جاءت مع أى
مقاطعة أخرى ىف اجلدول ىف نفس الوقت ،فإنه يتم خدمتها أوال .وهكذا مع املقاطعات األخرى تكون املقاطعة الىت
أتتى ىف جدول املقاطعة أوال هى الىت هلا األولوية األعلى.

 135الفصل 6

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

املقاطعة اخلارجية

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

كيف يشعر املتحكم بوجود أى طلب للمقاطعة؟
بعد أن ينتهى املتحكم (وحدة املعاجلة املركزية  )CPUمن تنفيذ أى أمر ،وقبل أن ينتقل إىل تنفيذ األمر التاىل له ،فإنه
يقوم ابملرور على مجيع مصادر املقاطعة لريى إن كان أحدها نشطا (أى يطلب املقاطعة) أم ال ،فإذا وجد أى طلب
للمقاطعة موجود ،ومجيع شروط قبول هذه املقاطعة حمققة ،فإنه يذهب على الفور لتنفيذ برانمج خدمة املقاطعة اخلاص
هبا .أما إذا مل جيد أى طلبات للمقاطعة ،أو هناك مقاطعة غري حمققة لشروط القبول (كأن يكون علم املقاطعة اخلاص
هبا  maskيساوى صفر) فإنه ينتقل إىل تنفيذ األمر التاىل ىف الربانمج األساسى الذى ينفذه.

 2-6مـتجه املقاطعة

Interrupt Vector

حيتوى املتحكم  atmega328على  26مقاطعة خمتلفة املصدر مبينة ىف اجلدول  1-6حيث مت إعطاء املقاطعات
املتحدة املصدر لون خلفية واحد ليسهل متييزها عن املقاطعات األخرى .سنتناول ىف هذا الفصل املقاطعات الىت
مصدرها من خارج املتحكم ،أى أهنا تعطى من خالل أحد أطرافه اخلاصة
بذلك مثل الطرفني  INT0و  INT1واملقاطعات بسبب أى تغيري ىف اجلهد
على أى طرف من أطراف املتحكم .هذه املقاطعات اخلارجية هى اجملموعة
التالية للمقاطعة  RESETمباشرة وأعطيناها اللون البمىب اخلفيف لتمييزها.
كل واحدة من هذه املقاطعات على وجه العموم خيصه موضعني ىف ذاكرة الربجمة
بدءا من العنوان  0x0000كما ىف اجلدول ومها ميثالن متجه املقاطعة لكل
منهما .مبجرد حدوث أى مقاطعة وقبوهلا من قبل املتحكم فإن املتحكم يقفز
إىل املكان املخصص هلا ىف جدول متجه املقاطعة حيث يكون عنوان برانمج
خدمة املقاطعة  ISRاخلاص هبذه املقاطعة موجودا ىف هذين املكانني .فمثال،
إذا حدثت مقاطعة على الطرف  ،INT0فإن املتحكم سيقفز إىل العنوان
 0x0002ىف ذاكرة الربجمة حيث يقرأ عنوان بداية برانمج خدمة املقاطعة ISR
من هذين املكانني  0x0002و  .0x0003ابقى املقاطعات ذات املصادر

شكل  3-6طرىف املقاطعة
 INT0و INT1

الداخلية الىت أتتى من األجهزة امللحقة داخل املتحكم مثل املؤقتات واحملول
التماثلى الرقمى والرتاسل التتابعى وغريها سيأتى احلديث عنها ىف الفصول اخلاصة بكل واحد من هذه امللحقات.
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املقاطعة اخلارجية على الطرفني  INT0و INT1

هذان الطرفان مشرتكان وظيفيا مع الطرفني  D2و  D3ىف البوابة  Dكما ىف شكل  .3-6ميكن إدخال أى مقاطعة
خارجية ،مثل زايدة ىف درجة احلرارة أو الضغط أو السرعة عن حد تشبع معني ،أو اصطدام الروبوت حبائط مثال ،من
خالل هذين اخلطني .كما هو موضح ىف جدول متجه املقاطعة ،اجلدول  ،1-6فإن املقاطعة على هذين اخلطني هلا
األولوية التالية من حيث الرتتيب بعد املقاطعة  RESETالىت هلا أعلى أولوية على كل املقاطعات األخرى .يتم التحكم
ىف أداء املقاطعة من على هذين اخلطني ابستخدام ثالث مسجالت سنشرحها ابلتفصيل فيما يلى.
جدول  1-6متجه املقاطعة  interrupt vectorللمتحكم atmega328
الوصف

مصدر المقاطعة

يمكن لهذه المقاطعة أن تحدث من الطرف  ،resetأو بعد تشغيل
القدرة ،أو بسبب دائرة مراقبة القدرة  ،brown outأو بسبب
مؤقت كلب الحراسة
طلب مقاطعة من على الطرف  INT0للشريحة
طلب مقاطعة من على الطرف  INT1للشريحة
المقاطعة رقم  0بسبب تغير فى جهد الطرف
المقاطعة رقم  1بسبب تغير فى جهد الطرف
المقاطعة رقم  2بسبب تغير فى جهد الطرف
المقاطعة بسبب فيضان فى مؤقت كلب الحراسة
تطابق مقارنة  Aفى المؤقت 2
تطابق مقارنة  Bفى المؤقت 2
فيضان فى المؤقت 2
التقاط حدث للمؤقت1
تطابق مقارنة  Aفى المؤقت 1
تطابق مقارنة  Bفى المؤقت 1
فيضان فى المؤقت 1
تطابق مقارنة  Aفى المؤقت 0
تطابق مقارنة  Bفى المؤقت 0
فيضان فى المؤقت 0
اكتمال اإلرسال التتابعى بالنظام SPI
اكتمال االستقبال التتابعى  Rxفى النظام USART
مسجل البيانات فاضى فى النظام USART
اكتمال اإلرسال التتابعى  Txفى النظام USART
اكتمال التحويل فى المحول التماثلى الرقمى ADC
الذاكرة  EEPROMجاهزة
المقارن التماثلى
الواجهة مع نظام السلكين للتراسل I2C
ذاكرة تخزين البرنامج جاهزة

RESET

العنوان فى
ذاكرة البرمجة
0x0000

رقم
المتجه
1

INT0
INT1
PCINT0
PCINT1
PCINT2
WDT
TIMER2_COMPA
TIMER2_COMPB
TIMER2_OVF
TIMER1_CAPT
TIMER1_COMPA
TIMER1_COMPB
TIMER1_OVF
TIMER0_COMPA
TIMER0_COMPB
TIMER0_OVF
SPI STC
USART_RX
USART_UDRE
USART_TX
ADC
EE READY
ANALOG COMP
TWI
SPM READY

0x0002
0x0004
0x0006
0x0008
0x000A
0x000C
0x000E
0x0010
0x0012
0x0014
0x0016
0x0018
0x001A
0x001C
0x001E
0x0020
0x0022
0x0024
0x0026
0x0028
0x002A
0x002C
0x002E
0x0030
0x0032

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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-1مسجل قناع (ماسك) املقاطعة اخلارجية External Interrupt Mask Register, EIMSK

شكل  4-6يبني تفاصيل هذا املسجل .كما نرى فإن هذا املسجل مكون من  8بتات مثل مجيع املسجالت ىف
املتحكمات  AVRذات الثمانية بتات .البتات من البت رقم  2حىت البت رقم  7غري مستخدمة.

البت رقم  0خاصة بطرف املقاطعة  INT0وهى متثل القناع أو املاسك  maskاخلاص هبذا الطرف .أى أنه لكى

تقبل املقاطعة على الطرف  INT0فإنه البد من وضع  1ىف هذه البت ،وهذا طبعا على أن يكون علم املقاطعة العام
 Iىف مسجل حالة املتحكم قد مت وضعه بواحد هو اآلخر .أما طبيعة اإلشارة الىت ستحدث املقاطعة من حيث هل هى
إشارة مستوى أم إشارة حافة فسيتم حتديدها ىف املسجل التاىل.
البت رقم  1خاصة بطرف املقاطعة  INT1وهى متثل القناع أو املاسك  maskاخلاص هبذا الطرف .أى أنه لكى

تقبل املقاطعة على الطرف  INT1فإنه البد من وضع  1ىف هذه البت ،وهذا طبعا على أن يكون علم املقاطعة العام
 Iىف مسجل حالة املتحكم قد مت وضعه بواحد هو اآلخر .أما طبيعة اإلشارة الىت ستحدث املقاطعة من حيث هل هى
إشارة مستوى أم إشارة حافة فسيتم حتديدها ىف املسجل التاىل .اإلسم الرمسى هلذا املسجل الذى سيستعمل ىف الربجمة
هو EIMSK

شكل  4-6مسجل قناع املقاطعة اخلارجية EIMSK

-2مسجل حتكم املقاطعة اخلارجية

External Interrupt Control Register A, EICRA

البتات األربعة األوىل فقط من هذا املسجل هى املستخدمة واألربعة الثانية غري مستخدمة كما هو موضح ىف شكل
.5-6
البت  0والبت  :1ختصان التحكم ىف كيفية استشعار املقاطعة على اخلط  INT0من حيث هل هى مقاطعة مستوى

أم مقاطعة حافة Interrupt Sense Control bits 0,1 .وأختصارا تكتب  .ISCB0,1جدول  2-6يبني حالة
هذه البتات (الكتابة ابخلط األسود) وكيفية استشعار املتحكم إلشارة املقاطعة املعطاة على الطرف .INT0

البت  2والبت  :3ختصان التحكم ىف كيفية استشعار املقاطعة على اخلط  INT1من حيث هل هى مقاطعة مستوى
أم مقاطعة حافة Interrupt Sense Control bits 0,1 .وأختصارا تكتب  .ISCB0,1جدول  2-6يبني حالة
هذه البتات (الكتابة ابخلط األزرق) وكيفية استشعار املتحكم إلشارة املقاطعة املعطاة على الطرف .INT1
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شكل  5-6مسجل حتكم املقاطعة اخلارجية EICRA

األصفار الىت ىف أسفل املسجالت املوضحة ىف الشكل  4-6والشكل  5-6تعىن أنه عند عمل  RESETللمتحكم
فإن حمتوايت كل البتات ىف هذه املسجالت ستكوت أصفارا.
جدول  2-6بتات حالة استشعار املقاطعة على اخلطني  INT0و INT1
الوصف (حالة اإلشارة التى ستسبب المقاطعة)
ISC01 ISC00
ISC11 ISC10
0
يتم طلب المقاطعة على الخط  INT0بإشارة منخفضة المستوى (صفر وتظل صفر إلى أن تقبل) 0
0
يتم طلب المقاطعة على الخط  INT1بإشارة منخفضة المستوى (صفر وتظل صفر إلى أن تقبل) 0
0
1
أى تغير منطقى على الخط ( INT0صفر إلى واحد ،أو واحد إلى صفر) يتسبب فى المقاطعة
0
1
أى تغير منطقى على الخط ( INT1صفر إلى واحد ،أو واحد إلى صفر) يتسبب فى المقاطعة
1
0
الحافة الهابطة (واحد إلى صفر) على الخط  INT0تتسبب فى المقاطعة
1
0
الحافة الهابطة (واحد إلى صفر) على الخط  INT1تتسبب فى المقاطعة
1
1
الحافة الصاعدة (صفر إلى واحد) على الخط  INT0تتسبب فى المقاطعة
1
1
الحافة الصاعدة (صفر إلى واحد) على الخط  INT1تتسبب فى المقاطعة
األسود خاص بالخط INT0
األزرق خاص بالخط INT1

-3مسجل األعالم للمقاطعة اخلارجية External Interrupt Flag Register, EIFR

شكل  6-6مسجل األعالم للمقاطعة اخلارجية EIFR

البتات من رقم  2إىل رقم  7غري مستخدمة.

البت رقم  :0متثل علم مقاطعة للخط  .INT0إذا كان بتات استشعار إشارة املقاطعة  ISC00و  ISC01ىف

اجلدول ( 2-6ابخلط األسود) تساوى  ،00مما يعىن أن هذه املقاطعة ستكون مقاطعة مستوى ،أى أن الطرف INT0
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البد أن يساوى صفر وأن يبقى صفر حىت تقبل املقاطعة ،ىف هذه احلالة يكون العلم  INTF0ىف شكل  6-6يساوى
صفر ،ولن يكون له أى أتثري على املقاطعة .املشكلة هى ىف احلاالت الثالث املتبقية ىف اجلدول  ،2-6أى إذا كان
الطرف  INT0حساسا ألى تغري منطقى أو ألى حافة ،ىف هذه احلالة مبجرد حدوث هذا التغري املنطقى أو احلافة
(الصاعدة أو النازلة) فإن العلم  INTF0يصبح واحد ،حبيث إذا كان هذا العلم واحد ،وكان القناع  INT0ىف مسجل
األقنعة يساوى واحد ،وكان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد ،فإن املقاطعة ستقبل ،وتنتقل عملية التنفيذ إىل برانمج
خدمة املقاطعة  .ISRأى أن البت رقم  0ىف هذا املسجل تعمل مبثابة ماسك  latchيسجل حالة اخلط INT0
عندما يكون حساسا ألى تغري منطقى أو ألى حافة.

البت رقم  :1متثل علم مقاطعة للخط  .INT1إذا كان بتات استشعار إشارة املقاطعة  ISC10و  ISC11ىف

اجلدول ( 2-6ابخلط األزرق) تساوى  ، 00مما يعىن أن هذه املقاطعة ستكون مقاطعة مستوى ،أى أن الطرف INT1

البد أن يساوى صفر وأن يبقى صفر حىت تقبل املقاطعة ،ىف هذه احلالة يكون العلم  INTF1ىف شكل  6-6يساوى
صفر ،ولن يكون له أى أتثري على املقاطعة .املشكلة هى ىف احلاالت الثالث املتبقية ىف اجلدول  ،2-6أى إذا كان
الطرف  INT1حساسا ألى تغري منطقى أو ألى حافة ،ىف هذه احلالة مبجرد حدوث هذا التغري املنطقى أو احلافة
(الصاعدة أو النازلة) فإن العلم  INTF1يصبح واحد ،حبيث إذا كان هذا العلم واحد ،وكان القناع  INT1ىف مسجل
األقنعة يساوى واحد ،وكان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد ،فإن املقاطعة ستقبل ،وتنتقل عملية التنفيذ إىل برانمج
خدمة املقاطعة  .ISRأى أن البت رقم  1ىف هذا املسجل تعمل مبثابة ماسك  latchيسجل حالة اخلط INT1
عندما يكون حساسا ألى تغري منطقى أو ألى حافة.
إذن ملخص ما سبق هو أن خطى املقاطعة اخلارجية  INT0و  INT1يتم التحكم فيهما من خالل ثالث مسجالت:
األول حيتوى قناع لكل مقاطعة وهذا القناع البد أن يكون واحد حىت تقبل املقاطعة على اخلط املقابل ،واملسجل الثاىن
حيتوى اثنني بت لك خط مقاطعة يتحكمان ىف طريقة استشعار إشارة املقاطعة هل هى حساسة للمستوى أم للحافة
الصاعدة أم النازلة ،وأما املسجل الثالث فيحتوى علم لكل مقاطعة يسجل فيه واحد إذا كانت املقاطعة حساسة للتغري
املنطقى أو للحافة الصاعدة أو النازلة.

مثال على املقاطعة:
الربانمج التاىل يدور ىف احللقة املغلقة ) while(1وال يعمل شىء ،وعند حدوث املقاطعة على اخلط  INT0فإن
املتحكم يقفز إىل برانمج خدمة املقاطعة ) .(INT0_vectبرانمج خدمة املقاطعة سيعكس حالة بت اخلرج PC0

املوصلة على دايود ضوئى  LEDعند حدوث أى مقاطعة على هذا الطرف.
 140الفصل 6

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

املقاطعة اخلارجية

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

*/
* Interrupt1.c
*
* Created: 6/30/2017 6:57:28 AM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
>#include <avr/interrupt.h

شكل  7-6استخدام املقاطعة  INT0لعكس الدايود الضوئى
عند حدوث تغيري ىف وضع املفتاح

)int main(void
{
;)DDRD &=~(1<<DDD2
طرف املقاطعة جيب أن يكون دخل حىت //

يقبل املقاطعة عليه

تفعيل مقاومة اجلذب على هذا الطرف PORTD |=(1<<PORTD2); //
تفعيل املقاطعة لتعمل عند أى تغيري منطقى EICRA |=(1<<ISC00); //
تفعيل قناع املقاطعة EIMSK |=(1 << INT0); //
تفعيل علم املقاطعة العام sei(); //
البوابة سى بوابة إخراج DDRC =0xFF; //
إضاءة الدايود PORTC =0x01; //
)while (1
{
}
}
بداية برانمج خدمة املقاطعة ISR (INT0_vect) //
;)PORTC ^= (1<<0
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عكس إضاءة الدايود الضوئى//

}

نالحظ ىف هذا الربانمج تضمني امللف املكتىب القياسى  Intrerrupt.hابألمر >#include <avr/interrupt.h

وهو ملف مكتىب قياسى ،أى أنه من إعداد األمتل استديو ،وذلك حىت ميكن التعامل مع املقاطعة .جيب أن يكون
طرف البوابة  Dاملستخدم ىف املقاطعة  INT0وهو الطرف  PD2طرف دخل وتفعيل مقاومة اجلذب الداخلية عليه
عن طريق إخراج واحد عليه ،وهذا ما يفعله أول أمرين داخل الربانمج األساسى  .mainبعد ذلك مت وضع بتات
استشعار اإلشارة على الطرف  INT0لتساوى  ،01وهذا الوضع جيعل الطرف  INT0حساس ألى تغيري منطقى
عليه .الحظ أننا استخدمنا األمر ;) EICRA |=(1<<ISC00ليجعل البت رقم صفر تساوى واحد ،ومل نعمل
شىء ىف البت رقم  1ألهنا تكون صفر تلقائيا مع بداية التشغيل .هذا األمر يعىن إزاحة  1ىف البت  ISC00ىف مسجل
التحكم ىف املقاطعة اخلارجية  .EICRAبعد ذلك مت وضع قناع املقاطعة  INT0يساوى واحد ابستخدام األمر
;) .EIMSK |=(1 << INT0ىف النهاية مت وضع علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد ابستخدام األمر ;)(، sei
وهو أحد األوامر القياسية الىت سنستخدمها ابستمرار لتفعيل هذا العلم .بذلك أصبح الطرف  INT0جاهزا الستقبال
أى مقاطعة .لذلك سيدور الربانمج ىف احللقة املغلقة )(  whileبدون أن يعمل أى شىء ،إىل أن حيدث أى تغيري ىف
حالة املفتاح املوصل على الطرف  ،INT0حيث عندها سيقفز املتحكم إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRلينفذه ،وهذا
الربانمج عبارة عن أمر واحد يعكس حالة طرف البوابة  PC0املوصل على الدايود الضوئى ،وبعدها يعود ليدور ىف
احللقة املغلقة .حاول اللعب هبذا الربانمج عن طريق تغيري احلاالت املختلفة الستشعار إشارة املقاطعة ورؤية أتثريها،
وبنفس الطريقة حاول اللعب أيضا بطرف املقاطعة .INTR1

 4-6املقاطعة بسبب التغيري على أى طرف

Pin Change

هناك نوع آخر من املقاطعة اخلارجية ابإلضافة إىل املقاطعة على الطرفني  INT0و  INT1وهو املقاطعة عند حدوث
أى تغري ىف اجلهد املنطقى ألطراف بواابت اإلدخال واإلخراج الثالثة  PBو  PCو  .PDلذلك فإن هناك ثالث
متجهات هلذا النوع من املقاطعة موضحة ىف جدول متجه املقاطعة املوضح ىف اجلدول  ،1-6وهذه املتجهات هلا
األولوية التالية مباشرة للمقاطعة اخلارجية  ،INT1وهى كالتاىل:
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 -1املقاطعة  PCINT0ورقم املتجه اخلاص هبا هو  4كما ىف جدول  ،1-6وعنوان املتجه اخلاص هبا ىف ذاكرة
الربجمة هو  ، 0x0006وهذه املقاطعة تنشط ىف حالة حدوث أى تغري منطقى على األطراف الثمانية للبوابة
 .PBأى أنه ميكن القول أن هذه املقاطعة ،PCINT0 ،هلا مثانية مصادر وهى األطراف  PB0حىت .PB7
ىف العادة أتخذ هذه املصادر األرقام  PCINT0حىت .PCINT7
 -2املقاطعة  PCINT1ورقم املتجه اخلاص هبا هو  5كما ىف جدول  ،1-6وعنوان املتجه اخلاص هبا ىف ذاكرة
الربجمة هو  ، 0x0008وهذه املقاطعة تنشط ىف حالة حدوث أى تغري منطقى على األطراف السبعة للبوابة
 .PCأى أنه ميكن القول أن هذه املقاطعة ،PCINT1 ،هلا سبعة مصادر وهى األطراف  PC0حىت .PC6
ىف العادة أتخذ هذه املصادر األرقام  PCINT8حىت .PCINT14
 -3املقاطعة  PCINT2ورقم املتجه اخلاص هبا هو  6كما ىف جدول  ،1-6وعنوان املتجه اخلاص هبا ىف ذاكرة
الربجمة هو  ،0x000Aوهذه املقاطعة تنشط
ىف حالة حدوث أى تغري منطقى على
األطراف الثمانية للبوابة  .PDأى أنه ميكن
القول أن هذه املقاطعة ،PCINT2 ،هلا
مثانية مصادر وهى األطراف  PD0حىت
 .PD7ىف العادة أتخذ هذه املصادر األرقام
 PCINT16حىت .PCINT23
شكل  8-6يبني أطراف هذه املقاطعات على شرحية
املتحكم .هذه املقاطعة يتم التحكم ىف أدائها من خالل
ثالثة مسجالت كما يلى:

شكل  8-6البواابت الثالثة الىت ميكن مقاطعة املتحكم
من خالل أى تغيري على أطرافها

-1مسجل التحكم ىف مقاطعة تغري األطراف
Pin Change Interrupt Control Register, PCICR

شكل  9-6يبني بتات هذا املسجل ،حيث نالحظ استخدام ثالث بتات فقط منه ،وكل بت متثل القناع أو بت
التنشيط لكل واحدة من هذه املقاطعات.
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شكل  9-6مسجل التحكم ىف مقاطعة تغري األطراف PCICR

البت  :0تنشيط مقاطعة تغري األطراف رقم  ،Pin Change Interrupt Enable PCIE0 ،0حيث بوضع هذه
البت بواحد وإذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد ،فإن أى تغيري على األطراف  PB0إىل  PB7سيتسبب ىف
تفعيل هذه املقاطعة .ميكن إمخاد أو تنشيط كل واحد من هذه املقاطعات الثمانية منفردا ابستخدام مسجل األقنعة
.PCMSK0
البت  :1تنشيط مقاطعة تغري األطراف رقم  ،Pin Change Interrupt Enable PCIE1 ،1حيث بوضع هذه

البت بواحد وإذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد ،فإن أى تغيري على األطراف  PC0إىل  PC6سيتسبب ىف
تفعيل هذه املقاطعة .ميكن إمخاد أو تنشيط كل واحد من هذه املقاطعات الثمانية منفردا ابستخدام مسجل األقنعة
.PCMSK1
البت  :2تنشيط مقاطعة تغري األطراف رقم  ،Pin Change Interrupt Enable PCIE2 ،2حيث بوضع هذه
البت بواحد وإذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد ،فإن أى تغيري على األطراف  PD0إىل  PD7سيتسبب ىف
تفعيل هذه املقاطعة .ميكن إمخاد أو تنشيط كل واحد من هذه املقاطعات الثمانية منفردا ابستخدام مسجل األقنعة
.PCMSK2
البتات من  3حىت  :7غري مستخدمة.
-2مسجل أعالم مقاطعة تغري األطراف Pin Change Interrupt Flag Register, PCIFR

شكل  10-6يبني بتات هذا املسجل ،حيث نالحظ استخدام ثالث بتات فقط منه ،وكل بت متثل العلم اخلاص
بكل واحدة من هذه املقاطعات.

شكل  10-6مسجل أعالم مقاطعة تغري األطراف PCIFR
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البت  :0عند حدوث أى تغري منطقى على أى واحد من املصادر  PB0حىت  PB7أو  PCINT0حىت PCINT7

فإن العلم  PCIF0سيصبخ واحد ،وإذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد ،وقناع هذه املقاطعة  PCIE0ىف
املسجل السابق يساوى واحد ،فإن املتحكم سيقفز إىل برانمج خدمة هذه املقاطعة  .ISRمبجرد االنتهاء من برانمج
خدمة املقاطعة يتم تصفري هذا العلم تلقائيا .ميكننا القول أبن هذا العلم مبثابة ماسك  latchميسك ابلتغيري الذى حدث
على هذه األطراف إىل أن تقبل املقاطعة ،وذلك ألن هذا التغيري يكون ىف العادة حافة صاعدة أو انزلة.

البت  :1عند حدوث أى تغري منطقى على أى واحد من املصادر  PC0حىت  PC6أو  PCINT8حىت
 PCINT14فإن العلم  PCIF1سيصبخ واحد ،وإذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد ،وقناع هذه املقاطعة
 PCIE1ىف املسجل السابق يساوى واحد ،فإن املتحكم سيقفز إىل برانمج خدمة هذه املقاطعة  .ISRمبجرد االنتهاء
من برانمج خدمة املقاطعة يتم تصفري هذا العلم تلقائيا .ميكننا القول أبن هذا العلم مبثابة ماسك  latchميسك ابلتغيري
الذى حدث على هذه األطراف إىل أن تقبل املقاطعة ،وذلك ألن هذا التغيري يكون ىف العادة حافة صاعدة أو انزلة.

البت  :2عند حدوث أى تغري منطقى على أى واحد من املصادر  PD0حىت  PD7أو  PCINT16حىت
 PCINT23فإن العلم  PCIF2سيصبخ واحد ،وإذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد ،وقناع هذه املقاطعة
 PCIE2ىف املسجل السابق يساوى واحد ،فإن املتحكم سيقفز إىل برانمج خدمة هذه املقاطعة  .ISRمبجرد االنتهاء
من برانمج خدمة املقاطعة يتم تصفري هذا العلم تلقائيا .ميكننا القول أبن هذا العلم مبثابة ماسك  latchميسك ابلتغيري
الذى حدث على هذه األطراف إىل أن تقبل املقاطعة ،وذلك ألن هذا التغيري يكون ىف العادة حافة صاعدة أو انزلة.
البتات من  3حىت  :7غري مستخدمة.

-3مسجل األقنعة ملقاطعة تغري األطراف Pin Change Mask Register, PCMSK0 ،0

شكل  11-6يبني بتات هذا املسجل ،حيث نالحظ أن كل بتات هذا املسجل مستخدمة .كل بت من بتات هذا
املسجل متثل قناعا ميكن به تنشيط أو إمخاد مقاطعة التغيري على الطرف املقابل  PCINT0حىت  PCINT7كما
ىف الشكل.
-4مسجل األقنعة ملقاطعة تغري األطراف Pin Change Mask Register, PCMSK1 ،1

شكل  12-6يبني بتات هذا املسجل ،حيث نالحظ أن كل بتات هذا املسجل مستخدمة فيما عدا البت األخرية
فقط حيث أن البوابة  Cىف هذا املتحكم حتتوى  8بتات أو  8خطوط فقط .كل بت من بتات هذا املسجل متثل قناعا
ميكن به تنشيط أو إمخاد مقاطعة التغيري على الطرف املقابل  PCINT8حىت  PCINT14كما ىف الشكل.
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-5مسجل األقنعة ملقاطعة تغري األطراف Pin Change Mask Register, PCMSK2 ،2

شكل  13-6يبني بتات هذا املسجل ،حيث نالحظ أن كل بتات هذا املسجل مستخدمة .كل بت من بتات هذا
املسجل متثل قناعا ميكن به تنشيط أو إمخاد مقاطعة التغيري على الطرف املقابل  PCINT16حىت PCINT23
كما ىف الشكل.
الحظ أن كل هذه املسجالت تكون أصفارا عند بداية تشغيل املتحكم .RESET

شكل  11-6مسجل األقنعة املنفردة للمقاطعات  PCINT0حىت PCINT7

شكل  12-6مسجل األقنعة املنفردة للمقاطعات  PCINT8حىت PCINT14

شكل  13-6مسجل األقنعة املنفردة للمقاطعات  PCINT16حىت PCINT23
من عيوب املقاطعة بسبب التغري ىف األطراف أن كل واحد من الثالث مقاطعات األساسية  PCINT0و PCINT1

و  PCINT2يتبعه مثانية مقاطعات ،وعند تنشيط أى عدد من هذه املقاطعات فإنه عند حدوث مقاطعة على أى
طرف من هذه األطراف النشطة ،فإنك لن تعرف من أين أتت هذه املقاطعة .فمثال لو أننا نشطنا املقاطعة INT0
وجعلنا األقنعة الثمانية املصاحبة هلا على األطراف  PB0حىت  PB7نشطة كلها ،فإنه عند إحداث مقاطعة على أى
واحد من هذه األطراف النشطة لن نعرف ما هو الطرف الذى حدثت عليه هذه املقاطعة حيث أن هناك برانمج خدمة
مقاطعة واحد  ISRمن خالل متجه مقاطعة واحد يتم تنفيذه هلذه املقاطعات الثمانية جمتمعة.
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مثال على مقاطعة التغري ىف األطراف:
ىف هذا الربانمج سنقوم بتنشيط مقاطعات التغيري على األطراف الثالثة من البوابة  ،PBوسنوصل على كل منها مفتاح
إلحداث هذا التغيري ،وسنرى أنه عند إحداث التغيري على طرف من األطراف الثالث ،فإن املتحكم سيقفز إىل نفس
برانمج خدمة املقاطعة ،الذى يقوم بتغيري حالة الدايودات الضوئية الثالث املوصلة على اخلطوط الثالثة األوىل من اليوابة
 PCكما ىف شكل .14-6

*/
* Interrupt2.c
*
* Created: 7/1/2017 7:03:22 AM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
>#include <avr/interrupt.h
)int main(void
{
;))DDRB &= ~((1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (1 << DDB2
//Clear the PB0, PB1, PB2, (PCINT0, PCINT1, PCINT2 pin) are now inputs
;))PORTB |= ((1 << PORTB0) | (1 << PORTB1) | (1 << PORTB2
//turn On the Pull-up PB0, PB1 and PB2
PCICR |= (1 << PCIE0); //set PCIE0 to enable PCINT0
;)PCMSK0 |= (1 << PCINT0)|(1<<PCINT1)|(1<<PCINT2
//set PCINT0, PCINT1, and PCINT2 to trigger an interrupt on state change
sei( ); // turn on Global interrupt
;DDRC=0xFF
;PORTC=0xff
)while (1
{
}
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}
ISR (PCINT0_vect)
{
PORTC ^=(1<<PORTC0); //toggle PC0
PORTC ^=(1<<PORTC1); //toggle PC1
PORTC ^=(1<<PORTC2); //toggle PC2
}

 البد من إجراء،اآلن لكى نعرف ابلضبط ما هو مصدر املقاطعة الذى تسبب ىف الذهاب إىل برانمج خدمة املقاطعة
.بعض اخلطوات الرباجمية ىف برانمج خدمة املقاطعة حبيث ميكن من خالهلا حتديد املصدر الذى أحدث هذه املقاطعة
:سنرى ذلك ىف املثال التاىل

/*
* Interrupt3.c
*
* Created: 7/2/2017 1:07:33 PM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
 املقاطعات الثالث تذهب لنفس برانمج14-6 شكل
volatile int portbhistory = 0xFF; //
global variable initialized as 0xFF
خدمة املقاطعة
int main(void)
{
DDRB &= ~((1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (1 << DDB2));
//Clear the PB0, PB1, PB2, (PCINT0, PCINT1, PCINT2 pin) are now inputs
PORTB |= ((1 << PORTB0) | (1 << PORTB1) | (1 << PORTB2));
//turn On the Pull-up PB0, PB1 and PB2
PCICR |= (1 << PCIE0); //set PCIE0 to enable PCINT0
PCMSK0 |= (1 << PCINT0)|(1<<PCINT1)|(1<<PCINT2);
//set PCINT0, PCINT1, and PCINT2 to trigger an interrupt on state change
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sei( ); // turn on Global interrupt
DDRC=0xFF;
PORTC=0xff;
while (1)
{
}

ISR (PCINT0_vect)
{ int changedbits;
changedbits = PINB ^ portbhistory;
//the changed bit only will be 1 and the rest of changedbits will be zeros
portbhistory = PINB;
// update the pin history of port B, to be used for any other bit change
if(changedbits & (1 << PINB0))
{
PORTC ^=(1<<0);
//toggle PC0
}
if(changedbits & (1 << PINB1))
{
PORTC ^=(1<<1);
//toggle PC1
 كل دايود يستجيب للمقاطعة املقابلة له15-6 شكل
}
فقط
if(changedbits & (1 << PINB2))
{
PORTC ^=(1<<2); //toggle PC2
}
}
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نالحظ ىف هذا الربانمج أن الربانمج األساسى هو نفسه تقريبا الربانمج األساسى السابق ،الذى ينشط الثالث مقاطعات
األوىل للتغيري على أطراف البوابة  ، PBمع توصيل ثالث مفاتيح من خالهلا إلحداث املقاطعة .بعد ذلك مت تعريف
البوابة  PCلتكون بوابة إخراج موصل عليها ثالث دايودات ضوئية .لقد مت إضافة األمر volatile int

; portbhistory = 0xFFالذى يعرف املتغري  portbhistoryليكون متغري عام صحيح وقيمته هى  ،FFوميكن
رؤيته ىف برانمج خدمة املقاطعة  . ISRاجلديد ىف هذا الربانمج موجود فقط ىف برانمج خدمة املقاطعة .يبدأ برانمج
خدمة املقاطعة ابألمر int changedbits; :الذى يعرف متغريا حمليا صحيحا أمسه  changedbitsميكن رؤيته فقط
ىف برانمج خدمة املقاطعة .الفكرة هنا تتلخص ىف أننا حنتفظ بقيمة حمتوايت البوابة  Bىف املتغري  portbhistoryالذى
بدأ ابلقيمة  ،FFمث نقرأ حمتوايت البوابة  Bاحلالية ،ونقوم بعمل عملية إكس مع القيمة املقروءة من البوابة  Bمع قيمتها
السابقة املخزنة ىف املتغري  .portbhistoryنتيجة هذه العملية ستكون أن البتات الىت تغريت ىف البوابة  Bبعد قراءهتا
هى فقط الىت ستكون قيمتها وحايد .ميكن بعد ذلك ابستخدام األمر الشرطى  ifمعرفة أى األطراف هى الىت تغريت
وبذلك ميكن أختاذ الفعل املقابل له كما ىف الربانمج السابق .فمثال األمر:
))if(changedbits & (1 << PINB0

PORTC ^=(1<<0); //toggle PC0

{
}

يسأل هل البت الىت تغريت هى البت  ،PB0عن طريق إجراء عملية اآلند على املتغري  changedbitsمع الرقم
 00000001وهو الرقم  1بعد إزاحته يسارا مبقدار صفر من البتات .فإذا كانت نتيجة اآلند تساوى  1سيدخل ىف
قوس األمر الشرطى ويعكس الطرف  PC0من خالل األمر ;) PORTC ^=(1<<0وإذا مل تكن نتيجة اآلند
بواحد ،ينتقل املتحكم إىل األمر الشرطى التاىل ليسأل هل حدث التغيري على الطرف  PB2أم ال .وبنفس الطريقة
تستمر االختبارات على األطراف النشطة من املقاطعة الىت حدثت على أطراف البوابة النشطة .بذلك ميكن بناء الدائرة
كما ىف شكل  15-6وتنفيذها ابستخدام الربانمج السابق لنرى أنه مع تفعيل أى مقاطعة ،فإن الدايود الضوئى املقابل
هلذه املقاطعة فقط هو الذى سيتغري .الحظ أن الدائرة الىت ىف شكل  15-6هى نفسها دائرة الشكل  14-6مع
حتميل املتحكم ابلربانمج اجلديد فقط.
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 5-6مشروع جراج سيارات

املطلوب من املشروع :سنفرتض ىف هذا املشروع وجود جراج سيارات واملطلوب هو حساب عدد السيارات الداخلة،
واخلارجة ،وعدد السيارات املوجودة ابلفعل داخل اجلراج وعرضها على شاشة  .LCDسنفرتض أن سعة اجلراج هى
أى عدد يتم افرتاضه وسنضعه ىف الربانمج يساوى مخس سيارات لتسهيل عملية اختبار الربانمج .طاملا أن عدد السيارات
داخل اجلراج أقل من سعة اجلراج سنضىء ملبة خضراء ىف مدخل اجلراج .إذا زاد عدد السيارات الفعلى داخل اجلراج
عن السعة املطلوبة سنضىء ملبة محراء مع وضع عبارة "ختطى السعة" أو "."Over Capacity

تنفيذ الدائرة :سنستخدم خط املقاطعة  INT0الستشعار السيارات الداخلة ،وخط املقاطعة  INT1الستشعار
السيارات اخلارجة .يبني شكل  16-6الدائرة املستخدمة الستشعار السيارات الداخلة واخلارجة ،ولذلك سيتم توصيل
هذه الدائرة على كل من خطى املقاطعة  INT0و  .INT1تتكون الدائرة من دايود مشع لألشعة فوق احلمراء
 ،infrared emitting diode, IRLEDوهذا الدايود يشع أشعة فوق احلمراء عند مرور التيار فيه .هناك ترانستور
ضوئى  ،phototransistorوهو عبارة عن ترانستور مفتوح القاعدة كما نرى ىف الشكل .عند سقوط الضوء على
القاعدة يصبح الرتانستور  ONومير التيار من اجملمع للمشع ،وىف هذه احلالة يكون اجلهد الداخل إىل خط املقاطعة
عاىل ( 5فولت) حيث أن الرتانستور يكون short
 .circuitىف عدم وجود ضوء ساقط على قاعدة
الرتانستور ،يكون الرتانستور  OFFولن مير تيار فيه،
وسيكون اجلهد املوصل على طرف املقاطعة منخفض
(صفر) .الحظ أنه عند توصيل هذه الدائرة على طرىف
املقاطعة  INT0و  INT1لن تكون حباجة إىل تفعيل
مقاومة اجلذب الداخلية على هذين الطرفني .ىف عدم
وجود سيارة بني الدايود والرتانستور سيكون طرف

شكل  16-6استشعار السيارات الداخلة أو اخلارجة
ابستخدام األشعة فوق احلمراء (مرسل ومستقبل)

املقاطعة عاىل (واحد) .عند مرور السيارة الداخلة
للجراج بني الدايود والرتانستور سينزل جهد طرف املقاطعة من الواحد للصفر نتيجة حجب الضوء ،وسيظل اجلهد
منخفضا طاملا أن السيارة موجودة بني مصدر األشعة والرتانستور .مبجرد خروج السيارة من بني مصدر األشعة والرتانستور
سريتفع جهد املقاطعة من الصفر إىل الواحد ،وهنا سيعترب النظام أن السيارة دخلت اجلراج ،ولذلك سيجمع واحد على
عداد السيارات املوجودة داخل اجلراج .لذلك فإن خط املقاطعة سنجعله حساس للحافة الصاعدة (صفر إىل واحد)
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حىت ال أيخذ السيارة ىف احلسبان إال بعد عبورها من منطقة األشعة .بنفس الطريقة أيضا سنوصل مثل هذه الدائرة على
طرف املقاطعة  INT1حبيث عند خروج السيارة من منطقة األشعة (تغري جهد طرف املقاطعة من الصفر للواحد) فإنه
سيتم إنقاص عداد السيارات داخل اجلراج مبقدار واحد.
لكى خنترب الدائرة على برانمج الربوتس فقد مثلنا نظام األشعة السابق ذكرة مبفتاح مت توصيله على الطرف INT0
وآخر مت توصيله على الطرف  INT1مع جعل طرىف املقاطعة حساسان للحافة الصاعدة.
شكل  17-6يبني الدائرة الىت مت بناؤها ىف الربوتس حيث مت توصيل مفتاحني على اخلطني  INT0و  INT1لتمثيل
السيارات الداخلة واخلارجة ،ومت توصيل الشاشة  LCDعلى البوابة  ،Bمع استخدام اخلطوط الثالث األوىل من البوابة
 Cكخطوط حتكم ىف الشاشة ،واخلطوط الثالث التالية هلا إلانرة إشارة املرور حبيث يوضح النور األخضر وجود أماكن
شاغرة داخل اجلراج ،والنور األمحر ليدل على أن عدد السيارات داخل اجلراج قد تعدى احلد األقصى ومل يعد هناك
أماكن شاغرة.

شكل  17-6الدائرة املقرتحة لتشغيل جراج السيارات
الربانمج املقرتح :الربانمج املقرتح لتشغيل هذه الدائرة سيكون كالتاىل:
*/
* Interrupt4.c
*
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* Created: 7/6/2017 7:51:10 PM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
#define F_CPU 1000000ul
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "LCDlib.h"
volatile int Capacity = 0x05; // max no. of cars as 0x0F
volatile int i = 0x00; // current no. of cars is initially 0x00
int main(void)
{
DDRD &=~((1<<DDD2)|(1<<DDD3));
PORTD |=((1<<PORTD2)|(1<<PORTD3));
EICRA |=((1<<ISC00)|(1<<ISC01)|(1<<ISC10)|(1<<ISC11));
EIMSK |=((1 << INT0)|(1 << INT1));
sei();
DDRC =0xFF;
PORTC =0x01;
LCD_Init();
while (1)
{
}

}
ISR (INT0_vect)
{
i++;
if (i<= Capacity)
{
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PORTC |=(1<<PORTC5); //green light ON
PORTC &=~(1<<PORTC3); //Red light off
LCD_GoToLineOne();
LCD_DisplayNumber(i);

}
else if (i>Capacity)
{
PORTC |=(1<<PORTC3); //Red light OFF
PORTC &=~(1<<PORTC5); // Green light Off
LCD_GoToLineOne();
LCD_DisplayNumber(i);
LCD_GoToLineTwo();
LCD_DisplayString("Over Capacity");
}

}
ISR (INT1_vect)
{
i--;
if (i<= Capacity)
{
PORTC |=(1<<PORTC5);
PORTC &=~(1<<PORTC3);
LCD_GoToLineOne();
LCD_DisplayNumber(i);
LCD_GoToLineTwo();
LCD_DisplayString("
");
}
else if (i>Capacity)
{
PORTC |=(1<<PORTC3);
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;)PORTC &=~(1<<PORTC5
;)(LCD_GoToLineOne
;)LCD_DisplayNumber(i
;)(LCD_GoToLineTwo
;)"LCD_DisplayString("Over Capacity
}

}

الحظ كيف مت تضمني برانمج  LCDlib.hحىت ميكن استخدام دواله املختلفة ،ويرجى الرجوع ىف ذلك إىل الفصل
 5الذى وضح كل هذه الدوال ابلتفصيل ،وكيفية إضافة مثل هذه الربامج .الحظ أن الربانمج  LCDlib.Cحيتوى
تعريف البوابة  Bلتمثل البياانت للشاشة  LCDوالبتات الثالثة األوىل من البوابة  Cكخطوط حتكم.

ملخص الفصل
بعد التعريف مبعىن املقاطعة وأنواعها وتصنيفاهتا املختلفة ركز الفصل على املقاطعة اخلارجية من على الطرفني  INT0و
 INT1للشرحية  .atmega328مت شرح طريقة تفعيل كل من املقاطعتني وأعالمهما من خالل شرح املسجالت
املستخدمة ىف ذلك .بعد ذلك انتقل احلديث إىل شرح املقاطعة عند حدوث أى تغري ىف أطراف بواابت املتحكم الثالثة
من خالل شرح املسجالت املصاحبة هلا .ىف اخلتمام مت تقدمي مثال تطبيقى متكامل جلراج سيارات.
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احملول التماثلى الرقمى
Analog to Digital Converter, ADC
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1خصائص المحول التماثلى الرقمى فى هذا المتحكم
 -2مسجل بيانات المحول التماثلى الرقمى
 -3مسجل االختيار من متعددات المداخل
 -4مسجل التحكم والحالة A
 -5مسجل التحكم والحالة B
 -6أمثلة على تشغيل المحول التماثلى الرقمى
 -7مشروع تطبيقى
 -8مقترح مشروع تطبيقى للتنفيذ
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 1-7مـقدمـة
أحد املكوانت املهمة ىف الكثري من املتحكمات هو احملول التماثلى الرقمى  ،ADCوسيتم الرتكيز ىف هذا الفصل
أساسا على كيفية استخدام احملول التماثلى الرقمى  ADCاملوجود داخل املتحكم  atmega328مع التطبيق على
ذلك .ولكن ،قبل أن ندخل ىف ذلك سنسوق بعض املفاهيم املهمة عن احملول الرقمى التماثلى دون الدخول ىف تفاصيل
الطرق املختلفة لعملية حتويل أى إشارة من الصورة التماثلية إىل الصورة الرقمية ألنه توجد الكثري من املراجع الىت تشرح
ذلك ابلتفصيل .على فكرة ،تذكر جيدا أن تفاصيل الطرق املختلفة هلذا التحويل لن تكون ضرورية على اإلطالق ملا
سيقدم ىف هذا الفصل إذا فهمنا املفاهيم البسيطة الىت سنقدمها هنا ،ولكن معرفتها لن تضر ولكنها ابلتأكيد ستكون
مفيدة.
إننا نعيش اآلن ىف عامل ملىء ابإلشارات الىت نتعامل معها ىف كافة نواحى حياتنا اليومية بدأ من األجهزة املنزلية إىل
املوابيل واإلنرتنت وغريها .هذه اإلشارات توجد ىف واحدة من صورتني ،األوىل هى الصورة التماثلية ،والثانية هى الصورة
الرقمية .الصورة التماثلية لإلشارات مثل جهد القدرة الذى نتعامل معه  220فولت 50 ،هرتز ،وخرج معظم احلساسات
مثل حساسات احلرارة والضغط ،وإشارة الصوت ،وغريها الكثري .هذا النوع من اإلشارات ابلرغم من كثرة وجوده حولنا
إال أن التعامل معه هبذه الصورة أصبح قليال هذه األايم حيث يتم حتويله إىل الصورة الثانية وهى الصورة الرقمية قبل أن
يتم التعامل معه ،وذلك لعدة مميزات سيأتى ذكرها ىف معرض احلديث هنا.

اإلشارات التماثلية واإلشارات الرقمية

شكل  1-7اإلشارات التماثلية وحتويلها إىل إشارات رقمية
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شكل  1-7يبني ثالث أشكال لإلشارات .اإلشارة التماثلية أو املستمرة أو االنسيابية وهى كما نرى ىف شكل 1-7أ
أتخذ ماالهناية من القيم فيما بني قيمتها الصغرى والعظمى .فمثال إذا كانت لدينا إشارة صوت خارجة من امليكروفون،
أو إشارة حرارة خارجة من حساس لدرجة احلرارة ،ومت تكبريها لينحصر مقدارها بني الصفر و  5فولت ،فإن هذه
اإلشارة ميكنها أن أتخذ أى قيمة بني القيمتني الصغرى والعظمى ،مثل  1.34854فولت و  0.0000005وهكذا.
هذه الصورة لإلشارة ال ميكن التعامل معها من خالل احلاسب أو املتحكم أو املعاجل ألن كل منهم ال يتعامل إال مع
ا إلشارات الرقمية ،ولذلك البد من حتويل هذه اإلشارات التماثلية إىل الصورة الرقمية .أول خطوات هذا التحويل هو
أخذ عينات من اإلشارة على فرتات زمنية حمددة ومنتظمة كما ىف شكل 1-7ب .مقدار كل عينة من هذه العينات
يكون غري حمدد ،مبعىن أن هذا املقدار ميكن أن أيخذ ماال هناية من القيم أيضا بني القيمتني الصغرى والكربى لإلشارة.
لذلك فإن اخلطوة التالية من عملية حتويل اإلشارة التماثلية إىل رقمية هى حتديد مقادير معينة لكل واحدة من هذه
العينات  .تتم هذه اخلطوة عن طريق حتديد مدى القيم ما بني القيمة الصغرى والعظمى إىل عدد حمدد من املستوايت
كما ىف شكل  1-7ت ،ويتم تقريب قيمة كل عينة من العينات إىل أقرب مستوى من هذه املستوايت .على سبيل
املثال ،إذا فرضنا استخدام  16مستوى لتمثيل كل مقادير هذه العينات ،فإن كل عينة سيتم متثيلها برقم من  4بتات
( )24=16بدءا من الرقم  0000الذى يقابل أقل قيمة ،حىت الرقم  1111الذى ميثل أكرب قيمة ممكنة .لذلك ،فإنه ىف
هذه احلالة ستصبح اإلشارة عبارة عن جمموعة من األرقام الىت ترتاوح ما بني الرقم  0000حىت الرقم  1111وعلى فرتات
زمنية حمددة وهى فرتات أخذ العينات .إذن ابختصار ،فإن احملول التماثلى الرقمى  ADCيقوم أبخذ عينات من اإلشارة
التماثلية على فرتات زمنية حمددة مث يقرب قيمة كل عينة إىل أقرب مستوى من مستوايت التقسيم املمكنة وتعريف العينة
برقم هذا املستوى ،وبذلك تصبح اإلشارة عبارة عن أرقام ثنائية متوالية زمنيا كما ىف شكل  2-7الذى يوضح إشارة
اجلهد املتناسب مع درجة احلرارة (خرج احلساس) بعد حتويلها إىل الصورة الرقمية من  4بتات.

شكل  2-7متثيل مقدار درجة احلرارة ىف  16مستوى ( 4بتات)
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شكل  3-7يبني رمسا صندوقيا للمحول التماثلى الرقمى  ADCأو  ،A/Dواحملول الرقمى التماثلى  DACأو D/A

الذى يقوم مبهمة عكسية للمحول التماثلى الرقمى حيث يقوم بتحويل اإلشارات الرقمية إىل متاثلية عند احلاجة لذلك.
كما رأينا فإن عدد بتات خرج احملول التماثلى الرقمى
حيدد عدد مستوايت تقسيم اإلشارة التماثلية ،فإذا كان
عدد البتات  4مثال ،فإن عدد مستوايت التقسيم سيكون
 16مستوى منها املستوى صفر ،وإذا كان  8بتات ،فإن
عدد مستوايت التقسيم يكون  2أس  ،8أى 256
مستوى ،وهكذا .احملوالت التماثلية الرقمية الشائعة تعطى
خرجها ممثال ىف  8بت ،وهناك القليل منها يعطى اخلرج
ىف  10بت ،والقليل جدا منها يعطى اخلرج ىف  12بت،
والنادر منها يعطى اخلرج ىف  16بت .فما هو أتثري عدد
بتات اخلرج على أداء احملول التماثلى الرقمى.

شكل  3-7رسم صندوقى للمحول التماثلى الرقمى
 ADCوالمحول الرقمى التماثلى DAC

التحديدية resolution
إن عدد بتات اخلرج يعطى عدد مستوايت تقسيم اإلشارة
التماثلية حيث يكون عدد هذه املستوايت يساوى ( 2أس عدد
بتات اخلرج  ،)1-فمثال إذا كان عدد بتات اخلرج يساوى ،8
فإن عدد مستوايت تقسيم اإلشارة سيكون  255مستوى .إذا
افرتضنا أن أكرب قيمة جلهد إشارة الدخل تساوى  5فولت ،فإن
ذلك يعىن أن هذه اخلمسة فولت سيتم تقسيمها إىل  255جزء،
وابلتاىل سيكون كل قسم يساوى  20ميللى فولت تقريبا .معىن
ذلك أن أقل مقدار جهد للدخل ميكن أن يشعر به احملول
سيكون  20ميللى فولت ،وكلما كان هذا اجلهد أقل كلما كان
احملول أفضل وأغلى سعرا ،لذلك كلما زاد عدد بتات احملول كلما

شكل  4-7أتثري زايدة عدد بتات احملول على
جودة عملية حتويل اإلشارة من الصورة التماثلية
إىل الصورة الرقمية

كانت مقدرته على متييز أو حتديد التغريات ىف مقدار إشارة الدخل التماثلية أفضل ،وهذا هو ما يسمى التحديدية أو
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ميكن أن نقول عليها التمييزية ،أو املقدرة التحليلية أو  .resolutionإذن ميكننا أن نعرف التحديدية للمحول التماثلى
الرقمى  ADCأبهنا قدرة احملول على التمييز أو التفريق بني تغريات اإلشارة الرقمية وهى تساوى ) 1/(2𝑁 − 1حيث
 Nهى عدد بتات احملول  .أحياان تعطى التحديدة كنسبة مئوية بضرب املعادلة السابقة ىف مائة .لذلك فإن عدد بتات
خرج احملول يكون عامال مؤثرا جدا ىف سعر احملول التماثلى الرقمى .شكل  4-7يبني أتثري زايدة عدد بتات اخلرج على
جودة عملية التحويل.

سرعة التحويل
من اخلواص أو املعامالت املهمة ألى حمول متاثلى رقمى هى سرعة حتويله ألى عينة من الصورة التماثلية إىل الصورة
الرقمية .تتوقف هذه السرعة على الطريقة الىت يتبعها احملول ىف حتويل العينات التماثلية من اإلشارة إىل صورهتا الرقمية.
هناك العديد من الطرق املختلفة هلذا التحويل الىت ختتلف فيما بينها ىف سرعة التحويل ،وهذا الكتاب ليس جماال لشرح
أو تقدمي هذه الطرق املختلفة .بعض هذه الطرق تتميز ابلسرعة العالية ،أى أن زمن التحويل فيها يكاد يكون صفر من
الثواىن ،والبعض اآلخر تكون سرعته قليلة حبيث أنه ال يناسب الكثري من التطبيقات العملية .يتوقف سعر احملول بدرجة
كبرية على سرعة حتويلة .الطريقة األكثر شيوعا ىف التحويل من الصورة التماثلية إىل الرقمية هى طريقة التقريب املتتاىل
 successive approximationوالىت أتخذ حواىل  20ميكرواثنية ىف عملية التحويل ،وهذه السرعة مناسبة للكثري
من التطبيقات العملية ،وهى الطريقة املستخدمة ىف الكثري من احملوالت املوجودة داخل املتحكمات ومنها املتحكم
.atmega328
املعاجلة ىف الزمن احلقيقى real time processing
من القواعد املهمة الىت جيب تذكرها جيدا لتحديد سرعة احملول التماثلى الرقمى الذى سيتم استخدامه ىف أى تطبيق
هى أنه لكى ميكن اسرتجاع كل املعلومات الىت ىف أى إشارة متاثلية عند حتويلها إىل الصورة الرقمية مث إعادة حتويلها إىل
الصورة التماثلية مرة أخرى أن يكون معدل أخذ العينات من اإلشارة التماثلية  sampling rateضعف أكرب تردد ىف
اإلشارة التماثلية على األقل ،ولنضرب مثاال على ذلك .إفرتض أن لدينا إشارة صوت خارجة من ميكروفون ،ومت تكبريها
وأخذ عينات منها وإدخاهلا على حمول متاثلى رقمى لتحويلها إىل الصورة الرقمية لتخزينها ىف ذاكرة احلاسب ،وبعد
تسجيلها نريد اسرتجاعها من هذه الذاكرة وحتويلها مرة اثنية إىل الصورة التماثلية قبل إدخاهلا على مساعة من أجل أن
نسمعها .اإلشارة الصوتية مبا فيها املوسيقى ميتد ترددها حىت  20كيلوهرتز .لكى أنخذ عينات من هذه اإلشارة لكى
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يتم إدخاهلا على احملول التماثلى الرقمى ،فإن تردد أخذ العينات جيب أن يكون  40كيلوهرتز على األقل ،حىت ميكن
مساع إشارة الصوت جبودة معقولة وميكنك متييز املتكلمني من خالل هذه اإلشارات .إذا قل معدل أخذ العينات عن
األربعني كيلوهرتز ،ستكون إشارة الصوت غري مرضية ،ورمبا لن تستطيع متييز املتكلمني إذا بعدت كثريا عن هذا الرتدد.
ابعتبار أن معدل أخذ العينات سيكون  40كيلوهرتز ،فإن الزمن بني كل عينتني من اإلشارة سيكون مقلوب هذا الرقم
وهو ما يساوى  25ميكرواثنية .ىف أثناء هذا الزمن بني كل عينتني ( 25ميكرواثنية) جيب أن يتم أخذ العينة ،وحتويلها
إ ىل الصورة الرقمية ،وختزينها ىف الذاكرة ،ابإلضافة إىل أى زمن آخر قد يتم استخدامه ىف معاجلات أخرى لإلشارة .هذه
األزمنة كلها جيب أن تكون أقل من  25ميكرواثنية ،وإال فإن أداء عملية التحويل لن يكون مرضيا للمستخدم ،ومن
هنا تتحدد سرعة احملول املراد استخدامه.
كما سنرى بعد قليل فإن احملول الرقمى التماثلى ىف املتحكم  atmega328جيب أال يزيد تردد أخذ العينات املستخدم
فيه عن  200كيلوهرتز (من مواصفات املتحكم) ،وحيث أن هذا احملول يستخدم طريقة التقريب املتتاىل ،وهذه الطريقة
تستغرق زمن مقداره يساوى عدد بتات احملول ىف أى عملية حتويل ،أى أن هذا احملول سيستغرق زمن مقداره 10
نبضات تزامن ألن عدد بتاته يساوى عشرة (أيضا من مواصفات املتحكم) .إذن معىن ذلك أن معدل أخذ العينات
هبذا احملول سيكون  20كيلوهرتز على األكثر .معىن ذلك أن تردد اإلشارة التماثلية الىت سيتم حتويلها عن طريق هذا
احملول جيب أال يزيد عن نصف هذا الرتدد ،أى  10كيلوهرتز .ولذلك فإن هذا احملول مناسب لتحويل اإلشارات
الصوتية ،أى الصوت األدمى فقط بدون املوسيقى ،حيث أن الصوت اآلدمى يبلغ أقصى تردد له  3,5كيلوهرتز تقريبا.
إىل هنا سنكتفى هبذا القدر عن املفاهيم األساسية لعملية التحويل التماثلى إىل الرقمى والىت كان من املهم ذكرها هنا
حىت يستطيع القارىء الذى ليس لديه فكرة عن هذا النوع من احملوالت والغرض من استخدامها ،أن يستمر معنا وهو
على دراية بكل املصطلحات الىت سرتد ىف معرض هذا الكالم .من يريد أى معلومات زايدة ميكنه اللجوء إىل أى من
املراجع ىف ذلك أو اإلنرتنت الىت ميكنه أن جيد عليها الكثري من الدروس بكل اللغات ىف هذا الشأن.
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املتحكم atmega328

احملول التماثلى الرقمى ىف املتحكم  atmega328له خرج يتكون من  10بتات ،مما يعىن أن حتديدية هذا احملول أو
مقدرته التحليلية تساوى  ، 1/1023وهذه حتديدية ممتازة للكثري من التطبيقات .هذا احملول أيخذ دخله من خالل
متعدد مداخل أو منتقى وهذا املنتقى له سبعة مداخل متاثلية ،ستة منها على أطراف البوابة  Cكما سنرى بعد قليل،
يتم اختيار أحد هذه املداخل وتوصيله على دخل احملول ليقوم
بتحويله إىل الصورة الرقمية .معىن ذلك ،أنه ميكن توصيل ستة
إشارات متاثلية ىف نفس الوقت مثل إشارة درجة احلرارة ،والضغط،
والصوت ،و  ...على هذه املداخل الستة ،ويقوم احملول ابختيار
إحداها بطريقة معينة ،سنراها بعد قليل ،وحتويلها إىل الصورة
الرقمية .شكل  5-7يبني أطراف املتحكم atmega328
املستخدمة مع احملول املاثلى الرقمى  .ADCهذه األطراف ملونة
ابللون األخضر ،وهى ستة أطراف من البوابة  ،Cوطرف اجلهد
التماثلى املرجعى  ،Analog Reference, AREFوهذا
اجلهد يعترب من متطلبات طريقة التحويل املستخدمة ىف هذا احملول

شكل  5-7أطراف احملول atmega328

وهى طريقة التقريب املتتاىل ،successive approximation
وميكن احلصول عليها من أكثر من مصدر .كما أن هذه الطريقة
حتتاج للجهد  Vccواألرضى كطرىف قدرة ،وجيب أن يكون اجلهد  Vccخاىل من الضوضاء بقدر اإلمكان ،وذلك
املستخدمة مع احملول التماثلى الرقمى ADC

بتوصيله على مكثف تنعيم.
ميكن استخدام احملول أبحد طريقتني كما سنرى ،إما طريقة التحويل األحادي ،أو طريقة التحويل املستمر .ىف طريقة
التحويل األحادى ،يقوم املستخدم إبعطاء نبضة البدأ ىف التحويل ،حيث يقوم احملول بعدها إبمتام عملية حتويل واحدة،
ويتوقف ،إىل أن يتم إعطاؤه نبضة حتويل أخرى .ىف الطريقة الثانية وهى طريقة التحويل املستمر ،يقوم املستخدم إبعطاء
نبضة واحدة للبدأ ىف التحويل ،حيث يقوم بعدها احملول إبمتام عملية التحويل ،وبعد إمتام هذه العملية يبدأ بنفسه ىف
إجراء عمليات التحويل األخرى آليا وابستمرار إىل أن يتم إيقافه.
ميكن التعامل مع العشرة بتات الكاملة من خرج احملول ،وىف هذه احلالة فإن النتيجة ستوضع ىف مسجلني أحدمها حيتوى
الثمانية بتات العظمى من النتيجة ومسجل آخر حيتوى أول اثنني بت ،وهذه الطريقة ابلطبع ستحتاج لوقت أكثر ىف
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التعامل بسبب أن مسجالت املتحكم كلها مسجالت  8بت بينما نتيجة التحويل تتكون من  10بت .ميكن تشغيل
احملول بطريقة أخرى يتم فيها استخدام آخر  8بت فقط من نتيجة التحويل وإمهال أول اثنني بت ،وهذه الطريقة يفضلها
الكثري من املربجمني حيث أهنا ستوفر وقت ،كما أن أول اثنني بت من العشرة ميثالن ىف الغالب نسبة صغرية جدا من
القيمة احلقيقية للمتغري الذى يتم حتويله ،حبيث ميكن اعتبارها كضوضاء لن يكون هناك خسارة كبرية من إمهاهلا.
يبني شكل  6-7نظرة شاملة على كل العناصر الىت يتكون منها احملول التماثلى الرقمى داخل املتحكم .atmega328
العناصر األساسية ىف هذا الشكل هى :احملول التماثلى الرقمى بطريقة التقريب املتتاىل successive approximation
الىت تتكون بدورها من حمول متاثلى رقم  ،DACومقارن ،ودائرة منطقية خاصة هبذه الطريقة .الدخل هلذا اجلزء هو
اإلشارة التماثلية القادمة من متعدد مداخل اختيار إشارة الدخل .هذا املتعدد له  16مدخال منها الستة اخلاصة ابلبوابة
 Cوالىت سنتكلم عنها ابلتفصيل فيما بعد .هذا املتعدد سيحتاج ألربع بتات يتم اختيار أحد هذه املداخل عن طريق
الشفرة الىت سيتم وضعها على هذه البتات ،وهذه البتات قادمة من اجلزء العلوى الذى حيتوى مسجالت التحكم ىف
أداء احملول والىت سيتم شرحها ابلتفصيل.

شكل  6-7نظرة شاملة على عناصر احملول التماثلى الرقمى داخل املتحكم atmega328
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هناك أيضا متعدد مداخل خاص ابختيار جهد املرجع الالزم لطريقة التقريب املتتاىل ،وسيتم احلديث عليه ابلتفصيل
أيضا .أخريا هناك اجلزء اخلاص مبسجالت التحكم ىف أداء املتحكم وهى ىف األساس ثالث من مسجالت سيأتى
شرحها ابلتفصيل أيضا.

 3-7مسجل بياانت احملول التماثلى الرقمى
بعد أن يستكمل احملول عملية التحويل يضع نتيجة التحويل ىف املسجلني  ADCH, ADCLحيث أن النتيجة تكون
ممثلة ىف  10بتات .إعترب هذين املسجلني مسجل واحد من  16بت حبيث يكون املسجل  ADCLهو املسجل ذو
القيمة األقل ،واملسجل  ADCHهو املسجل ذو القيمة األعلى .هناك طريقتان يتم هبما وضع النتيجة املكونة من 10
بتات ىف هذين املسجلني ،ويتم ذلك عن طريق البت  ADLARوهى البت رقم  5ىف مسجل االختيار من متعددات
املداخل  ADMUXالذى سيأتى شرحة ىف اجلزء التاىل .عند وضع البت  ADLAR=0وهى القيمة التلقائية هلا يتم
حماذاة العشرة بتات انحية اليمني ىف املسجلني  ADCH, ADCLحبيث أن أول مثان بتات من النتيجة توضع ىف
املسجل  ،ADCLوآخر اثنني بت من النتيجة توضعان ىف أول اثنني بت من املسجل  ADCHكما ىف شكل -7
7أ .عند وضع البت  ،ADLAR=1حتدث حماذاة للنتيجة انحية اليسار ،حبيث أن أول اثنني بت من نتيجة التحويل
توضعان ىف آخر اثنني بت من املسجل  ،ADCLوآخر مثاىن بتات من النتيجة توضع ىف املسجل  ADCHابلكامل
كما ىف شكل 7-7ب.

شكل  7-7حماذاة نتيجة التحويل (العشرة بتات) انحية اليمني أو اليسار ىف املسجلني  ADCLو ADCH
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عند قراءة نتيجة التحويل من املسجلني  ADCLو  ،ADCHفإنه جيب قراءة  ADCLأوال ،حيث عندها لن يتم
جتديد بياانت التحويل حىت يتم قراءة املسجل  ADCHحىت تكون قراءة املسجلني متزامنة .أى أن بياانت التحويل
ال يتم جتديدها دائما إال بعد قراءة املسجل  .ADCHىف حالة حماذاة البياانت انحية اليسار ،فإنه ميكن ىف هذه احلالة
قراءة املسجل  ADCHفقط حيث ستكون هى البتات الثمانية العليا ىف النتيجة ،وىف هذه احلالة ميكن االكتفاء بقراءة
املسجل  ADCHفقط وإمهال االثنني بت الىت ىف املسجل  ADCLواعتبارمها ضوضاء كما ذكران ،وىف هذه احلالة
ستكون عملية قراءة نتيجة التحويل بسيطة جدا ،حيث ستقتصر على قراءة املسجل  ADCHفقط .نتيجة التحويل
الرقمية ميكن حساهبا من املعادلة

1024

𝑉 𝑛𝑖𝑉 = 𝐶𝐷𝐴 ،حيث  Vinهو قيمة الدخل التماثلى ،و  Vrefهو اجلهد

𝑓𝑒𝑟

املرجعى املختار .عندما  Vin=Vrefفإن  ADC=1024أى عشرة وحايد ىف النظام الثنائى.

 4-7مسجل االختيار من متعددات املداخل
ADC Multiplexer Selection Register, ADCMUX

شكل  8-7مسجل االختيار من متعددات املداخل ADCMUX

هذا املسجل حيتوى أربع بتات يتم عن طريقها اختيار الدخل التماثلى الذى سيتم حتويله من خالل متعدد مداخل
الدخل التماثلى ،واثنني بت الختيار مصدر اجلهد الذى سيستخدم كجهد مرجع ىف طريقة التحويل املمتاىل ،وبت
خاصة مبحاذاة نتيجة التحويل ميينا أو يسارا كما شرحنا مسبقا ،وبت غري مستخدمة ،وكل ذلك موضح ىف شكل -7
 ،8وسنوضح تفاصيل ذلك فيما يلى:
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البتات  6و  ،7بتات اختيار اجلهد املرجعى REFSn

تستخدم هاتني البتني ىف اختيار اجلهد املرجعى للمحول التماثلى الرقمى ،واجلدول  1-7يبني مجيع االختيارات املمكنة
منهما .إذا مت تغيري هاتني البتني أثناء أى عملية حتويل ،فإن أتثري ذلك لن يؤخذ ىف االعتبار إال بعد االنتهاء من عملية
التحويل اجلارية .شكل  9-7يبني تفاصيل عمل هذه الدائرة ،الىت تتكون من متعدد مداخل له دخلني فقط (،AVCC
واجلهد الداخلى  1,1فولت) ،ويتم التحكم فيه ابلبت REFS1
الىت عندما تكون صفر يتم اختيار الدخل  AVCCوعندما تكون
واحد يتم اختيار اجلهد الداخلى  1,1فولت .خرج هذا املتعدد
موصل على ترانزستور يتم التحكم ىف تشغيله ابلبت ،REFS0
حبيث عندما تكون هذه البت صفر فإن الرتانستور يكون مفتوحا،
 ،open circuitوعندما تكون هذه البت تساوى واحد يكون
الرتانستور  .short circuitعندما تكون البت  REFS0بصفر،
يكون الرتانزستور مفتوحا ،وىف هذه احلالة ميكن توصيل اجلهد
املرجعى اخلارجى  AREFالذى يتم توصيله على الطرف 21

شكل  9اختيار الجهد المرجعى

لشرحية املتحكم .حاول قراءة صفوف اجلدول  1-7ومطابقتها ابلدائرة املوضحة ىف شكل .9-7
البت  ،5حماذاة نتيجة التحويل ميينا أو يسارى ADC Left Adjust Result, ADLAR

هذه البت كما شرحناها مسبقا عندما تكون صفر
ستجعل نتيجة التحويل حماذاة انحية اليمني ىف املسجلني
 ADCLو  ADCHوهذا هو الوضع التلقائى ،وعندما
تكون بواحد ستجعل نتيجة التحويل حماذاة انحية اليسار.
تغيري البت  ADLARسيؤثر فورا ىف حماذاة نتيجة
التحويل املوجودة ىف مسجلى البياانت  ADCLو
.ADCH
البت  :4غري مستخدمة

جدول  1-7بتات اختيار اجلهد املرجعى
الجهد المرجعى المختار
إغالق المصادر الداخلية واختيار
الجهد المرجعى الخارجى AREF
اختيار الجهد  AVCCداخليا ،مع
وضع مكثف تنعيم على الطرف
 AREFخارجيا وتوصيله باألرضى
غير مستخدم
اختيار الجهد الداخلى  1.1فولت ،مع
توصيل مكثف تنعيم أيضا على
الطرف  AREFخارجيا وتوصيله
باألرضى
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احملول التماثلى الرقمى

البتات  0و  1و  2و  3بتات اختيار إشارة الدخل التماثلية MUX3:0

هذه البتات األربعة يتم هبا اختيار واحد من ستة عشر مصدرا لإلشارات التماثلية .هذه املصادر والشفرة املقابلة على
هذه البتات موضحة ىف جدول  ،2-7كما إن شكل  10-7يبني رمسا ختطيطيا هلذا املتعدد .املصادر السبعة اخلاصة
ابلبوابة  ،Cوالشفرات املقابلة هلا هى  0000حىت  ،0111وكما نعلم فإن البوابة  Cهلا سبعة أطراف فقط ىف هذا
املتحكم .اجلدير ابلذكر أيضا أن الدخل  PC6أيضا من البوابة  Cغري مستخدم كدخل متاثلى ىف شرائح املتحكم
ذات الصفني من األرجل املوضحة ىف شكل  .5-7الشفرة الثامنة وهى  1000تقوم إبدخال خرج حساس احلرارة
املوجود داخل املتحكم ليتم حتويله إىل الصورة الرقمية .الشفرات من تسعة ،1001 ،حىت  1101 ،13غري مستخدمة
أو حمجوزة لالستخدام املستقبلى كما يقول دليل شرحية املتحكم .الشفرة  1110تقوم إبدخال اجلهد الثابت  1.1فولت
من داخل الشرحية ليتم حتويله إىل الصورة الرقمية ،وأما الشفرة األخرية هلذه البتات ،1111 ،فتقوم إبدخال األرضى
( ،) zero voltإىل احملول ليتم حتويله إىل الصورة الرقمية ،واهلدف من ذلك هو التأكد من التشغيل الصحيح للمحول
التماثلى الرقمى ،حيث من املفروض ىف هذه احلالة أن يعطى خرجا كله أصفار .00000000
جدول  2-7املداخل املختلفة ملتعدد
مداخل اإلشارات التماثلية

شكل  10-7متعدد مداخل اإلشارات
التماثلية
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احملول التماثلى الرقمى

قياس درجة احلرارة
يعتمد قياس درجة احلرارة على حساس لدرجة احلرارة موجود داخل املتحكم ويتم تنشيطه بتوصيل خرجه على دخل
احملول التماثلى الرقمى بوضع الشفرة  1000على خطوط االختيار ملتعدد املداخل  .MUX3:0جيب أيضا ىف هذه
احلالة اختيار اجلهد املرجعى  1.1فولت من خالل متعدد مداخل اجلهد املرجعى الذى سبق شرحه .ميكن قراءة جهد
اخلرج حلساس احلرارة عن طريق أخذ عينة من هذا اجلهد ملرة واحد كلما دعت احلاجة لذلك .جهد اخلرج من حساس
درجة احلرارة يتناسب خطيا تقريبا مع درجة احلرارة حيث ترتفع درجة احلرارة
جدول  3-7تغري جهد خرج
مبقدار واحد ميللى فولت لكل ارتفاع ىف درجة احلرارة مبقدار درجة واحدة مئوية
حساس درجة احلرارة
( .)1mV/oCجدول  3-7يبني ثالث قراءات لدرجات حرارة فعلية من خرج
جهد الخرج
درجة الحرارة
o
 242ميللى فولت
45احلساس تعكس هذه العالقة .نذكر القارىء أبنه قد يكون هناك اختالفا بسيطا
o
 314ميللى فولت
25+
ىف خرج حساس درجة احلرارة من شرحية متحكم ألخرى لذلك ينصح بعمل
منحىن معايرة لكل شرحية متحكم على حده عند الرغبة ىف احلصول على دقة عالية لدرجة احلرارة.
85+

o

 380ميللى فولت

 5-7مسجل التحكم واحلالة A
ADC Control and Status Register A, ADCSRA
هناك مسجالن للتحكم واحلالة ىف املتحكم  atmega328أوهلما هو املسجل  Aالذى سنشرح بتاته ىف هذا اجلزء،
وأما مسجل احلالة والتحكم  Bفسيأتى شرحه ىف اجلزء التاىل .شكل  11-7يبني البتات الثمانية املوجودة ىف هذا
املسجل ،وأما وظيفة كل بت فسيتم شرحها فيما يلى:

شكل  11-7مسجل التحكم واحلالة  Aىف املتحكم atmega328
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البت  :7بت تنشيط احملول ADEN

هذه البت خاصة بتنشيط احملول ،حيث بوضع واحد ىف هذه البت يصبح احملول التماثلى الرقمى نشطا أو مستعد
لعملية التحويل .وضع صفر ىف هذه البت سيخمد احملول ،حىت لو
مت وضع هذه البت بصفر أثناء أى عملية حتويل فإن هذه العملية لن
يتم استكماهلا.

جدول  4-7معامل قسمة نبضات تزامن
احملول التماثلى الرقمى

البت  :6بدأ التحويل ADSC

ىف طريقة التحويل األحادية الىت يتم فيها أخذ عينة واحدة فقط ،فإنه
لكى تتم هذه العملية البد من أن تكون هذه البت تساوى واحد.
ىف طريقة التحويل املستمر الىت يتم فيها أخذ عينة ومبجرد االنتهاء من
حتويل هذه العينة يبدأ احملول ىف أخذ عينة أخرى وابستمرار .لكى
تبدأ هذه العملية البد من أن تكون البت  ADSCتساوى واحد
مع أخذ أول عينة .أثناء عملية التحويل تظل هذه البت بواحد،
ومبجرد االنتهاء من عملية التحويل تنزل هذه البت إىل الصفر تلقائيا.
البت  :5تنشيط القدح اآلىل ADATE

عند وضع هذه البت بواحد ،يتم تنشيط القدح اآلىل للمحول التماثلى الرقمى .مصدر هذا القدح اآلىل يتم اختياره عن
طريق وضع بتات اختيار مصدر القدح املوجودة ىف مسجل التحكم واحلالة  Bالىت سيتم شرحها ىف اجلزء التاىل .عملية
القدح تكون على احلافة الصاعدة ملصدر القدح.
البت  :4علم املقاطعة ADIF

هذه البت عبارة عن علم يبني االنتهاء من عملية التحويل ،حيث مبجرد االنتهاء من حتويل أى عينة وجتديد حمتوايت
مسجلى بياانت اخلرج  ADCLو  ،ADCHفإن هذه البت تصبح بواحد .ىف هذه احلالة إذا كان قناع املقاطعة
اخلاص ابحملول التماثلى الرقمى  ADIEقد مت تنشيطه ،وكان علم املقاطعة العام  Iىف مسجل األعالم اخلاص ابملتحكم
قد مت تنشيطه أيضا ،فإنه مبجرد أن تصبح هذه البت  ADIFبواحد ،فإن املتحكم سيقفز إىل برانمج خدمة املقاطعة

 169الفصل 7

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

احملول التماثلى الرقمى

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

اخلاص هبذه العملية .مبجرد االنتهاء من برانمج خدمة املقاطعة يتم تنزيل علم املقاطعة إىل الصفر تلقائيا ،استعدادا
لعملية التحويل التالية.
البت  :3قناع تنشيط املقاطعة ADIE

هذه البت متثل قناع املقاطعة اخلاص ابحملول التماثلى الرقمى .بوضع هذه البت تساوى واحد ،فإنه إذا كان علم املقاطعة
العام  Iيساوى واحد هو اآلخر ،فإنه مبجرد انتهاء أى عملية حتويل سيقفز املتحكم إىل برانمج خدمة املقاطعة كما
أشران مسبقا.
البتات  2و  1و صفر ،اختيار قاسم نبضات التزامن ADPSn

كما أشران مسبقا ،فإن معظم طرق التحويل من
متاثلى إىل رقمى ومنها طريقة التحويل املتتاىل حتتاج
إىل نبضات تزامن .هذه النبضات يتم أخذها من
مصدر نبضات تزامن املتحكم وقسمتها على
معامل معني حبيث تصبح هذه النبضات أقل من
 200كيلوهرتز وهى أقصى نبضات ميكن أن يعمل
عندها احملول .جدول  4-7يبني الشفرات الىت يتم
وضعها على هذه البتات الثالثة ومعامل القسمة
املقابل لكل حالة.
شكل  12-7يبني رمسا توضيحيا لقاسم نبضات

شكل  12-7اختيار نبضات تزامن احملول التماثلى الرقمى

التزامن .مبجرد وضع الشفرة املناسبة ملعامل القسمة املطلوب ،مث تنشيط احملول التماثلى الرقمى بوضع البت ADEN

تساوى واحد ،يبدأ احملول ىف العمل.
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 6-7مسجل التحكم واحلالة B
ADC Control and Status Register B, ADCSRB
شكل  13-7يبني بتات هذا املسجل حيث نالحظ أن هناك  4بتات من بتات هذا املسجل غري مستخدمة وهى
البتات  7و  5و  4و .3

شكل  13-7مسجل التحكم واحلالة  Bىف املتحكم atmega328
البت  :6تنشيط متعدد مداخل املقارن التماثلى Analog Comparator Multiplexer Enable,
ACME

هذه البت عندما تكون بواحد تنشط متعدد مداخل يتم به اختيار مصدر يتم مقارنته ابستخدام املقارن التماثلى،
وسيأتى الشرح الكامل هلذا املقارن التماثلى فيما بعد.
البتات  2و  1و صفر :بتات اختيار مصدر القدح األىل حملول ADTS2:0

جدول  5-7اختيار طريقة قدح احملول التماثلى الرقمى

إذا كانت بت تنشيط القدح اآلىل للمحول التماثلى الرقمى  ADATEىف املسجل السابق  ADCSRAتساوى
واحد ،فإن البتات  ADTS2:0ستختار مصدر من مثانية مصادر يتم عن طريقه القدح اآلىل للمحول التماثلى الرقمى.
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القدح اآلىل يقصد به أنه مبجرد انتهاء أى عملية حتويل تبدأ عملية حتويل جديدة آليا .عملية التحويل اآلىل املستمرة
ابلطبع حتتاج ملصدر لنبضات متثل بدأ عملية التحويل ىف كل مرة ،وهذه البتات كما ذكران حتدد هذه املصادر .ستبدأ
عملية التحويل مع احلافة الصاعدة للمصدر املختار هبذه البتات .جدول  5-7يبني هذه املصادر والشفرة املقابلة الىت
يتم وضعها ىف هذه البتات الختيار هذه املصادر.
شكل  14-7يبني هذه املصادر وكيفية اختيارها من خالل متعدد مداخل  MUXخطوط االختيار فيه هى البتات
الثالثة السابقة .كما نالحظ فإن علم املقاطعة  ADIFهو املصدر األول وهو ميثل التشغيل احلر للمحول التماثلى
الرقمى حيث مبجرد االنتهاء من أى عملية حتويل يتغري العلم  ADIFمن الصفر إىل الواحد ،ومع هذه احلافة تبدأ
عملية التحويل اجلديدة وهو االختيار األول ىف جدول  . 5-7ابقى املصادر املوضحة ىف هذا اجلدول وىف شكل -7
 14أتتى من مصادر غري احملول التماثلى الرقمى مثل املؤقتات الىت بداخل املتحكم نفسه ،أو حىت من خارج املتحكم
من خالل طرف املقاطعة  .INT0نكرر هنا أنه لكى نبدأ عملية التحويل ،فإنه البد من كتابة واحد ىف البت ADSC

ىف املسجل  ADCSRAحىت تبدأ عملية التحويل ،مث تستمر بعد ذلك بطريقة آلية تبعا لنبضات هذه املصادر.

شكل  14-7اختيار مصادر القدح اآلىل للمحول التماثلى الرقمى
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 7-7أمثلة على تشغيل احملول التماثلى الرقمى
سنقدم هنا بعض األمثلة البسيطة الىت نفهم منها كيفية تشغيل احملول التماثلى الرقمى  ADCمن خالل حماكاة الدائرة
املستخدمة على برانمج بروتس وكتابة الربانمج للمتحكم ابستخدام برانمج األمتل استديو.

مثال 1
إدخال إشارة متاثلية من خالل مقسم جهد (مقاومة متغرية) على أحد مداخل البوابة  ،Cمث كتابة برانمج يقرأ القيمة
الرقمية املناظرة للدخل التماثلى حبيث إذا كانت القيمة الرقمية أكرب من ( 512نصف القيمة العظمى) يضىء الدايود
الضوئى املوصل على الطرف  ،PD0وإذا كانت القيمة الرقمية أقل من  512يضىء الدايود الضوئى على الطرف
 .PD1الدائرة املستخدمة ىف ذلك موضحة ىف شكل  ،15-7والربانمج الذى سينفذ هذه املهمة سيكون كما يلى:

*/
* ADC1.c
*
* Created: 7/20/2017 9:10:31 AM
* Author : Mohamed eladawy
*/
>#include <avr/io.h
)int main(void
{

متغري توضع فيه نتيجة التحويل unsigned int adc_value; //
البوابة دى بوابة خرج DDRD=0xff; //
أصفار على كل خمارج البوابة دى PORTD = 0x00; //
;)ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0
تنشيط احملول ،ونسبة القسمة // 32
اختيار الدخل من الطرف سى مخسة ADMUX=0x05; //
)while (1
{
بدأ التحويلADCSRA |= (1<<ADSC); //
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انتظار حىت االنتهاء من التحويل while (ADCSRA & (1<<ADSC)); //
قراءة نتيجة التحويل adc_value = ADCW; //
)if (adc_value<512
إضاءة الدايود األول PORTD = 0x01; //

else

إضاءة الدايود الثاىن PORTD =0x02; //

}

}

شكل  15-7دائرة املثال 1

مثال :2
ىف هذا املثال سنستخدم اجلهد التماثلى اخلارج من مقسم اجلهد كما ىف املثال السابق ،وحنازى خرج احملول انحية اليسار
ىف املسجلني  ADCLو  ADCHوسنأخذ الثمانية بتات العليا ىف املسجل  ADCHفقط ونعرضها على مثانية
دايودات ضوئية كما ىف شكل  16-7والربانمج الذى سيقوم هبذه املهمة سيكون كالتاىل:

*/
* ADC2.c
*
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* Created: 7/21/2017 7:35:58 AM
* Author : Mohamed eladawy
*/
#include <avr/io.h>
int main(void)
{
DDRD=0xff;
PORTD = 0x00;
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0)|(1<<ADLAR);
ADMUX=0x25;

2  دائرة املثال16-7 شكل
while (1)
{

ADCSRA |= (1<<ADSC);
while (ADCSRA & (1<<ADSC));
PORTD = ADCH;
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}

 8-7مشروع تطبيقى على احملول

}

التماثلى الرقمى ADC

سنستخدم ىف هذا املشروع حساس لدرجة احلرارة وهو احلساس  LM35املعرف ىف برانمج بروتس والذى يعطى 10
ميللى فولت لكل درجة حرارة مئوية .سندخل خرج حساس احلرارة على الدخل  5من البوابة  Cلكى يتم حتويله إىل
الصورة الرقمية ،ونعرض درجة احلرارة على شاشة  LCDكما ىف شكل  .17-7سنشغل احملول بطريقة القدح األحادى،
وعندما يتم االنتهاء من التحويل تتم مقاطعة املتحكم ويتم القفز إىل برانمج خدمة مقاطعة .لقد وضعنا ىف التمرين ثالث
ملبات إضاءة يتم التحكم فيها ىف برانمج خدمة املقاطعة حبيث نضىء األمحر إذا كانت درجة احلرارة أكرب من  40درجة
مئوية ،ونكتب على الشاشة عبارة " "Very hotىف السطر األول .عندما تكون درجة احلرارة بني  35و  40نضىء
الضوئني األمحر واألصفر ونكتب على الشاشة عبارة " ."Near hotعندما تكون درجة احلرارة بني  25و  35تضىء
اللمبة اخلضراء فقط ونكتب عبارة " ."Very Nice Temp.عندما تكون درجة احلرارة بني  20و  25نضىء
الضوئني األصفر واألخضر ونكتب عبارة " ."Near coldعندما تكون درجة احلرارة أقل من  20درجة مئوية نضىء
الضوء األصفر فقط ونكتب عبارة " ."Very coldبعد االنتهاء من برانمج خدمة املقاطعة يتم إعطاء نبضة بدأ حتويل
جديدة ،وهكذا.
شكل  17-7يبني حماكاة هذا املشروع على الربوتس ،والربانمج املستخدم سيكون كالتاىل:

*/
* ADC4.c
*
* Created: 7/26/2017 12:44:26 PM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
>#include <stdlib.h
>#include <string.h
#define F_CPU 1000000ul
>#include <avr/io.h
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#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "LCDlib.h"
volatile char tempC; // قيمة درجة احلرارة بعد حتويلها ستوضع ىف هذا املتغري

 مشروع عرض درجة احلرارة17-7 شكل
int main(void)
{
DDRC =0x0F;
DDRD=0xFF;
LCD_Init();
ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS2)
|(1<<ADPS0)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE
ADMUX |= (1<<REFS0) | (1<<ADLAR) | (1<<MUX2)| (1<<MUX0);
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مصدر القدرة املرجعى هو مصدر القدرة العام ،وخرج احلساس على الدخل  5من البوابة سى ،وحماذاة النتيجة //

انحية اليسار
;) (sei
)while (1
{
بدأ التحويل ADCSRA |= (1<<ADSC); //
انتظار انتهاء التحويل while (ADCSRA & (1<<ADSC)); //
}

}

)ISR(ADC_vect
{
مصفوفة أحرف حتتوى النتيجة لعرضها على الشاشة char display[5]; //

;tempC=ADCH*1.96
تم محازاة نتيجة التحويل ناحية اليسار واستخدمنا
البايت العليا فقط  .ADCHحيث أن الجهد المرجعى
)if (tempC>40
تم اعتباره  ،Vccفإن تحديدية المحول ستكون
{
 5/255=0.0196وهو ما يساوى  20ميللى فولت
تقريبا لكل زيادة بمقدار واحد فى خرج المحول.
;)(LCD_GoToLineOne
حيث أن الحساس يعطى  10ميللى فولت لكل درجة
;)"LCD_DisplayString("Very Hot Temp.
حرارة ،فإن درجة الحرارة المقابلة لقراءة المحول
ستكون  tempC*19.6/10تقريبا ،أى بضرب
;)itoa(tempC,display,10
نتيجة التحويل فى  1.96تقريبا.
;)(LCD_GoToLineTwo
الدالة ) itoa(tempC,display,10تقوم بتحويل
;)LCD_DisplayString(display
المتغير  tempCإلى سلسلة أحرف توضع فى
المتغير  displayتمهيدا لعرضها على الشاشة .الرقم
;)"LCD_DisplayString(".
 10هو قاعدة العد التى ينتمى إليها المتغير tempC
;)itoa(tempC%10,display,10
وهى النظام العشرى فى هذه الحالة.
;)LCD_DisplayString(display
;PORTD=0x01
}
))else if((tempC>35)&(tempC<40
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LCD_GoToLineOne();
LCD_DisplayString("Near Hot Temp.");
itoa(tempC,display,10);
LCD_GoToLineTwo();
LCD_DisplayString(display);
LCD_DisplayString(".");
itoa(tempC%10,display,10);
LCD_DisplayString(display);
PORTD=0x03;

}
else if((tempC>25)&(tempC<35))
{
LCD_GoToLineOne();
LCD_DisplayString("Very Nice Temp.");
itoa(tempC,display,10);
LCD_GoToLineTwo();
LCD_DisplayString(display);
LCD_DisplayString(".");
itoa(tempC%10,display,10);
LCD_DisplayString(display);
PORTD=0x04;
}
else if((tempC>20)&(tempC<25))
{
LCD_GoToLineOne();
LCD_DisplayString("Near Cold Temp.");
itoa(tempC,display,10);
LCD_GoToLineTwo();
LCD_DisplayString(display);
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;)"LCD_DisplayString(".
;)itoa(tempC%10,display,10
;)LCD_DisplayString(display
;PORTD=0x06

}
)else if(tempC<20
{
;)(LCD_GoToLineOne
;)"LCD_DisplayString("Very Cold Temp.
;)itoa(tempC,display,10
;)(LCD_GoToLineTwo
;)LCD_DisplayString(display
;)"LCD_DisplayString(".
;)itoa(tempC%10,display,10
;)LCD_DisplayString(display
;PORTD=0x02
}

}

الحظ ىف شكل  17-7أن درجة احلرارة على الشاشة تتوافق تقريبا مع الدرجة الىت يقرأها احلساس مع اختالف بسيط
نتيجة تقريب الكسور ىف عملية معايرة خرج احملول التماثلى الرقمى للتتوافق قراءته مع درجة احلرارة القادمة من احلساس.

 9-7مقرتح مشروع تطبيقى للتنفيذ
مطلوب ىف هذا املشروع قراءة درجة حرارة الغرفة ابستمرار ،وعلى ضوء هذه احلرارة يتم التحكم ىف سرعة مروحة حبيث
تعمل املروحة بصورة آلية ،مبعىن أهنا مثال عندما تكون درجة احلرارة أقل من  25درجة مئوية ،فإن املروحة ال تعمل،
وعندما تكون درجة احلرارة بني  25و  30درجة مئوية تعمل املروحة على السرعة األوىل (البطيئة) ،وعندما تكون درجة
احلرارة بني  30و  35درجة ،تعمل املروحة عند السرعة الثانية (املتوسطة) ،وعندما تكون درجة احلرارة أعلى من 35
درجة مئوية تعمل املروحة عند السرعة الثالثة (العالية).
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بذلك ننهى هذا الفصل عند هذا احلد وابلطبع سنستخدم احملول التماثلى الرقمى ىف الكثري من التطبيقات القادمة ىف
الفصول التالية.

ملخص الفصل
بدأ الفصل ببعض التعريفات املهمة للمحول التماثلى الرقمى والىت ننصح بقراءهتا بل واالستزادة منها من أى مصادر
أخرى نظرا ألمهيتها لفهم عمل هذا النوع من احملوالت .بعد ذلك مت شرح مواصفات احملول التماثلى الرقمى املوجود ىف
املتحكم  ، atmega328مث شرح لطريقة تشغيل احملول من خالل دراسة تفصيلية لبتات املسجالت املستخدمة ىف
تشغيله.
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املؤقتات  ...املؤقت0

الفصل 8
املؤقتات  ...املؤقت

0

Timers … Timer 0
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1مصادر نبضات تزامن المؤقتات
 -2مسجل المؤقت صفر
 -3مسجل مقارنة الخرج A
 -4مسجل مقارنة الخرج B
 -5مقاطعة المؤقت صفر
 -6مسجالت التحكم فى أداء المؤقت صفر
 -7حاالت تشغيل المؤقت صفر
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 1-8مـقدمـة

تعترب املؤقتات أو العدادات من امللحقات املهمة واألكثر استخداما ىف مجيع املتحكمات بال استثناء تقريبا ،فقليال ما
جتد متحكم ال حيتوى على مؤقت أو عداد واحد على األقل ،مهما كان نوعة أو الشركة املصنعة له ،وذلك لكثرة
التطبيقات الىت تستخدم هذه املؤقتات .أوال :علينا أن نفهم الفرق بني املؤقت والعداد .املؤقت هو كيان (دائرة أو
برانمج) يعطيك أزمنة أتخري بقيم خمتلفة .فإنه مثال يعطيك إشارة بعد مرور زمن معني يرتاوح من الصغر إىل عدد قليل
من املايكرواثنية ،ومن الكرب رمبا يصل إىل أايم .ومن املمكن استخدام هذه املؤقتات ىف الكثري من التطبيقات مثل قياس
تردد إشارة معينة ،أو قياس عرض نبضة من النبضات ،أو قياس سرعة موتور ،أو إنتاج نغمات موسيقية ،أو تشغيل
نظام االشعال ىف السيارة  ،ignition systemوهكذا ميكنك أن حتصى الكثري من التطبيقات.
عند استخدام املؤقت كعداد ،فإنه يقوم حبساب عدد النبضات الداخلة على أحد أطراف املتحكم ،فمثال ميكن حساب
عدد الكراتني أو العلب املارة على أحد خطوط اإلنتاج بعد حتويلها إىل نبضات كهربية كما سنرى ىف بعض املشاريع
الىت سيتم تقدميها ىف هذا الفصل.
كيفية احلصول على أزمنة التأخري
ميكن احلصول على أزمنة التأخري بطريقتني ،إما براجميا  ،softwareأو عن طريق املكوانت  .hardwareىف الطريقة
الرباجمية يتم عمل حلقات ال يتم عمل شىء بداخلها مثل:

;a=0
;while(a<100) a++

حيث هنا سيتم وضع املتغري  a=0مث البدأ ىف زايدة قيمته مبقدار واحد داخل احللقة )( ، whileحىت إذا وصلت قيمة
 a=100فإنه خيرج من احللقة .زمن التأخري هنا سيساوى  100مرة زمن تنفيذ األمر  a++ابإلضافة إىل زمن تنفيذ أمر
احللقة )( .whileوميكن التحكم ىف مقدار زمن التأخري عن طريق القيمة العظمى لزمن التأخري ،أو عمل حلقات
متداخلة حبيث ميكن عن طريق ذلك الوصول إىل أزمنة أتخري كبرية جدا .العيب األساسى ىف هذه الطريقة هى اعتمادها
على نبضات ساعة املتحكم أو املعاجل املستخدم ،فاملتحكمات ذات الساعة القليلة ستعطى زمن أتخري كبري،
واملتحكمات ذات الساعة الكبرية ستعطى زمن أتخري قليل .وبذلك ال ميكن االعتماد على هذه الطريقة ىف تنفيذ
التطبيقات الىت يتم تداوهلا بني األجهزة املختلفة والىت يكون كل منها له نبضات الساعة اخلاصة به ،حيث ستكون
استجابة نفس التطبيق خمتلفة من جهاز آلخر.
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الطريقة الثانية للحصول على أزمن التأخري هى من خالل وضع مذبذب خمصوص برتدد اثبت ومعروف يتم استخدام
تردده عن طريق دوائر أو حىت برامج أزمنة التأخري حبيث ال تكون قيمة زمن التأخري مرتبطة برتدد ساعة املعاجل أو املتحكم
األساسى ىف اجلهاز .من أمثلة ذلك املذبذابت املوجودة ىف كل أجهزة احلاسبات ذات الرتدد الثابت ( 10ميجاهرتز
تقريبا) والىت يتم استخدام ترددها ىف حساب أزمنة الزمن احلقيقى (اليوم والساعة والتاريخ) وأزمنة التأخري .وهذا هو
السبب أن الكثري من التطبيقات الىت تستخدم أزمنة التأخري (األلعاب مثال) يتم استخدامها على كل أجهزة احلاسب
بدون أى مشاكل أو تغري ىف أدائها.
املؤقتات ىف كل املتحكمات تقريبا تعتمد ىف عملها على عد نبضات تزامن معينة ،خيتلف مصدرها من متحكم آلخر
كما سنرى ،وعندما يصل هذا العدد لقيمة معينة تتوقف عملية العد ويتم إعطاء إشارة بذلك حيث سيكون زمن
التأخري ىف هذه احلالة هو زمن نبضة تزامن واحدة ىف عدد هذه النبضات الىت مت احلصول عليها.
املتحكم  atmega328حيتوى ثالث مؤقتات ،اثنان منهما ومها املؤقت صفر  Timer0و املؤقت،Timer2 2
كل منهما  8بت ،مبعىن أن أقصى عدد نبضات ميكن أن يعدها هو  2أس  8أو  .256املؤقت الثالث هو املؤقت1
 ،Timer1وهو مؤقت  16بت مبعىن أنه ميكن أن يعد حىت  2أس  16أى  ،65536وسنرى تفاصيل عمل كل
واحد من هذه املؤقتات ىف هذا الفصل والفصلني التاليني مع التمرين عليها ابلطبع.

شكل  1-8أطراف املتحكم  atmega328املستخدمة مع املؤقتات
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شكل  1-8يبني أطراف املتحكم  atmega328املستخدمة مع املؤقتات الثالثة ىف هذا املتحكم والىت سندرس دور
ووظيفة كل منها ابلتفصيل.

 3-8مصادر نبضات تزامن املؤقتات
ميكن للمؤقتات أن حتصل على نبضات التزامن برتددات خمتلفة إما خارجيا من على أطراف شرحية املتحكم ،أو داخليا
من مراحل قسمة عديدة لنبضات التزامن األساسية للمتحكم .يتم استخدام متعدد مداخل  multiplexerالختيار
أحد هذه املصادر من خالل بتات ىف أحد املسجالت كما سنرى .شكل  2-8يبني هذه املصادر املختلفة املستخدمة
مع املؤقتني  Timer0ذو الثماىن بتات ،واملؤقت  Timer1ذو الستة عشرة بت ،حيث يتشارك كل من هذين املؤقتني
ىف نفس هذه الدائرة .املكوانت األساسية ىف هذه الدائرة هى:
 -1اثنان من متعددات املداخل  multiplexerأحدمها يستخدم خرجه كمصدر لنبضات التزامن للمؤقت صفر،
والثاىن يستخدم خرجه كمصدر لنبضات التزامن للمؤقت .1كل من متعددى املداخل له  8مداخل وثالث
خطوط الختيار واحد من هذه املداخل وتوصيله على اخلرج .املداخل الثمانية لكل متعدد هى  4مداخل
قادمة من انتج القسمة ابستخدام العداد الثنائى ،واثنان من الدخل اخلارجى  T0ومعكوسه ،أو T1
ومعكوسه ،ودخل حيمل نبضات تزامن املتحكم األساسية بدون قسمة ،ودخل ميثل صفر ،وهذا يعىن أن
املؤقت لن يعمل ىف هذه احلالة.
 -2خطوط التحكم  CS00و  CS01و  CS02ابلنسبة للمؤقت صفر ،و  CS10و  CS11و CS12
ابلنسبة للمؤقت ،1هى بتات أحد املسجالت الىت سنتكلم عنها ابلتفصيل بعد قليل.
 -3عداد ثنائى  binary counterمكون من عشرة مراحل يتم استخدام خرج بعض مراحلة كمعامل قسمة
لرتدد نبضات الدخل الذى هو نبضات التزامن األساسية للمتحكم .فنرى هناك خمارج متثل معامالت القسمة
على  8و  64و  256و .1024
 -4املدخالن  T0و  T1مها املصادر اخلارجية لنبضات التزامن الىت ميكن توصيلها على الطرفني  6و  11على
شرحية املتحكم على الرتتيب وكما هو موضح ىف شكل  .1-8هذه النبضات اخلارجية يتم إدخاهلا على دائرة
تزامن  synchronizationداخل املتحكم تعمل على أن تكون حواف هذه النبضات متزامنة مع حواف
نبضات تزامن املتحكم .يتم استخدام هذه النبضات ومعكوسها كدخلني لكل من متعدد املداخل األول والثاىن
كما ىف الشكل .2-8
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شكل  2-8املصادر املختلفة لنبضات تزامن املؤقتني صفر وواحد
سنبدأ اآلن ىف شرح املسجالت املختلفة الىت يتم من خالهلا التحكم ىف عمل هذه املؤقتات ،وسنبدأ ابملؤقت صفر الذى
سيكون موضوع احلديث ىف هذا الفصل ابلكامل.
تعتمد فكرة عمل كل املؤقتات ىف املتحكمات  AVRعلى وجود عداد ثنائى يبدأ العد من الصفر مع بدأ تنشيط أى
واحد من املؤقتات ،كما توجد هناك مسجالت للمقارنة  ،compare registerحيث حتتوى هذه املسجالت عددا
يتناسب مع زمن التأخري املطلوب حيث يتم حساب هذا العدد مبعلومية عرض نبضة التزامن املستخدمة ىف املؤقت .يتم
دا ئما مقارنة حمتوايت هذه املسجالت مع خرج العداد بعد كل نبضة تزامن ،وعند تساوى حمتوايت أى مسجل مقارنة
مع حمتوايت العداد يتم عمل فعل معني مثل تنشيط أحد أطراف اخلرج ومنها ميكن احلصول على موجة مربعة معدلة
العرض  pulse width modulation, PWMالىت ميكن استخدامها ىف الكثري من التطبيقات كما سنرى ابلتفصيل
عند دراسة املسجالت املختلفة ىف كل مؤقت وسنبدأ ابملؤقت صفر ذو الثماىن بتات.

 4-8مسجل املؤقت/العداد

0

مسجل املؤقت/العداد صفر  Timer/counter0, TCNT0يتكون من مثانية بتات وحيتوى قيمة العداد بعد كل
نبضة تزامن ،ولذلك فقيمته ترتاوح بني الصفر و  .255هذا املسجل ميكن قراءته أو الكتابة فيه ىف أى وقت .بعد كل
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نبضة تزامن تزيد قيمة هذا العداد مبقدار واحد وتتم مقارنته مبسجالت املقارنة  compare registerالىت سيتم شرحها
ىف اجلزء التاىل ،وعلى ضوء هذه املقارنة ميكن اختاذ كثريا من األقعال كما سنرى فيما بعد أيضا .شكل  3-8يبني رمسا
ختطيطيا هلذا املسجل حيث نالحظ أنه يتكون من  8بتات ميكن قراءهتا وكتابتها ىف أى وقت.

شكل  3-8رسم ختطيطى ملسجل املؤقت/العداد صفر TCNT0

5-8

مسجل مقارنة اخلرج A

يتكون مسجل مقارنة اخلرج  Aللمؤقت صفر  output compare register A, OCR0Aمن مثاىن بتات أيضا،
ويتم فيه تسجيل القيمة الىت سيتم مقارنتها مع حمتوايت مسجل املؤقت/العداد  TCNT0السابق بعد كل نبضة تزامن،
وعلى ضوء هذه املقارنة ،وعند تساوى القيمتني ،يتم إخراج إشارة معينة على طرف خرج املقارنة  Aرقم  12للمتحكم
وهو الطرف  OC0Aكما ىف شكل  ،1-8وسيأتى تفصيل هلذا اخلرج قيما بعد .شكل  4-8يبني رمسا ختطيطيا هلذا
املسجل.

شكل  4-8مسجل مقارنة اخلرج  Aللمؤقت صفر OCR0A

6-8

مسجل مقارنة اخلرج B

يتكون مسجل مقارنة اخلرج  Bللمؤقت صفر  output compare register B, OCR0Bمن مثاىن بتات أيضا،
ويتم فيه تسجيل القيمة الىت سيتم مقارنتها مع حمتوايت مسجل املؤقت/العداد  TCNT0السابق بعد كل نبضة تزامن،
وعلى ضوء هذه املقارنة ،وعند تساوى القيمتني ،يتم إخراج إشارة معينة على طرف خرج املقارنة  Bرقم  11للمتحكم
وهو الطرف  OC0Bكما ىف شكل  ،1-8وسيأتى تفصيل هلذا اخلرج فيما بعد .شكل  5-8يبني رمسا ختطيطيا هلذا
املسجل.
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شكل  5-8مسجل مقارنة اخلرج  Bللمؤقت صفر OCR0B

شكل  6-8يبني رمسا ختطيطيا لعملية مقارنة اخلرج ىف املؤقت صفر .نالحظ من هذا الشكل أن هناك مقارن  8بت
يقوم مبقارنة بتات مسجل املؤقت/العداد  TCNT0مع بتات مسجل املقارنة  OCR0Aأو OCR0B
( OCR0xحيث  xيقصد هبا  Aأو  )Bحبيث أنه عند تساوى القيمتني فإنه إما أن يتم تنشيط علم مقاطعة خاص
ابملقارنة  Aوهو  OCF0Aأو املقارنة  Bوهو  OCF0Bمتهيدا لالنتقال إىل برانمج خدمة مقاطعة إذا كانت هذه
املقاطعة فعالة وكان علم املقاطعة العام ىف مسجل األعالم فعاال أيضا ،أو أنه يتم إخراج موجة معدلة العرض PWM
على أى من الطرفني  OC0Aأو  OC0Bمن أطراف شرحية املتحكم كما أشران مسبقا.

شكل  6-8رسم ختطيطى لعملية املقارنة ىف املؤقت صفر

7-8

مقاطعة املؤقت0

املؤقت صفر له ثالث مصادر للمقاطعة كما هو مبني ىف اجلدول  1-8الذى يوضح مصدر كل مقاطعة ،والعنوان
الذى يتم القفز إليه عند حدوث املقاطعة ،ورقم متجه املقاطعة .املقاطعة األوىل تقع عند حدوث تساوى بني حمتوايت
 188الفصل 8

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

املؤقتات  ...املؤقت0

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

مسجل املؤقت  TCNT0ومسجل مقارنة اخلرج  .OCR0Aعند وقوع هذا التساوى بشرط أن يكون قناع املقاطعة
اخلاص هبذه املقاطعة نش طا ،وأن يكون علم املقاطعة العام ىف مسجل األعالم نشطا ،فإن املتحكم سيقفز إىل العنوان
 0x00Eكما ىف اجلدول  .1-8املقاطعة الثانية تقع عند حدوث تساوى بني حمتوايت مسجل املؤقت TCNT0

ومسجل مقارنة اخلرج  .OCR0Bعند وقوع هذا التساوى بشرط أن يكون قناع املقاطعة اخلاص هبذه املقاطعة نشطا،
وأن يكون علم املقاطعة العام ىف مسجل األعالم نشطا ،فإن املتحكم سيقفز إىل العنوان  0x00Fكما ىف اجلدول -8
 .1املقاطعة الثالثة تقع عند حدوث فيضان ىف مسجل املرقت  ،TCNT0مبعىن أن تصل حمتوايته إىل  ،255حيث
عندها يقفز املتحكم إىل العنوان  0x010بشرط أن يكون كل من قناع هذه املقاطعة وقناع املقاطعة العام ىف مسجل
األعالم نشطني.
جدول  1-8إسم ومصدر وعنوان ورقم متجه املقاطعات ىف املؤقت صفر

مسجل أقنعة مقاطعات املؤقت صفر Timer Interrupt Mask Register, TIMSK0

يبني شكل  7-8بتات هذا املسجل ،حيث نالحظ استخدام أول ثالث بتات فقط من هذا املسجل وهى كالتاىل:

شكل  7-8مسجل أقنعة مقاطعات املؤقت صفر
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البت  :0قناع مقاطعة الفيضان  ،Timer Over flow Interrupt Enable, TOIEحيث بوضع واحد
ىف هذه البت يتم تنشيط مقاطعة الفيضان ويقفز املتحكم إىل العنوان  0x010إذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى
واحد أيضا.

البت  :1قناع مقاطعة مقارنة اخلرج  ،Output Compare Interrupt Enable A, OCIEAحيث
بوضع واحد ىف هذه البت يتم تنشيط مقاطعة تساوى العداد  TCNT0ومسجل مقارنة اخلرج  Aويقفز املتحكم إىل

العنوان  0x00Eإذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد.

البت  :2قناع مقاطعة مقارنة اخلرج  ،Output Compare Interrupt Enable B, OCIEBحيث
بوضع واحد ىف هذه البت يتم تنشيط مقاطعة تساوى العداد  TCNT0ومسجل مقارنة اخلرج  Bويقفز املتحكم إىل

العنوان  0x00Fإذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد.
ابقى بتات هذا املسجل غري مستخدمة.

ىف كل املقاطعات الثالث السابقة كيف يعرف املتحكم حبدوث تساوى بني مسجالت املقارنة  Aأو  Bأو حدوث
فيضان ىف حمتوايت العداد .يتم ذلك عن طريق علم مقاطعة خاص بكل منها ىف املسجل التاىل.
مسجل أعالم مقاطعة املؤقتTimer/Counter0 Interrupt Flag Register, TIFR0 0

يبني شكل  8-8بتات هذا املسجل ،حيث نالحظ استخدام أول ثالث بتات فقط من هذا املسجل وهى كالتاىل:

شكل  8-8مسجل أعالم مقاطعات املؤقت صفر
البت  :0علم حدوث الفيضان  ،Timer Over flow Flag, TOVهذه البت (العلم) تصبح واحد عند
حدوث فيضان ىف حمتوايت عداد املؤقت  ،TCNT0ويتم تصفريها عن طريق املتحكم مبجرد القفز إىل برانمج خدمة
املقاطعة  ISRاخلاص هبا.
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البت  :1علم مقارنة اخلرج  ،Output Compare A Interrupt Flag, OCF0Aهذه البت (العلم)
تصبح واحد عند تساوى العداد  TCNT0ومسجل مقارنة اخلرج  ،Aويتم تصفريها عن طريق املتحكم مبجرد القفز
إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRاخلاص هبا.

البت  :2علم مقارنة اخلرج  ،Output Compare B Interrupt Flag, OCF0Bهذه البت (العلم)
تصبح واحد عند تساوى العداد  TCNT0ومسجل مقارنة اخلرج  ،Bويتم تصفريها عن طريق املتحكم مبجرد القفز

إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRاخلاص هبا.
ابقى بتات هذا املسجل غري مستخدمة.

إذن ابختصار ميكننا أن نلخص آلية املقاطعات الثالث السابقة أبنه مبجرد حدوث تساوى بني مسجل عداد املؤقت0

 TCNT0وأحد مسجالت املقارنة  Aأو  ،Bأو حدوث فيضان ىف حمتوايت املسجل  ،TCNT0فإن العلم املقابل
لكل منهم  TOVأو  OCF0Aأو  OCF0Bيصبح واحد ،وابلتاىل إذا كان قناع املقاطعة املقابل لكل واحدة من
هذه املقاطعات  TOIEأو  OCIEAأو  OCIEBيساوى واحد ،وإذا كان علم املقاطعة العام  Iىف مسجل احلالة
يساوى واحد أيضا ،فإن املقاطعة ستحدث ،ويقفز املتحكم إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRاملقابل ألى منهم ،ومبجرد
انتقال املتحكم إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRفإن العلم املقابل يتم تصفريه مرة اثنية استعدادا حلدوث مقاطعة أخرى.

 8-8مسجالت

التحكم ىف أداء املؤقت0

يتم التحكم ىف أداء املؤقت 0عن طريق مسجلني  Aو  Bهلذا الغرض ،وسنعرض بتات كل من هذين املسجلني
ابلتفصيل ىف هذا اجلزء .شكل  9-8وشكل  10-8يبينان رمسا ختطيطيا هلذين املسجلني.
مسجل التحكم  Aىف املؤقتTimer/Counter0 Control Register, TCCR0A 0

البتات  0و  1ىف مسجل التحكم  TCCR0Aوالبت  3ىف مسجل التحكم  WGM00 ،TCCR0Bو
 WGM01و  : WGM02هذه البتات الثالثة خاصة ابلتحكم ىف تتابع عملية العد ىف العداد ،وىف مصدر القيمة
العظمى الىت ميكن أن يصل إليها العداد ،وىف نوع املوجة املولدة على طرف خرج املقارنة الىت ميكن استخدامها ،حيث
ميكن استخدام واحد من مثانية طرق أو مثانية حاالت للتشغيل أو للحصول على موجة بشكل معني مثل املوجة املربعة
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املعدلة العرض  PWMكما سنرى ابلتفصيل فيما بعد .جدول  2-8يبني هذه احلاالت الثمانية للتشغيل ىف مقابل
قيمة كل بت من هذه البتات.

شكل  9-8املسجل  Aللتحكم ىف املؤقت 0
جدول  2-8وصف بتات حاالت تشغيل املؤقت ،0الحظ أن  MAX=0xFFو Bottom=0x00
لحظة وضع
علم الفيضان
بواحد
TOV flag
set on
MAX
Bottom

تجديد قيمة مسجل
المقارنة عند،
Update OCRx
at
فورى
Immediate
TOP

القيمة
العظمى
TOP

0xFF

العادى Normal

0

0

0

0

0xFF

موجة معدلة
العرض ،تصحيح
الطور
PWM, phase
correct
CTC

1

0

0

1

0

1

0

2

1
0

1
0

0
1

3
4

1

0

1

5

0

1

1

6

1

1

1

7

MAX

فورى
Immediate
Bottom
-----------

0xFF
--------

Bottom

TOP

OCRA

-----------

-----------

-------

TOP

Bottom

OCRA

MAX

حاالت التشغيل
Modes of
operation

 WGM02 WGM01 WGM00الحالة
Mode

OCRA

Fast PWM
محجوز ،غير
مستخدم
موجة معدلة
العرض ،تصحيح
الطور
PWM, phase
correct
محجوز ،غير
مستخدم
Fast PWM

شكل  10-8املسجل  Bللتحكم ىف املؤقت 0
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البتات  6و  7ىف املسجل  :TCCR0Aهذه البتات  COM0A0و  COM0A1تتحكم ىف سلوك اخلرج على
طرف تساوى املقارنة  ،OC0Aمن حيث هل هذا اخلط سيغري حالته مع كل تساوى بني مسجل املقارنة OCRA

و املسجل  TCNT0أم أنه سيصبح صفر أم سيكون واحد .كل هذه احلاالت يبينها اجلدول  .3-8الحظ أن
الطرف  OC0Aوهو الطرف  12ىف شرحية املتحكم البد أن يتم تشغيله كطرف خرج من خالل مسجل االجتاه
 .PDDRاحلاالت املوجودة ىف اجلدول  3-8للطرف  OC0Aتكون حلاالت التشغيل الىت ال يكون فيها تعديل
موجى على عرض املوجة اخلارجة  PWMحيث ىف هذه احلالة ستعمل هذه البتات بطريقة أخرى سنشرحها بعد قليل
مع شرح حاالت التشغيل الثمانية.
جدول  3-8حاالت خرج املقارنة مع مسجل املقارنة  Aوىف غري حالة التشغيل PWM
وصف الحالة
الطرف  OC0Aيعمل كطرف بوابة عادى ،ليس له عالقة بالمقارنة
Normal port operation
1
عند حدوث التساوى يغير الخط  OC0Aمن حالته ،فإذا كان صفر يصبح واحد ،وإذا
واحد يصبح صفر.
Toggle on compare match
0
عند حدوث التساوى يصبح الطرف  OC0Aصفر،
Clear on compare match
1
عند حدوث التساوى يصبح الطرف  OC0Aواحد،
Set on compare match

COM0A1 COM0A0
0
0
0

1
1

البتات  4و  5ىف املسجل  :TCCR0Aهذه البتات  COM0B0و  COM0B1تتحكم ىف سلوك اخلرج على
طرف تساوى املقارنة  ،OC0Bمن حيث هل هذا اخلط سيغري حالته مع كل تساوى بني مسجل املقارنة OCRB

و املسجل  TCNT0أم أنه سيصبح صفر أم سيكون واحد .كل هذه احلاالت يبينها اجلدول  .4-8الحظ أن
الطرف  OC0Bوهو الطرف  11ىف شرحية املتحكم البد أن يتم تشغيله كطرف خرج من خالل مسجل االجتاه
 .PDDRاحلاالت املوجودة ىف اجلدول  4-8للطرف  OC0Bتكون حلاالت التشغيل الىت ال يكون فبها تعديل
موجى على عرض املوجة اخلارجة  PWMحيث ىف هذه احلالة ستعمل هذه البتات بطريقة أخرى سنشرحها بعد قليل
مع شرح حاالت التشغيل الثمانية.
البتات  2و  3ىف املسجل  TCCR0Aغري مستخدمة.
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جدول  4-8حاالت خرج املقارنة مع مسجل املقارنة  Bوىف غري حالة التشغيل PWM
وصف الحالة
الطرف  OC0Bيعمل كطرف بوابة عادى ،ليس له عالقة بالمقارنة
Normal port operation
1
عند حدوث التساوى يغير الخط  OC0Bمن حالته ،فإذا كان صفر يصبح واحد ،وإذا
واحد يصبح صفر.
Toggle on compare match
0
عند حدوث التساوى يصبح الطرف  OC0Bصفر،
Clear on compare match
1
عند حدوث التساوى يصبح الطرف  OC0Bواحد،
Set on compare match

COM0B1 COM0B0
0
0
0

1
1

مسجل التحكم  Bىف املؤقتTimer/Counter0 Control Register, TCCR0B 0

البتات  0و  1و  2ىف املسجل  :TCCR0Bهذه البتات  CS00و  CS01و  CS02يتم عن طريقها اختيار
مصدر نبضات تزامن املؤقت  0تبعا للجدول .5-8
جدول  5-8اختيار مصدر نبضات التزامن للمؤقت( 0أنظر شكل )2-8
الوصف
CS02 CS01 CS00
0
0
0
ال يوجد مصدر ،ويتوقف المؤقت No clock source
0
0
نفس نبضات المتحكم ،معامل قسمة يساوى1 No prescaling ، 1
نبضات المتحكم على 8
0
1
0
نبضات المتحكم على 64
0
1
1
نبضات المتحكم على 256
1
0
0
نبضات المتحكم على 1024
1
0
1
1
1
0
مصدر النبضات هو الطرف  T0ويعمل على الحافة النازلة
1
1
1
مصدر النبضات هو الطرف  T0ويعمل على الحافة الصاعدة

البت  7ىف املسجل  :TCCR0Bهذه البت  ،FOC0Aعندما تكون واحد تتسبب ىف إحداث مقارنة فورية بني
مسجل املقارنة  OCRAو املسجل  TCNT0والتأثري على طرف خرج املقارنة  OC0Aتبعا لألطراف
 COM0A0و  COM0A1املوضحتني ىف جدول  . 3-8هذه البت ال تعمل إال مع حاالت التشغيل الىت ال
يكون فيها تعديل لعرض املوجة  ،PWMأى أن  PWMجيب أن يكون معطال عن طريق بتات شكل موجة التعديل
 ،WGMلذلك جيب أن تكون هذه البت صفر ىف حالة العمل ىف هذه احلاالت من التشغيل.

 194الفصل 8

املؤقتات  ...املؤقت0

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

البت  6ىف املسجل  :TCCR0Bهذه البت  ،FOC0Bعندما تكون واحد تتسبب ىف إحداث مقارنة فورية بني
مسجل املقارنة  OCRBو املسجل  TCNT0والتأثري على طرف خرج املقارنة  OC0Bتبعا لألطراف
 COM0B0و  COM0B1املوضحتني ىف جدول  .4-8هذه البت ال تعمل إال مع حاالت التشغيل الىت يكون
فيها تعديل لعرض املوجة  ،PWMأى أن  PWMجيب أن يكون معطال عن طريق بتات شكل موجة التعديل
 ،WGMلذلك جيب أن تكون هذه البت صفر ىف حالة العمل ىف هذه احلاالت من التشغيل.
البتات  4و  5ىف املسجل  :TCCR0Bغري مستخدمة.

 9-8حاالت تشغيل املؤقت 0
تتحدد حاالت التشغيل ،أو أداء املؤقت على أطراف املقارنة  OC0Aأو  OC0Bعلى ضوء بتات اختيار الشكل
املوجى على هذه األطراف  WGMىف املسجلني  TCCR0Aو  ،TCCR0Bوالبتات  COM0A0و
 COM0A1ىف املسجل  .TCCR0Aهناك مثانية من هذه احلاالت الىت سنقدمها ىف هذا اجلزء والىت مت عرضها
ىف اجلدول .2-8
 -1حالة التشغيل العادية Normal mode

هذه احلالة من حاالت التشغيل هى أبسط حالة ىف احلاالت الثمانية .يتم الدخول ىف هذه احلالة بوضع بتات شكل
املوجة  WGM00و  WGM01و  WGM02كلها أبصفار كما ىف اجلدول  .2-8ىف هذه احلالة يقوم العداد
 TCNT0ابلعد دائما ىف االجتاه التصاعدى بزايدة مقدارها واحد ،وال يتم تصفري العداد هنائيا إال عند وصوله للقيمة
العظمى  ، TOP=0xFFحيث عندها يبدأ العداد ىف العد مرة اثنية من القيمة الصغرى  .Bottom=0x00مبجرد
أن تصبح قيمة العداد  TCNT0تساوى صفر ومع نفس نبضة التزامن فإن علم الفيضان  TOV0يصبح واحد (أى
أن هذه البت تسلك مسلك البت التاسعة للعداد) ،متهيدا للقفز إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRإذا كان قناع هذه
املقاطعة وعلم املقاطعة العام نشطني كما أشران مسبقا .هذا العلم يتم تصفريه مبجرد القفز إىل برانمج خدمة املقاطعة
 ISRمتهيدا لدورة العد التالية .شكل  11-8يبني التزامن بني نبضات التزامن وقيمة العداد  TCNT0وعلم الفيضان،
حيث نالحظ أنه مبجرد وصول العداد للقيمة العظمى (السهم األمحر) يرتفع علم الفيضان من الصفر إىل الواحد كما
أشران.
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شكل  11-8التزامن بني نبضات التزامن والعداد  TCNT0وعلم الفيضان ىف حالة التشغيل
العادية
مثال على التشغيل العادى  Normal modeللمؤقت0
برانمج يضع املؤقت 0ىف احلالة العادية حبيث عندما حيدث فيضان  TOV0=1فإن املتحكم يقفز إىل برانمج خدمة
مقاطعة الفيضان وجيمع واحد على حمتوايت البوابة  Dالىت يتم عرض حمتوايهتا على دايودات ضوئية تعكس عدد
مقاطعات الفيضان الىت حتدث ثنائيا .شكل  12-8يبني الدائرة املستخدمة ىف برانمج بروتس ،والربانمج الذى سينفذ
ذلك هو:
*/
* Timer1.c
* Timer 0 is in the normal mode
* Created: 8/10/2017 9:44:08 AM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
>#include <avr/interrupt.h
#define F_CPU 1000000
)int main(void
{
DDRD=0xFF; // set PD as output port
TCCR0A =0x00;// set timer mode to normal
TIMSK0 |= (1 << TOIE0); // enable overflow interrupt mask
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;)(sei
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1<<CS00); // set prescalar to 1024
)while (1
{
}
}
ISR (TIMER0_OVF_vect) // ISR for timer0 Over flow
{
;PORTD ++
}

شكل  12-8عد مرات الفيضان ىف املؤقت 0من خالل طريقة التشغيل العادى
 -2تصفري املؤقت 0عند تساوى املقارنة Clear Timer on Compare, CTC

ىف هذه احلالة ،تصفري املؤقت عند تساوى املقارنة ،CTC ،تكون الشفرة على بتات توليد املوجة  WGM00و
 WGM01و  WGM02تساوى الرقم  2الثنائى ،010 ،كما ىف اجلدول  .2-8يتم استخدام مسجل املقارنة
 OCR0Aلتوضع فيه القيمة الىت سيتم مقارنتها مع حمتوايت العداد  .TCNT0ىف هذه الطريقة عندما حيدث
التساوى بني االثنني يتم تصفري العداد ليبدأ دورة عد جديدة .معىن ذلك أن قيمة مسجل املقارنة  OCR0Aتكون
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هى القيمة العظمى للعداد ،وعند حدوث هذا التساوى فإن علم املقاطعة  OCF0Aيصبح واحد ،وابلتاىل فإن املتحكم
ميكن أن يقفز إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRاخلاص هبذا احلدث إذا كان كل من القناع اخلاص هبذه املقاطعة
 OCIE0Aوعلم املقاطعة العام  Iنشطني ،وابلطبع فإن علم املقاطعة  OCF0Aسيعود إىل الصفرة مرة اثنية مبجرد
الدخول ىف برانمج خدمة املقاطعة .شكل  13-8يبني خمطط التزامن ىف هذه احلالة حيث نالحظ أنه مبجرد وصول
العداد  TCNT0إىل القيمة املوجودة ىف املسجل  OCR0Aفإن العداد يتم تصفريه .ميكن استخدام هذه احلالة ىف
احلصول على شكل موجى متغري على الطرف  OC0Aعن طريق تعديل القيمة املوجودة ىف مسجل املقارنة ىف برانمج
خدمة املقاطعة مع وضع البتات  COM0A0و  COM0A1حبيث يغري هذا الطرف من حالته ( )toggleعند
كل تساوى ،كما ىف جدول  .3-8الحظ أن اإلشارة على الطرف  OC0Aلن تكون مرئية إال إذا كان هذا الطرف
موضوع كطرف خرج عن طريق مسجل االجتاه اخلاص ابلبوابة التابع هلا هذا الطرف .ميكن حتديد تردد املوجة الناشئة
على الطرف  OC0Aتبعا للمعادلة التالية:
𝑘𝑐𝑜𝑙𝑐𝑓
)𝐴2𝑁(1+𝑂𝐶𝑅0

= 𝐴𝑓𝑂𝐶0

حيث  Nهى معامل القسمة ( 1أو  8أو  64أو  )256املستخدم للحصول على نبضات تزامن املؤقت fclock ،هى
نبضات تزامن املتحكم .الحظ أن أكرب تردد ميكن احلصول عليه ىف هذه احلالة سيكون عندما .OCR0A=0

شكل  13-8التزامن على الطرف  OC0Aمع قيمة مسجل املقارنة ( OCR0Aنسخة
من دليل املتحكم )atmega328
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شكل  14-8عالقة طرف املقارنة  OC0Aمع طرف البوابة املقابل له (نسخة
من دليل املتحكم )atmega328
شكل  14-8يبني العالقة بني خرج املقارنة ( OC0Aومثله متاما اخلرج  )OC0Bوالبوابة الىت هو أحد أطرافها.
نالحظ من هذا الشكل أن الطرف ( OC0Aىف أقصى يسار الشكل) لكى يعمل هذه الوظيفة فإن خرج قالب
االجتاه  DDRجيب أن يكون واحد حىت ينشط العازل  bufferاملوصل هلذا الطرف ابخلرج القادم من القالب
 OC0Aىف أعلى الشكل .ىف هذه احلالة إذا كان أى واحد من البتات  COM0A0أو  COM0A1أو كليهما
يساوى واحد فإن بوابة األور ستعطى واحد وهذا الواحد سيمرر الدخل األعلى (وهو اإلشارة القادمة من مولد املوجات
 )wave form generatorمن متعدد املداخل إىل طرف اخلرج  .OC0Aعلى النقيض من ذلك ،إذا كان خرج
بوابة األور يساوى صفر (كل من  COM0A0و  COM0A1يساوى صفر ىف نفس الوقت) ،فإن الدخل األسفل
من متعدد املداخل وهو خرج البوابة سيوصل على طرف اخلرج ،وىف هذه احلالة فإن الطرف  OC0Aلن يؤدى وظيفته،
ولكنه سيصبح طرف خرج عادى من أطراف البوابة  .Dلذلك كان التأكيد فيما سبق على أنه لكى يؤدى طرف
املقارنة  OC0Aأو  OC0Bوظيفته ،فإن طرف البوابة املقابل جيب أن يتم تعيينه على أنه طرف خرج بوضع واحد
ىف قالب االجتاه املناظر.
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مثال على طريقة تشغيل تصفري املؤقت عند تساوى املقارنةCTC ،

ىف هذا املثال يتم تشغيل املؤقت 0ىف طريقة التصفري عند التساوى  ،CTCمع وضع قيمة معينة ىف مسجل املقارنة
 OCR0Aحبيث عندما تتساوى قيمة العداد مع القيمة املوجودة ىف مسجل املقارنة يتم القفز إىل برانمج خدمة مقاطعة
 .ISRىف برانمج خدمة املقاطعة سيتم زايدة حمتوايت مسجل املقارنة حبيث نغري من زمن اخلرج على الطرف OC0A
مع كل مرة يتم فيها القفز إىل برانمج خدمة املقاطعة ،ونتيجة لذلك سنحصل على موجة معدلة الرتدد تقريبا كاملوضحة
ىف شكل  .15-8الربانمج الذى سينفذ ذلك سيكون كالتاىل:
*/
* Timer2.c
* CTC mode of operation
* Created: 8/11/2017 7:52:32 PM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
>#include <avr/interrupt.h
#define F_CPU 1000000
)int main(void
{
DDRD=0xFF; // set PD as output port
TCCR0A |= (1 << WGM01); // set timer mode to CTC
TCCR0A |= (1<<COM0A0); // togle OC0A at each match
OCR0A= 0x1F; // set the max value in OCR0A
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // enable OCIE0A interrupt mask
;)(sei
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1<<CS00); // set prescalar to 1024

)if (OCR0A==0x1F
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;OCR0A=0x01

}

}
ISR (TIMER0_COMPA_vect) // ISR for timer0 compare A
{
;OCR0A=OCR0A+3
}

شكل  15-8تشغيل املؤقت 0ىف طريقة التصفري عند تساوى املقارنة CTC
واحلصول على موجة معدلة الرتدد تقريبا على الطرف OC0A

 -3طريقة تعديل عرض النبضة  PWMالسريعة
ىف هذه الطريقة تكون بتات توليد الشكل املوجى تساوى  )011( 3أو  )111( 7كما ىف اجلدول  .2-8تتميز هذه
الطريقة بوجود ميل واحد فقط وهو ىف حالة صعود العداد  TCNT0من صفر إىل القيمة العظمى TOP=0xFF

ىف حالة أن بتات الشكل املوجى  ،WGM01 ،WGM00و  WGM02تساوى  )011( 3مث ينزل للصفر مرة
اثنية ويبدأ ىف الصعود وهكذا .إذا كانت بتات الشكل املوجى تساوى  ،)111( 7فإن العداد يصعد من الصفر إىل
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القيمة العظمى  ، TOP=OCR0Aأى إىل القيمة املخزنة ىف مسجل املقارنة مث ينزل للصفر ويبدأ ىف الصعود مرة
اثنية ،وهكذا .هناك حالتان لظهور املوجة على طرف خرج املقارنة  OC0Aومها :حالة عدم العكس وفيها يتم تصفري
الطرف  ،OC0Aعند حلظة تساوى قيمة العداد  TCNT0مع مسجل املقارنة  ،OCR0Aمث يتم إعادته للواحد
مرة اثنية عند يصبح العداد صفرا .ىف احلالة العاكسة يتم وضع طرف خرج املقارنة بواحد عند حلظة تساوى العداد
 TCNT0ومسجل املقارنة  ،OCR0Aمث تصفريه عند وصول العداد للصفر .بسبب هذا امليل الوحيد وهو مع
صعود العداد من الصفر للقيمة العظمى ،فإن هذه الطريقة تكون أسرع (تقريبا ضعف) من الطريقة التالية وهى طريق
تعديل الطور  phase correctاملزدوجة امليل والىت سنشرحها بعد قليل .هذه السرعة جتعل هذه الطريقة مناسبة للكثري
من التطبيقات من الطريقة الثانية.
شكل  16-8يبني التزامن احلادث مع هذه الطريقة .ىف هذا الشكل متثل اخلطوط األفقية القصرية الىت على إشارة
العداد قيمة مسجل املقارنة الىت ستتم عندها املقارنة .الحظ ىف هذا الشكل أن العداد  TCNT0يعد دائما من الصفر
إىل القيمة العظمى  ،0xFFوعندما يصل العداد هلذه القيمة يبدأ من الصفر مرة أخرى ويصبح علم الفيضان TOV0
بواحد عند هذه اللحظة .ىف أثناء صعود العداد  TCNT0من الصفر إىل الواحد ،وىف حلظة تساويه مع قيمة مسجل
املقارنة  OCR0Aاملمثلة ابخلط األفقى القصري ،فإن طرف خرج املقارنة  OC0Aينزل للصفر ىف حالة عدم العكس
(البتات  COM0A0=0و  ،)COM0A1=1أو يصعد من صفر لواحد ىف حالة العكس (البتات COM0A0=1

و  ،)COM0A1=1ويظل الطرف  OC0Aعلى هذه احلالة إىل أن يصل العداد للحالة العظمى  0xFFحيث
يرجع الطرف  OC0Aإىل أصله مرة اثنية ،وهى الواحد ىف حالة عدم االنعكاس ،أو الصفر ىف حالة العكس .إذن
معىن ذلك أن الزمن الدورى للموجة الناجتة على الطرف  OC0Aسيكون اثبت ،وأما نسبة الزمن  ONللزمن OFF

أثناء الزمن الدورى فسيتم التحكم فيها عن طريق القيمة املوجودة ىف مسجل املقارنة ،ومن هنا كانت فكرة تعديل عرض
املوجة  PWMاملوضحة ىف شكل  .16-8ىف احلالة العاكسة يقل الزمن  ONبزايدة القيمة املخزنة ىف املسجل
 ،OCR0Aوىف احلالة غري العاكسة ،فإن الزمن  ONيزيد بزايدة القيمة املخزنة ىف مسجل املقارنة .OCR0A
تذكر هنا أنه لكى تتم رؤية هذه املوجات على طرف املقارنة  ، OC0Aفإن هذا الطرف البد أن يكون قد مت تعيينه
ليكون طرف خرج بوضع وحايد ىف مسجل اجتاه البوابة التايع هلا هذا الطرف كما ىف شكل .14-8
الحظ أنه ىف هناية كل زمن دورى فإن علم الفيضان  TOV0يتم وضعه بواحد ،وىف هذه احلالة إذا مت تنشيط كل من
قناع املقاطعة  TOIE0وعلم املقاطعة العام  ،Iفإنه ميكن القفز إىل برانمج خدمة مقاطعة  ،ISRوميكن ىف هذا
الربانمج تعديل قيمة مسجل املقارنة  OCR0Aعلى حسب الطلب.
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شكل  16-8التزامن احلادث مع طريقة تعديل عرض النبضة  PWMالسريع ىف حالة
املؤقت( 0نسخة من دليل املتحكم )atmega328
تردد املوجة املعدلة العرض  PWMالسريع ميكن احلصول عليها من املعادلة التالية:
𝑘𝑐𝑜𝑙𝑐𝑓
𝑁. 256
حيث  fclockهى نبضات تزامن املتحكم ،و  Nهى نسبة القسمة املستخدمة للحصول على نبضات التزامن الىت سيعمل
= 𝑀𝑊𝑃𝐴𝑓𝑂𝐶0

عندها املؤقت ( 1أو  8أو  64أو  256أو  .)1024وضع القيمة العظمى  0xFFىف مسجل املقارنة ستجعل الطرف
 OC0Aيساوى واحد دائما ىف احلالة غري العاكسة ،أو صفر ىف احلالة العاكسة ،وهذا هو احلال ىف أول دورتني ىف
شكل  . 16-8وأما ىف حالة وضع صفر ىف مسجل املقارنة فإنه ستكون هناك نبضة ضيقة جدا  spikeستظهر على
الطرف  .OC0Aشكل  17-8يبني الفرق بني طريقة التشغيل  CTCوطريقة التشغيل  PWMحيث نالحظ أن
القيمة املخزنة ىف مسجل املقارنة  OCR0Aتتحكم ىف مقدار الزمن الدورى للموجة الناجتة على اخلط ،OC0A
بينما هذه القيمة تتحكم ىف نسبة الزمن  ONإىل الزمن  OFFداخل كل دورة من دورات الزمن الدورى الذى يكون
اثبت دائما كما ىف الشكل.
مثال على طريقة تشغيل تعديل عرض املوجة  PWMالسريع
الربانمج التاىل يشغل املؤقت 0ىف طريقة تعديل عرض املوجة  PWMمع وضع الطرف  OC0Aليعمل ىف الطريقة
العاكسة ،مبعىن عند تساوى حمتوايت العداد  TCNT0مع مسجل املقارنة  OCR0Aفإن الطرف  OC0Aيتغري
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من صفر إىل واحد ،وسنضع طرف خرج املقارنة  OC0Bليعمل بنفس الطريقة أيضا .سنضع ىف املسجل OCR0A

رقم كبري إىل حد ما ،0xCF ،لنجعل الزمن  ONعلى الطرف  OC0Aكبريا ،وسنضع ىف املسجل  OCR0Bرقم
صغري إىل حد ما ،0x0F ،لنجعل الزمن  ONعلى الطرف  OC0Bصغريا ،وسنضع اإلشارتني على األوسولوسكوب
لنرى الفرق بينهما كما ىف شكل .18-8

شكل  17-8الفرق بني الطريقة  CTCوالطريقة  PWMىف املؤقت0
*/
* Timer3.c
* Fast PWM operation
* Created: 8/12/2017 2:53:59 PM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
>#include <avr/interrupt.h
#define F_CPU 1000000
)int main(void
{
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0 املؤقت... املؤقتات

 الربجمة والتطبيق... AVR املتحكمات

DDRD=0xFF; // set PD as output port
TCCR0A |= (1 << WGM00)| (1 << WGM01)| (1 << WGM02); // set timer
mode to PWM (7)
TCCR0A |= (1<<COM0A0)| (1<<COM0A1); // Inverting on OC0A
TCCR0A |= (1<<COM0B0)| (1<<COM0B1); // Inverting on OC0B
OCR0A= 0xCF; // set the max value in OCR0A
OCR0B= 0x0F; // set the max value in OCR0B
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1<<CS00); // set prescalar to 1024

}

while (1)
{
}

 على كل من طرىف خرج املقارنةPWM  بطريقة تعديل عرض النبضة0 تشغيل املؤقت18-8 شكل
OCR0B  وOCR0A  بقيم مقارنة خمتلفة ىف املسجلنيOC0B  وOC0A
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 -4طريقة تعديل عرض النبضة  PWMاملعدلة الطور phase correct

ىف هذه الطريقة تكون بتات توليد الشكل املوجى تساوى  )001( 1أو  )101( 5كما ىف اجلدول  .2-8تتميز هذه
الطريقة أبهنا مزدوجة امليل ،أحد امليلني يكون ىف حالة صعود العداد  TCNT0من صفر إىل القيمة العظمى
 ،TOP=0xFFوالثاىن ىف حالة نزول العداد ابلتدريج من القيمة العظمى للصفر .ىف حالة أن بتات الشكل املوجى
 ،WGM01 ،WGM00و  WGM02تساوى  )001( 1تكون القيمة العظمى هى  ،TOP=0xFFوإذا
كانت بتات الشكل املوجى تساوى  ،)101( 5فإن القيمة العظمى تكون  ،TOP=OCR0Aأى أهنا تكون القيمة
املخزنة ىف املسجل  . OCR0Aمثل الطريقة السريعة السابقة ذات امليل الواحد ،ىف حالة عدم العكس يتم تصفري
طرف خرج املقارنة  OC0Aعند تساوى العداد  TCNT0مع حمتوايت مسجل املقارنة  OCR0Aىف حالة الصعود
من الصفر إىل القيمة العظمى ،ويتم وضعه بواحد عند تساوى العداد  TCNT0مع حمتوايت مسجل املقارنة
 OCR0Aىف حالة النزول من القيمة العظمى للصفر كما ىف شكل  .19-8ىف حالة العكس حيدث عكس ذلك.

شكل  19-8التزامن احلادث مع طريقة تعديل عرض النبضة  PWMاملعدلة الطور
ابلطبع فإن طريقة امليل املزدوج سيكون أكرب تردد هلا أقل من أكرب تردد ىف الطريقة السريعة ذات امليل الواحد .ابختصار
وكما ىف شكل  19-8الذى يبني التزامن ىف هذه احلالة ،فإن العداد  TCNT0يعد صاعدا من الصفر إىل القيمة
العظمى ،مث ينزل تدرجييا من القيمة العظمى للصفر مرة أخرى .عند التساوى مع مسجل املقارنة ىف أثناء الصعود،
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يصفر طرف خرج املقارنة  ،OC0Aوعند التساوى مع مسجل املقارنة ىف أثناء النزول يضع الطرف  OC0Aبواحد
مرة أخرى.
تذكر هنا أنه لكى تتم رؤية هذه املوجات على طرف املقارنة  ،OC0Aفإن هذا الطرف البد أن يكون قد مت تعيينه
ليكون طرف خرج بوضع وحايد ىف مسجل اجتاه البوابة التايع هلا هذا الطرف كما أوضحنا ىف شكل .14-8
الحظ أنه ىف هناية كل زمن دورى فإن علم الفيضان  TOV0يتم وضعه بواحد ،وىف هذه احلالة إذا مت تنشيط كل من
قناع املقاطعة  TOIE0وعلم املقاطعة العام  ،Iفإنه ميكن القفز إىل برانمج خدمة مقاطعة  ،ISRوميكن ىف هذا
الربانمج تعديل قيمة مسجل املقارنة  OCR0Aعلى حسب الطلب.
تردد املوجة املعدلة العرض  PWMذات الطور املعدل ميكن احلصول عليها من املعادلة التالية:
𝑘𝑐𝑜𝑙𝑐𝑓
𝑁. 510
حيث  fclockهى نبضات تزامن املتحكم ،و  Nهى نسبة القسمة املستخدمة للحصول على نبضات التزامن الىت سيعمل
= 𝑀𝑊𝑃𝐴𝑓𝑂𝐶0

عندها املؤقت ( 1أو  8أو  64أو  256أو .)1024
مثال على طريقة تشغيل تعديل عرض املوجة  PWMذات الطور املعدل
سنستخدم ىف هذا املثال مقاومة متغرية للتحكم ىف سرعة موتور موتور (تيار اثيت  .)dc motorشكل  20-8يبني
هذه الدائرة على برانمج الربوتس .لقد مت استخدام املقاومة من خالل مقسم جهد حيث مت إدخال اجلهد اخلارج من
مقسم اجلهد على احملول التماثلى الرقمى  ADCاملوجود داخل املتحكم ،مع حماذاة نتيجة التحويل انحية اليسار
واستخدام الثمان بتات اخلاصة ابملسجل  ADCHلتوضع ىف مسجل مقارنة اخلرج  OCR0Aللتحكم ىف عرض
النبضة الناجتة على خط مقارنة اخلرج  .OC0Aمع تشعيل هذا اخلرج ابلطريقة العاكسة ،فإننا سنالحظ أنه مع وضع
مقسم اجلهد للحصول على أقل جهد فإن عرض املوجة سيكون أكرب ماميكن ،وبزايدة اجلهد مع حركة زراع املقاومة
املتغرية إىل أعلى سيزداد اجلهد الداخل للمحول التماثلى الرقمى ،وابلتاىل القيمة املوجودة ىف املسجل ،OCR0A
وابلتاىل ينقص عرض املوجة .شكل  20-8يبني عرض املوجة الناجتة عند قيمتني خمتلفتني من املقاومة املتغرية .الربانمج
املستخدم ىف ذلك كان كالتاىل:

*/
* Timer4.c
* Phase correct PWM
* Created: 8/14/2017 8:56:54 PM
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* Author : Mohamed Eladawy
*/
#define F_CPU 1000000
>#include <avr/io.h
>#include <avr/interrupt.h
>#include <util/delay.h

شكل  20-8تشغيل املؤقت 0بطريقة تعديل عرض النبضة  PWMاملعدل الطور لتشغيل
موتور تيار مستمر من خالل مقاومة متغرية مع بيان عرض النبضة عند قيمتني خمتلفتني
للمقاومة املتعرية
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)int main(void
{
DDRD=0xFF; // set PD as output port
DDRB=0xFF; //Set PB as output port
;PORTB=0x00
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);// enable A/D, and
select prescalar 32
ADMUX=0x25; // choose input channel 5, and left adjust result
)TCCR0A |= (1 << WGM00)| (1 << WGM02); // set timer mode to PWM (5
TCCR0A |= (1<<COM0A0)| (1<<COM0A1); // Inverting on OC0A
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00); // set prescalar to 1024
)while (1
{
ADCSRA |= (1<<ADSC); //start conversion
while (ADCSRA & (1<<ADSC)); // wait for conversion to complete
OCR0A = ADCH; // read the ADC high byte
}
}

الشرحية  ULIN2003Aتستخدم كعازل ودافع تيار للموتور.
 -5تشغيل املؤقت 0كعداد
ابختيار مصدر نبضات املؤقت من الطرف  T0للمؤقت وهو الطرف رقم  6ىف الشرحية ،فإن املؤقت سيعمل كعداد
يعد النبضات الداخلة على هذا الطرف .جدول  5-8يبني املصادر املختلفة للنبضات ،حيث ابختيار البتات
 CS00=0و  CS01=1و  CS02=1فإن العداد سيعمل ىف هذه احلالة مع احلافة النازلة للنبضات ،وبوضع هذه
البتات  CS00=1و  CS01=1و  ،CS02=1فإن العداد سيعمل مع احلافة الصاعدة للنبضات الداخلة على الطرف
 .T0طبعا سيكون أقصى عدد ميكن أن يصل له العداد ىف هذه احلالة هو  256حيث أن املؤقت  8بت فقط.
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0 املؤقت... املؤقتات

 الربجمة والتطبيق... AVR املتحكمات

مثال على تشغيل املؤقت كعداد
 وعرض عدد هذه النبضات على شاشة عرض،T0  يبني إدخال نبضات من خالل مفتاح على الطرف21-8 شكل
: الربانمج الذى سينفذ ذلك سيكون كما يلى.ذات البللورة السائلة

/*
* Timer5.c
* Using timer0 as a counter
* Created: 8/17/2017 9:44:12 AM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define F_CPU 1000000ul
#include <util/delay.h>
#include "LCDlib.h"
int main(void)
{

char display[5]; // الشاشة على لعرضها النتيجة حتتوى أحرف مصفوفة

char Temp;
DDRC =0x0F;
LCD_Init();
DDRD &= ~(1 << DDD4); // PD4 as input line
PORTD |= (1 << PORTD4); //turn on Pull up resistance on this line
DDRB=0xFF; // PB output
TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS01) | (1 << CS00); // counter works
on rising edge
while (1)
8  الفصل210
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;Temp=TCNT0
;)itoa(Temp,display,10
;)(LCD_GoToLineOne
;)LCD_DisplayString(display

{

}

}

شكل  21-8تشغيل املؤقت 0كعداد وعرض العدد على شاشة عرض
بذلك نكون قد انتهينا من كل حاالت تشغيل املؤقت.0

ملخص الفصل
تناول الفصل املؤقت صفر كواحد من ثالثة مؤقتات مهمة ىف املتحكم  ،atmega328وسيأتى شرح املؤقتات الباقية
ىف الفصول التالية.بدأ الفصل بتوضيح كيفية احلصول على أزمنة التأخري على وجه العموم ،وكيفية احلصول على مصادر
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نبضات املؤقتات ،مث ركز الفصل على املؤقت صفر من خالل دراسة مسجالته املختلفة ووظيفة كل بت من بتات هذه
املسجالت ،مع أمثلة براجمية على كل طريقة من طرق تشغيل هذا املؤقت ،وابلذات طريقة احلصول على نبضات معدلة
العرض  PWMنظرا ألمهيتها ىف الكثري من التطبيقات وأمهها إدارة املواتري .وال ننسى أن الفصل تناول موضوع مقاطعة
املؤقت صفر للمتحكم عند حدوث ثالثة مواقف مهمة ،األول حدوث تساوى بني مسجل املؤقت ومسجل مقارنة
اخلرج  ،Aوالثاىن حدوث تساوى بني مسجل املؤقت ومسجل مقارنة اخلرج  ،Bوالثالث حدوث فيضان ىف حمتوايت
مسجل املؤقت .عند حدوث أى واحد من هذه املواقف فإن عملية التنفيذ تنتقل إىل برانمج خدمة مقاطعة خاص هبذا
املوقف  ISRإذا كانت شروط هذه املقاطعة حمققة.
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املؤقتات  ...املؤقت1
Timers … Timer 1
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1مصادر نبضات المؤقت 1
 -2مسجل المؤقت 1
 -3مسجل مقارنة الخرج A
 -4مسجل مقارنة الخرج B
 -5مسجل مسك الدخل
 -6مقاطعة المؤقت 1
 -7مسجالت التحكم فى أداء المؤقت 1
 -8حاالت تشغيل المؤقت 1
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 1-8مـقدمـة
املؤقت 1يشبه متاما املؤقت صفر ىف تشغيله مع االختالفات البسيطة الىت ستكون بسبب أن عداد هذا املؤقت مكون
من  16بت ،وليس مثانية مثل املؤقت صفر السابق .لذلك ستكون القيمة العظمى الىت ميكن أن يصل إليها هذا العداد
هى  ،216=65536أو اختصارا نقول أهنا  64كيلو ،وذلك على العكس من القيمة املناظرة ىف حالة املؤقت صفر الىت
كانت  256فقط .املشكلة الىت نتوقعها هنا هى أن املتحكم  atmega328هو ىف األصل متحكم  8بت ،مبعىن أن
مسار البياانت بداخله مكون من  8بت (خطوط) فقط ،فكيف سيمكن التعامل مع حمتوايت عداد هذا املؤقت املكونة
من  16بت؟ وهذا السؤال سنجيب عليه بعد قليل ىف هذا الفصل .ابلطبع إذا كان العداد ىف هذا املؤقت مكون من
 16بت ،فإن مسجالت املقارنة ستكون أيضا  16بت كما سنرى .شكل  1-9يبني أطراف شرحية املتحكم املستخدمة
مع املؤقت 1والىت سيأتى شرحها ابلتفصيل ىف هذا الفصل .معظم املادة العلمية ىف هذا الفصل رمبا تكون مكررة من
الفصل السابق ولكننا فضلنا إعادهتا حىت يكون الفصل مستقال بقدر اإلمكان.

شكل  1-9أطراف املتحكم  atmega328املستخدمة مع املؤقت1
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 2-9مصادر نبضات التزامن للمؤقت1
شكل  2-9يبني الدائرة املستخدمة للحصول على نبضات التزامن للمؤقت 1حيث نالحظ أهنا هى متاما املستخدمة
مع املؤقت صفر ،فيما عدا أن هناك متعدد مداخل  MUXمنفصل للمؤقت 1أيخذ منه نبضات التزامن اخلاصة به
كما أشران ىف الفصل  .8هذه املصادر إما أن تكون من الطرف  T1اخلارجى وهو الطرف  11لشرحية املتحكم ،حيث
ميكن للمستخدم أن يدخل نبضات خارجية على هذا الطرف والىت تدخل على دائرة تزامن كما ىف شكل  2-9تعمل
على توافق حوا ف هذه النبضات مع حواف نبضات تزامن املتحكم .ابقى املصادر مأخوذة بعد قسمة نبضات تزامن
املتحكم على أحد معامالت القسمة  1أو  8أو  64أو  256أو  1024كما ىف الشكل.

شكل  2-9املصادر املختلفة لنبضات تزامن املؤقت1
البتات  CS10و  CS11و  CS12هى املستخدمة ىف اختيار أحد املداخل الثمانية ملتعدد املداخل وتوصيلها على
اخلرج كما ىف الشكل  ،2-9وهذه البتات سنتحدث عنها بعد قليل.
تعتمد فكرة عمل كل املؤقتات ىف املتحكمات  AVRعلى وجود عداد ثنائى ( 16بت ىف هذه احلالة) يبدأ العد من
الصفر مع بدأ تنشيط املؤقت ،كما توجد هناك مسجالت للمقارنة  ،compare registerحيث حتتوى هذه
املسجالت عددا يتناسب مع زمن التأخري املطلوب حيث يتم حساب هذا العدد مبعلومية عرض نبضة التزامن املستخدمة
ىف املؤقت .يتم دائما مقارنة حمتوايت هذه املسجالت مع خرج العداد بعد كل نبضة تزامن ،وعند تساوى حمتوايت أى
مسجل مقارنة مع حمتوايت العداد يتم عمل فعل معني مثل تنشيط أحد أطراف اخلرج ومنها ميكن احلصول على موجة
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مربعة معدلة العرض  pulse width modulation, PWMالىت ميكن استخدامها ىف الكثري من التطبيقات كما
سنرى ابلتفصيل بدراسة املسجالت املختلفة.

 3-9مسجل املؤقت1
مسجل املؤقت Timer/counter1, TCNT1 1يتكون من  16بت وحيتوى قيمة العداد بعد كل نبضة تزامن،
ولذلك فقيمته ترتاوح بني الصفر و  64( 65536كيلو) كما ذكران هلذا املؤقت .هذا املسجل ميكن قراءته أو الكتابة
فيه ىف أى وقت .بعد كل نبضة تزامن تزيد قيمة هذا العداد مبقدار واحد وتتم مقارنته مبسجالت املقارنة compare
 registerالىت سيتم شرحها ىف اجلزء التاىل والىت يتكون كل منها من  16بت أيضا ،وعلى ضوء هذه املقارنة ميكن
اختاذ كثريا من األقعال كما سنرى فيما بعد أيضا .شكل  3-9يبني رمسا ختطيطيا هلذا املسجل.

شكل  3-9رسم ختطيطى ملسجل املؤقتTCNT1 1
نالحظ من الشكل  3-9أن العداد يتكون من  16بت توضع البايت ذات القيمة األدىن ىف املسجل TCNT1L

وهو مسجل  8بت توضع فيه قيمة البايت اليمىن من العداد ،كما توضع البايت ذات القيمة األعلى ىف املسجل
 TCNT1Hوهو مسجل  8بت أيضا توضع فيه البايت ذات القيمة اليسرى من العداد ،واملسجالن يكوانن مسجل
عداد املؤقت 1املكون من  16بت.TCNT1 ،
عندما تتعامل وحدة املعاجلة املركزية  CPUىف املتحكم مع هذا املسجل املكون من  16بت (أو مع أى مسجل آخر
 16بت) سواء ابلقراءة أو الكتابة فيه ،ىف حني أن مسار البياانت مكون فقط من  8بت ،فإن هذه العمليات تتم على
خطوتني ومبساعدة مسجل مؤقت  temporary registerمكون من  8بت كما يلى:
 -1ىف حالة قراءة املسجل  TCNT1املكون من  16بت ،فإن النصف األدىن منه  TCNT1Lتتم قراءته أوال
وتوضع على مسار البياانت لتذهب إىل أى مكان ،وىف نفس الوقت فإن النصف األعلى من املسجل
 TCNT1وهو  TCNT1Hتتم قراءته ووضعه ىف مسجل مؤقت  TEMPكما ىف شكل  .4-9نؤكد
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هنا على أن قراءة النصف األعلى تكون ىف نفس وقت قراءة النصف األدىن ألن العداد يكون مستمرا ىف العد
وجي ب قراءة النصفني ىف نفس الوقت حىت ميثال قيمة العداد عند نفس اللحظة .بعد قراءة املسجلني ،فإن
املسجل  TCNT1Lيوضع على مسار البياانت ليذهب إىل وجهته ،واملسجل  TCNT1Hيوضع ىف
املسجل  TEMPلتتم قراءته ىف دورة القراءة التالية.
 -2ىف حالة الكتابة ىف املسجل  TCNT1املكون من  16بت ،فإن البايت ذات القيمة العظمى توضع أوال ىف
املسجل  TEMPمع أول دورة كتابة .ىف دورة الكتابة التالية تتم كتابة البايت ذات القيمة الصغرى مباشرة ىف
املسجل  ، TCNT1Lحيث مع هذه العملية يتم ىف نفس الوقت كتابة حمتوايت املسجل  TEMPىف
املسجل  .TCNT1Hوبذلك نضمن كتابة معلومة من  16بت قادمة من مسار البياانت ( 8بت) على
دورتى كتابة ىف نفس الوقت ىف املسجلني  TCNT1Lو  TCNT1Hكما ىف شكل  .4-9فكرة القراءة
أو الكتابة ابستخدام املسجل  TEMPكما سبق تتم مع أى مسجل  16بت.

شكل  4-9قراءة وكتابة العداد  16( TCNT1بت) من خالل مسار بياانت  8بت
(نسخة من دليل املتحكم )atmeg328

 4-9مسجل مقارنة اخلرج A
يتكون مسجل مقارنة اخلرج  Aللمؤقت output compare register A, OCR1A 1من  16بت أيضا ،ويتم
فيه تسجيل القيمة الىت سيتم مقارنتها مع حمتوايت مسجل املؤقت/العداد  TCNT1السابق بعد كل نبضة تزامن،
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وعلى ضوء هذه املقارنة ،وعند تساوى القيمتني ،يتم إخراج إشارة معينة على طرف خرج املقارنة  Aرقم  15للمتحكم
وهو الطرف  OC1Aكما ىف شكل  ،1-9وسيأتى تفصيل هلذا اخلرج فيما بعد .شكل  5-9يبني رمسا ختطيطيا هلذا
املسجل .تذكر أنه يتم استخدام فكرة املسجل  TEMPأيضا لضمان القراءة أو التسجيل ىف جزئى هذا املسجل كما
أشران مسبقا.

شكل  5-9مسجل مقارنة اخلرج  AللمؤقتOCR1A 1

 5-9مسجل مقارنة اخلرج B
يتكون مسجل مقارنة اخلرج  Bللمؤقت output compare register B, OCR1B 1من  16بت أيضا ،ويتم
فيه تسجيل القيمة الىت سيتم مقارنتها مع حمتوايت مسجل املؤقت/العداد  TCNT1السابق بعد كل نبضة تزامن،
وعلى ضوء هذه املقارنة ،وعند تساوى القيمتني ،يتم إخراج إشارة معينة على طرف خرج املقارنة  Bرقم  16للمتحكم
وهو الطرف  OC1كما ىف شكل  ،1-9وسيأتى تفصيل هلذا اخلرج فيما بعد .شكل  6-9يبني رمسا ختطيطيا هلذا
املسجل .تذكر أنه يتم استخدام فكرة املسجل  TEMPأيضا لضمان القراءة أو التسجيل ىف جزئى هذا املسجل كما
أشران مسبقا.

شكل  6-9مسجل مقارنة اخلرج  BللمؤقتOCR1B 1
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مثلما كان احلال مع املؤقت صفر ،فإن املؤقت 1سيقارن قيمة العداد  TCNT1ابستمرار مع قيمة مسجلى املقارنة
 OCR1A/Bوعند التساوى سيضع علم املقارنة  OCF1A/Bبواحد متهيدا للقفز إىل برانمج خدمة مقاطعة ISR
إذا كان قناع هذه املقاطعة بواحد وعلم املقاطعة العام  Iبواحد .عند القفز إىل برانمج خدمة املقاطعة فإن علم املقاطعة
يرجع للصفر مرة اثنية متهيدا ملقارنة اتلية .مولد شكل املوجة يستخدم هذا التساوى بني قيمة العداد ومسجالت املقارنة
ىف إخراج شكل موجى يتوقف على حالة البتات  WGM 3:0كما ىف شكل  ،7-9وكما سيأتى شرحه ابلتفصيل
فيما بعد.
الحظ ىف شكل  7-9وجود مسجلني عازلني يتم تنشيطهما أو عدم تنشيطهما على حسب احلالة  modeالذى
يعمل فيه املؤقت 1عند التعامل مع مسجالت املقارنة  .OCR1A/Bهناك بعض احلاالت حتتاج لتنشيط العازلني
معا ،وبعض احلاالت ال تستدعى ذلك .يتم استخدام العازلني من أجل التزامن مع حواف نبضات التزامن اخلاصة
ابملؤقت وعدم حدوث نبضات دبوسية  glitchesىف موجة اخلرج .ىف احلاالت الىت ال حتتاج العازلني ،فإن التعامل
يكون مباشرة بني مسار البياانت ومسجل املقارنة .القراءة من مسجل املقارنة ىف هذه احلاالت ال حتتاج للمسجل
 ،TEMPكما هو موضح ىف شكل  7-9ابلسهمني  1و  .2ىف هذه احلالة يتم قراءة البايت اليمىن OCR1A/BL
مث البايت اليسرى  OCR1A/BHدون احلاجة إىل املسجل  ،TEMPألن عملية قراءة مسجل املقارنة لن تؤثر على
تتابع عملية املقارنة .أما عملية الكتابة ىف احلاالت الىت ال ختتاج للمسجلني العازلني فإهنا تتم مباشرة أيضا مع مسجل
املقارنة  OCR1A/Bولكن من خالل املسجل  TEMPىف هذه احلالة كما هو موضح ابلسهمني  1و  .3ىف هذه
احلالة تتم كتابة البايت اليسرى أوال ىف املسجل  ،TEMPمث بعد ذلك تتم كتابة البايت اليمىن ىف املسجل
 OCR1A/BLمباشرة حيث معها وىف نفس الوقت تنتقل البايت اليسرى من املسجل  TEMPإىل املسجل
 .OCR1A/BHوبذلك نضمن أن كل من البايت اليمىن واليسرى سيتم كتابتهما ىف نفس الوقت ىف مسجل املقارنة
 . OCR1A/Bالحظ أن عملية الكتابة ىف مسجلى املقارنة تؤثر على تتابع املقارنة ،ألن الكتابة تغري من حمتوايت
هذه املسجالت على عكس عملية القراءة.
ىف احلاالت الىت حتتاج للمسجلني العازلني ،فإن عملية القراءة ستكون مباشرة من خالل املسجلني العازلني وال حاجة
هنا للمسجل  TEMPكما يبني ذلك السهمني  4و  . 5أما ىف حالة الكتابة ىف مسجلى املقارنة ىف هذه احلالة فإهنا
ستتم من خالل املسجل  TEMPوسيكون التعامل ىف هذه احلالة مع املسجلني العازلني أيضا كما يبني ذلك السهمني
 4و  6ىف شكل  .7-9الحظ ىف هذا الشكل أن نفس املسجل  TEMPيستخدم أيضا ىف حالة القراءة والكتابة
من املسجل  TCNT1كما ذكران مسبقا.
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شكل  7-9رسم ختطيطى لعملية املقارنة ىف املؤقت( 1نسخة من دليل املتحكم )atmega328

 6-9مسجل مسك الدخل
مسجل مسك الدخل  Input Capture Register, ICR1هو مسجل من  16بت يتكون من  2ابيت ،البايت
اليمىن وهى املسجل  ،ICR1Lوالبايت اليسرى وهى املسجل  ICR1Hاملوضحان ىف شكل  .8-9حيث أن هذا
املسجل مكون من  16بت ،فإن التعامل بينه وبني وحدة املعاجلة املركزية  CPUسيكون من خالل املسجل املؤقت
 TEMPوبنفس الطريقة الىت سبق شرحها مع العداد .INTC1
يستخدم املؤقت 1وحدة ملسك الدخل  capture the inputحيث تقوم هذه الوحدة مبسك أحداث معينة على
الدخل على خط معني وهو اخلط ( ICP1رقم  14ىف شرحية املتحكم) ،أو دخل املقارن التماثلى ،وحتديد زمن حدوث
هذا احلدث ابلضبط .بذلك ميكن حتديد الزمن بني حدثني ،أو معدل حدوث حدث معني ،أو خواص أخرى لإلشارة
املوجودة على الطرف  .ICP1شكل  9-9يبني رمسا ختطيطيا هلذه الوحدة.
األحداث اخلارجية ميكن أن تكون ىف صورة أى تغري منطقى على الطرف  ،ICP1أو تغري ىف خرج املقارن التماثلى،
 ،ACOالذى سيأتى شرحه فيما بعد .كما ىف شكل  9-9فإن متعدد املداخل  MUXخيتار واحد من هذين
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الدخلني عن طريق قيمة البت  ،ACICوهذا الدخل املختار مير على بلوك خاص ابلتخلص من الضوضاء noise

 cancellerمث بلوك خاص بتحديد حافة هذا التغيري وجعلها تتزامن مع نبضات التزامن .هذا احلدث ،بعد حتديد
حافته ،سيجعل علم املقاطعة اخلاص مبسك الدخل  ICF1يساوى واحد كما ىف الشكل .بذلك ميكن القفز إىل برانمج
خدمة مقاطعة  ISRخاص بذلك لعمل أى فعل يريده املستخدم عند حدوث هذا احلدث .ابلطبع فإن العلم ICF1
سيعود للصفر مبجرد القفز إىل برانمج خدمة املقاطعة تلقائيا حىت يكون املتحكم جاهز الستقبال أى حدث آخر.

شكل  8-9مسجل مسك الدخل ىف املؤقت1
هذه احلافة الناجتة من احلدث ،ستعمل على تنشيط مسجل مسك الدخل  ICR1لتجعله جاهز للكتابة من خالل
طرف الكتابة  ،writeحيث على الفور يتم تسجيل قيمة العداد  TCNT1ىف املسجل  ICR1وابلطبع فإن هذه
القيمة ستمثل زمن حدوث احلدث .الحظ أن كال املسجلني  TCNT1و  ICR1مكون من  16بت ،ولذلك
فعملية الكتابة من األول للثاىن ستتم مباشرة .عملية قراءة مسجل مسك الدخل  ICR1من خالل مسار البياانت
ستتم ابلطبع من خالل املسجل  TEMPابلطريقة املعتادة الىت ذكرانها عند تعامل مسار البياانت ( 8بت) مع أى
مسجل  16بت.
البلوك اخلاص ابلتخلص من الضوضاء يتم تنشيطه على حسب احلاجة بتنشيط البت  ICNCوهى أحد بتات مسجل
حتكم املؤقت Timer Counter Control Register, TCCR1 1الىت سيأتى شرحها ابلتفصيل بعد قليل.
هذا البلوك يعمل مبثابة مرشح رقمى يقوم مبقارنة قيمة اإلشارة الداخلة على مدار أربع نبضات تزامن من نبضات املتحكم
نفسه وليس من نبضات املؤقت (بعد القسمة على معامل القسمة) ،فإذا كانت اإلشارة ستظل اثبتة على مدار األربع
نبضات تقريبا فإهنا متر على أهنا إشارة حمققة ،وإذا حدث تغيري ىف إشارة الدخل أثناء هذه النبضات األربعة ،فإنه يتم
إمهال هذه العينة من اإلشارة واعتبارها ضوضاء .نؤكد هنا على نبضات التزامن الىت يعمل عندها هذا البلوك هى نبضات
املتحكم األصلية ،كما أنه ميكن تنشيط هذا البلوك أو عدم تنشيطه على حسب رغبة املستخدم.
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شكل  9-9خمطط تفصيلى لعملية مسك الدخل ( Input Captureنسخة من دليل
بياانت املتحكم )atmega328

 7-9مقاطعة املؤقت 1
املؤقت 1له أربعة مصادر للمقاطعة كما هو مبني ىف اجلدول  1-9الذى يوضح مصدر كل مقاطعة ،والعنوان الذى يتم
القفز إليه عند حدوث املقاطعة ،ورقم متجه املقاطعة .املقاطعة األوىل تقع عند حدوث حدث على أحد مصادر مسك
الدخل  ،Timer1 CAPTواملصدر الثاىن حيدث عند التساوى بني حمتوايت مسجل املؤقت  TCNT1ومسجل
مقارنة اخلرج  . OCR1Aعند وقوع هذا التساوى بشرط أن يكون قناع املقاطعة اخلاص هبذه املقاطعة نشطا ،وأن
يكون علم املقاطعة العام ىف مسجل األعالم نشطا ،فإن املتحكم سيقفز إىل العنوان  0x00Bكما ىف اجلدول .1-9
املقاطعة الثالثة تقع عند حدوث تساوى بني حمتوايت مسجل املؤقت  TCNT1ومسجل مقارنة اخلرج .OCR1B
عند وقوع هذا التساوى بشرط أن يكون قناع املقاطعة اخلاص هبذه املقاطعة نشطا ،وأن يكون علم املقاطعة العام ىف
مسجل األعالم نشطا ،فإن املتحكم سيقفز إىل العنوان  0x00Cكما ىف اجلدول  .1-9املقاطعة الرابعة تقع عند
حدوث فيضان ىف مسجل املرقت  ،TCNT1مبعىن أن تصل حمتوايته إىل  ،65536حيث عندها يقفز املتحكم إىل
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العنوان  0x00Dبشرط أن يكون كل من قناع هذه املقاطعة وقناع املقاطعة العام ىف مسجل األعالم نشطني ،كما
سنرى ىف املسجالت التالية.
جدول  1-9إسم ومصدر وعنوان ورقم متجه املقاطعات ىف املؤقت( 1نسخة من دليل املتحكم
)atmeg328

مسجل أقنعة مقاطعات املؤقتTimer Interrupt Mask Register, TIMSK1 1

يبني شكل  10-9بتات هذا املسجل ،حيث نالحظ استخدام أربع بتات فقط (تقابل األربع مقاطعات) من هذا
املسجل وهى كالتاىل:
البت  :0قناع مقاطعة الفيضان  ،Timer Over flow Interrupt Enable, TOIEحيث بوضع واحد
ىف هذه البت يتم تنشيط مقاطعة الفيضان ويقفز املتحكم إىل العنوان  0x00Dإذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى
واحد أيضا.
البت  :1قناع مقاطعة مقارنة اخلرج  ،Output Compare Interrupt Enable A, OCIEAحيث
بوضع واحد ىف هذه البت يتم تنشيط مقاطعة تساوى العداد  TCNT1ومسجل مقارنة اخلرج  Aويقفز املتحكم إىل
العنوان  0x00Bإذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد.
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البت  :2قناع مقاطعة مقارنة اخلرج  ،Output Compare Interrupt Enable B, OCIEBحيث
بوضع واحد ىف هذه البت يتم تنشيط مقاطعة تساوى العداد  TCNT1ومسجل مقارنة اخلرج  Bويقفز املتحكم إىل
العنوان  0x00Cإذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد.
البت  :5قناع مقاطعة مسك الدخل  ،Input Capture Interrupt Enable, ICIEبوضع واحد ىف هذه
البت ،وعندما يكون علم أو قناع املقاطعة العام  Iنشطا ،فإنه عند حدوث أى حدث مسك للدخل حبيث يصبح علم
مسك الدخل ( ICF1ىف مسجل أعالم املقاطعة التاىل) يقفز املتحكم إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRالذى مؤشره
ىف العنوان .0x00A

شكل  10-9مسجل أقنعة مقاطعات املؤقت1
ابقى بتات هذا املسجل غري مستخدمة.
ىف كل املقاطعات الثالث السابقة كيف يعرف املتحكم حبدوث تساوى بني مسجالت املقارنة  Aأو  Bمع مسجل
املؤقت أو حدوث فيضان ىف حمتوايت العداد ،أو مسك أحد أحداث الدخل .يتم ذلك عن طريق علم مقاطعة خاص
بكل منها ىف املسجل التاىل.
مسجل أعالم مقاطعة املؤقتTimer/Counter1 Interrupt Flag Register, TIFR1 1

يبني شكل  11-9بتات هذا املسجل ،حيث نالحظ استخدام أربع بتات فقط من هذا املسجل وهى كالتاىل:
البت  :0علم حدوث الفيضان  ،Timer Over flow Flag, TOVهذه البت (العلم) تصبح واحد عند
حدوث فيضان ىف حمتوايت عداد املؤقت  ،TCNT1ويتم تصفريها عن طريق املتحكم مبجرد القفز إىل برانمج خدمة
املقاطعة  ISRاخلاص هبا.
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البت  :1علم مقارنة اخلرج  ،Output Compare A Interrupt Flag, OCFAهذه البت (العلم)
تصبح واحد عند تساوى العداد  TCNT1ومسجل مقارنة اخلرج  ،Aويتم تصفريها عن طريق املتحكم مبجرد القفز
إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRاخلاص هبا.
البت  :2علم مقارنة اخلرج  ،Output Compare B Interrupt Flag, OCFBهذه البت (العلم)
تصبح واحد عند تساوى العداد  TCNT1ومسجل مقارنة اخلرج  ،Bويتم تصفريها عن طريق املتحكم مبجرد القفز
إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRاخلاص هبا.
البت  :5علم مسك الدخل  ،Input Capture Interrupt Flag, ICFهذا العلم يصبح واحد عند حدوث
مسك للدخل على الطرف  ICP1لشرحية املتحكم .مبجرد القفز إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRيتم تصفري هذا
العلم.
ابقى بتات هذا املسجل غري مستخدمة.

شكل  11-9مسجل أعالم مقاطعات املؤقت1
إذن ابختصار ميكننا أن نلخص آلية املقاطعات األربعة السابقة أبنه مبجرد حدوث تساوى بني مسجل عداد املؤقت1
 TCNT1وأحد مسجالت املقارنة  Aأو  ،Bأو حدوث فيضان ىف حمتوايت املسجل  ،TCNT1أو حدوث مسك
للدخل ،فإن العلم املقابل لكل منهما  TOVأو  OCFAأو  ،OCFBأو  ICFيصبح واحد ،وابلتاىل إذا كان قناع
املقاطعة املقابل لكل واحدة من هذه املقاطعات  TOIEأو  OCIEAأو  OCIEBأو  ICIEيساوى واحد ،وإذا
كان علم املقاطعة العام  Iىف مسجل احلالة يساوى واحد أيضا ،فإن املقاطعة ستحدث ،ويقفز املتحكم إىل برانمج
خدمة املقاطعة  ISRاملقابل ألى منهم ،ومبجرد انتقال املتحكم إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRفإن العلم املقابل يتم
تصفريه مرة اثنية استعدادا حلدوث مقاطعة أخرى.
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 8-9مسجالت التحكم ىف أداء املؤقت 1
جدول  2-9وصف بتات حاالت تشغيل املؤقت ( 1نسخة من دليل املتحكم )atmega328
لحظة وضع
علم الفيضان
بواحد

تجديد قيمة
مسجل المقارنة

القيمة
العظمى

حاالت التشغيل

MAX
Bottom

فورى
TOP

0xFF
0x00FF

العادى

Bottom

TOP

0x01FF

Bottom

TOP

0x03FF

MAX
TOP

immediate
Bottom

OCR1A
0x00FF

TOP

Bottom

0x01FF

TOP

Bottom

0x03FF

CTC
Fast PWM,
8 bit
Fast PWM,
9 bit
Fast PWM,
10 bit

Bottom

Bottom

ICR1

Bottom

Bottom

OCR1A

Bottom

TOP

ICR1

Bottom

TOP

OCR1A

موجة معدلة
العرض،
تصحيح طور
وتردد
موجة معدلة
العرض،
تصحيح طور
وتردد
موجة معدلة
العرض،
تصحيح طور
موجة معدلة
العرض،
تصحيح طور

MAX
---------TOP
TOP

immediate
--------Bottom
Bottom

ICR1
-------ICR1
OCR1A

موجة معدلة
العرض،
تصحيح الطور
 8بت
موجة معدلة
العرض،
تصحيح الطور
 9بت
موجة معدلة
العرض،
تصحيح الطور
 10بت

CTC
غير مستخدم
Fast PWM
Fast PWM

WGM10

WGM11

WGM12

WGM13

الحالة
Mode

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0

1

0

0

2

1

1

0

0

3

0
1

0
0

1
1

0
0

4
5

0

1

1

0

6

1

1

1

0

7

0

0

0

1

8

1

0

0

1

9

0

1

0

1

10

1

1

0

1

11

0
1
0
1

0
0
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

12
13
14
15
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يتم التحكم ىف أداء املؤقت  1عن طريق ثالث مسجالت  Aو  Bو  Cهلذا الغرض ،وسنعرض بتات كل من هذه
املسجالت ابلتفصيل ىف هذا اجلزء.
مسجل التحكم  Aىف املؤقت Timer/Counter1 Control Register, TCCR1A 1

البتات  0و  1ىف مسجل التحكم  TCCR1Aوالبتات  3و  4ىف مسجل التحكم  ،TCCR1Bوهى:
 WGM10و  WGM11و  WGM12و  :WGM13هذه البتات األربعة خاصة ابلتحكم ىف تتابع عملية العد
ىف العداد ،وىف مصدر القيمة العظمى الىت ميكن أن يصل إليها العداد ،وىف نوع املوجة املولدة على طرف خرج املقارنة
الىت ميكن استخدامها ،حيث ميكن استخدام واحد من ستة عشر طريقة أو ستة عشرة حالة للتشغيل أو للحصول على
موجة بشكل معني مثل املوجة املربعة املعدلة العرض  PWMكما سنرى ابلتفصيل فيما بعد .جدول  2-9يبني هذه
احلاالت الستة عشرة للتشغيل ىف مقابل قيمة كل بت من هذه البتات .شكل  12-9يبني خمطط لبتات هذا املسجل.
سيأتى شرح هذه احلاالت ابلتفصيل بعد قليل.

شكل  12-9املسجل  Aللتحكم ىف املؤقت 1
جدول  3-9حاالت خرج املقارنة مع مسجل املقارنة  Aوىف غري حالة التشغيل  PWMللمؤقت1
وصف الحالة
الطرف  OC1Aيعمل كطرف بوابة عادى ،ليس له عالقة بالمقارنة
Normal port operation
1
عند حدوث التساوى يغير الخط  OC1Aمن حالته ،فإذا كان صفر يصبح واحد ،وإذا
واحد يصبح صفر.
Toggle on compare match
0
عند حدوث التساوى يصبح الطرف  OC1Aصفر،
clear on compare match
1
عند حدوث التساوى يصبح الطرف  OC1Aواحد،
Set on compare match

COM1A1 COM1A0
0
0
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البتات  6و  7ىف املسجل  :TCCR0Aهذه البتات  COM1A0و  COM1A1تتحكم ىف سلوك اخلرج على
طرف تساوى املقارنة  ،OC1Aمن حيث هل هذا اخلط سيغري حالته مع كل تساوى بني مسجل املقارنة OCRA

و املسجل  TCNT1أم أنه سيصبح صفر أم سيكون واحد .كل هذه احلاالت يبينها اجلدول  .3-9الحظ أن
الطرف  OC1Aوهو الطرف  15ىف شرحية املتحكم البد أن يتم تشغيله كطرف خرج من خالل مسجل االجتاه
 PDDRاخلاص ابلبوابة التابع هلا هذا الطرف وهى البوابة  Bىف هذه احلالة .احلاالت املوجودة ىف اجلدول 3-9
للطرف  OC1Aتكون حلاالت التشغيل الىت ال يكون فبها تعديل موجى على عرض املوجة اخلارجة  PWMحيث
ىف هذه احلالة ستعمل هذه البتات بطريقة أخرى سنشرحها بعد قليل مع شرح حاالت التشغيل.
البتات  4و  5ىف املسجل  :TCCR1Aهذه البتات  COM1B0و  COM1B1تتحكم ىف سلوك اخلرج على
طرف تساوى املقارنة  ،OC1Bمن حيث هل هذا اخلط سيغري حالته مع كل تساوى بني مسجل املقارنة OCRB

و املسجل  TCNT1أم أنه سيصبح صفر أم سيكون واحد .كل هذه احلاالت يبينها اجلدول  .4-9الحظ أن
الطرف  OC1Bوهو الطرف  16ىف شرحية املتحكم البد أن يتم تشغيله كطرف خرج من خالل مسجل االجتاه
 PDDRاخلاص ابلبوابة التابع هلا هذا الطرف وهى البوابة  Bىف هذه احلالة .احلاالت املوجودة ىف اجلدول 4-9
للطرف  OC1Bتكون حلاالت التشغيل الىت ال يكون فبها تعديل موجى على عرض املوجة اخلارجة  PWMحيث
ىف هذه احلالة ستعمل هذه البتات بطريقة أخرى سنشرحها بعد قليل مع شرح حاالت التشغيل.
البتات  2و  3ىف املسجل  TCCR1Aغري مستخدمة.

جدول  4-9حاالت خرج املقارنة مع مسجل املقارنة  Bوىف غري حالة التشغيل  PWMللمؤقت1
(نسخة من دليل املؤقت )atmega328
وصف الحالة
الطرف  OC1Bيعمل كطرف بوابة عادى ،ليس له عالقة بالمقارنة
Normal port operation
1
عند حدوث التساوى يغير الخط  OC1Bمن حالته ،فإذا كان صفر يصبح واحد ،وإذا
واحد يصبح صفر.
Toggle on compare match
0
عند حدوث التساوى يصبح الطرف  OC1Bصفر،
Clear on compare match
1
عند حدوث التساوى يصبح الطرف  OC1Bواحد،
Set on compare match

COM1B1 COM1B0
0
0
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مسجل التحكم  Bىف املؤقت Timer/Counter1 Control Register, TCCR1B 1

شكل  13-9املسجل  Bللتحكم ىف املؤقت1
شكل  13-9يبني رمسا ختطيطيا لبتات املسجل  Bللتحكم ىف أداء املؤقت ،1وتفاصيل هذه البتات ستكون كما يلى:
البتات  0و  1و  2ىف املسجل  :TCCR1Bهذه البتات  CS10و  CS11و  CS12يتم عن طريقها اختيار
مصدر نبضات تزامن املؤقت/العداد 1تبعا للجدول .5-9
جدول  5-9اختيار مصدر نبضات التزامن للمؤقت/العداد( 1أنظر شكل ( )2نسخة من دليل
املتحكم )atmeg328
الوصف
CS12 CS11 CS10
0
0
0
ال يوجد مصدر ،ويتوقف المؤقت No clock source
0
0
نفس نبضات المتحكم ،معامل قسمة يساوى1 No prescaling ، 1
0
1
0
نبضات المتحكم على 8
نبضات المتحكم على 64
0
1
1
نبضات المتحكم على 256
1
0
0
نبضات المتحكم على 1024
1
0
1
1
1
0
مصدر النبضات هو الطرف  T0ويعمل على الحافة النازلة
1
1
1
مصدر النبضات هو الطرف  T0ويعمل على الحافة الصاعدة

البتات  3و  4ىف املسجل  :TCCR1Bهذه البتات هى  WGM12و  WGM13وهى كما ذكران من قبل
خاصة ابختيار شكل موجة اخلرج على الطرف  ،OC1A/Bأو مبعىن آخر اختيار طريقة من  16طريقة تشغيل
للمؤقت 1ابلتعاون مع البتات  WGM10و  WGM11ىف مسجل التحكم .TCCR1A
البت  6ىف املسجل  :TCCR1Bهذه البت هى  ICES1وهى ختتار احلافة على خط مسك الدخل  ICP1الىت
ستحدث عندها عملية املسك للدخل .بوضع هذه البت تساوى واحد ،فإن احلافة الصاعدة على هذا الدخل ستحدث
عملية املسك ،وبوضع هذه البت بصفر فإن عملية املسك ستحدث مع احلافة النازلة على الطرف  .ICP1ولقد
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أوضحنا أن عملية املسك تعىن أن حمتوايت العداد  TCNT1سيتم مسكها ىف مسجل املسك  ICR1عند هذه
اللحظة ،وسيتم بناء على ذلك تنشيط علم املسك  ICF1جبعله يساوى واحد متهيدا للقفز إىل برانمج خدمة املقاطعة
 .ISRأنظر شكل .9-9
البت  7ىف املسجل  :TCCR1Bهذه البت هى  ،ICNC1بوضع هذه البت تساوى واحد يتم تنشيط بلوك
التخلص من الضوضاء الىت على طرف املسك  ICP1كما ىف شكل  9-9وكما أشران مسبقا .وابلطبع بوضعها تساوى
صفر فلن يتم تنشيط هذا البلوك.
مسجل التحكم  Cىف املؤقت/العدادTimer/Counter1 Control Register, TCCR1C 1

هذا املسجل مستخدم منه آخر اثنني بت فقط ومها البت  FOC1Aو  FOC1Bكما ىف شكل .14-9

شكل  14-9المسجل  Cللتحكم فى المؤقت 1

البت  7ىف املسجل  :TCCR1Cهذه البت  ،FOC1Aعندما تكون واحد تتسبب ىف إحداث مقارنة فورية بني
مسجل املقارنة  OCRAو املسجل  TCNT1والتأثري على طرف خرج املقارنة  OC1Aتبعا لألطراف
 COM1A0و  COM1A1املوضحتني ىف جدول  . 3-9هذه البت ال تعمل إال مع حاالت التشغيل الىت ال
يكون فيها تعديل لعرض املوجة  ،PWMأى أن  PWMجيب أن يكون معطال عن طريق بتات شكل موجة التعديل
 ،WGMلذلك جيب أن تكون هذه البت صفر ىف حالة العمل ىف هذه احلاالت من التشغيل.
البت  6ىف املسجل  :TCCR1Cهذه البت  ،FOC1Bعندما تكون واحد تتسبب ىف إحداث مقارنة فورية بني
مسجل املقارنة  OCRBو املسجل  TCNT1والتأثري على طرف خرج املقارنة  OC1Bتبعا لألطراف
 COM1B0و  COM1B1املوضحتني ىف جدول  . 4-9هذه البت ال تعمل إال مع حاالت التشغيل الىت ال
يكون فيها تعديل لعرض املوجة  ،PWMأى أن  PWMجيب أن يكون معطال عن طريق بتات شكل موجة التعديل
 ،WGMلذلك جيب أن تكون هذه البت صفر ىف حالة العمل ىف هذه احلاالت من التشغيل.
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 9-9حاالت تشغيل املؤقت1
تتحدد حاالت التشغيل ،أو أداء املؤقت على أطراف املقارنة  OC1Aأو  OC1Bعلى ضوء بتات اختيار الشكل
املوجى على األطراف  WGMىف املسجلني  TCCR1Aو  ،TCCR1Bوالبتات  COM1A/B0و
 COM1A/B1ىف املسجل  .TCCR1Aهناك  16من هذه احلاالت الىت سنقدمها ىف هذا اجلزء والىت مت عرضها
ىف اجلدول .2-9
 -1حالة التشغيل العادية Normal mode

هذه احلالة من حاالت التشغيل هى أبسط حالة ىف احلاالت الستة عشرة .يتم الدخول ىف هذه احلالة بوضع بتات
شكل املوجة  WGM10و  WGM11و  WGM12و  WGM13كلها أبصفار كما ىف اجلدول  .2-9ىف
هذه احلالة يقوم العداد  TCNT1ابلعد دائما ىف االجتاه التصاعدى بزايدة مقدارها واحد ،وال يتم تصفري العداد هنائيا
إال عند وصوله للقيمة العظمى  ،TOP=0xFFFFحيث عندها يبدأ العداد ىف العد مرة اثنية من القيمة الصغرى
 .Bottom=0x0000مبجرد أن تصبح قيمة العداد  TCNT1تساوى صفر ومع نفس نبضة التزامن فإن علم
الفيضان  TOV1يصبح واحد (أى أن هذه البت تسلك مسلك البت السابعة عشرة للعداد) ،متهيدا للقفز إىل برانمج
خدمة املقاطعة  ISRإذا كان قناع هذه املقاطعة وعلم املقاطعة العام نشطني كما أشران مسبقا .هذا العلم يتم تصفريه
مبجرد القفز إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRمتهيدا لدورة العد التالية.
أسهل استخدام لوحدة مسك الدخل يكون مع هذه الطريقة للتشغيل العادى ،مع مالحظة أن يكون الزمن بني أى
حدثني متتاليني أقل من فرتة العد للعداد من القيمة الصغرى للعظمى (حتديدية  resolutionالعداد) .ابلطبع ميكن
اللعب مبعامل القسمة لنبضات تزامن املؤقت لتمديد فرتة العد لتستوعب الفرتة بني أى حدثني.
كمثال على التشغيل العادى ميكن تنفيذ نفس برانمج التشغيل العادى ىف الفصل  8مع مراعاة الفروق بني قيم بتات
املسجالت ىف املؤقتني.
 -2تصفري املؤقت 1عند تساوى املقارنة Clear Timer on Compare, CTC

كما ىف اجلدول  2-9فإن حالة تصفري املؤقت 1عند تساوى املقارنة ميكن احلصول عليها من احلالة  4واحلالة  .12ىف
احلالة  4يتم تصفري العداد عند تساوى قيمة العداد  TCNT1مع قيمة مسجل مقارنة اخلرج  ،OCR1Aوىف احلالة
 12يتم تصفري العداد  TCNT1عند تساوى قيمته مع مسجل مسك الدخل  ،ICR1وابلتاىل فإن املسجلني
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 OCR1و  ICR1حيددان التحديدية  resolutionللعداد ىف هاتني احلالتني .شكل  15-9يبني خمطط التزامن
هلذه الطريقة حيث نالحظ زايدة قيمة العداد من الصفر إىل القيمة العظمى احملددة ىف أحد املسجلني  OCR1أو
 ICR1مث يرجع مرة اثنية إىل الصفر.

شكل  15-9املخطط الزمىن لطريقة تشغيل تصفري املؤقت 1عند تساوى املقارنة (نسخة من
دليل املتحكم )atmega328
مبجرد تساوى قيمة العداد  TCNT1مع قيمة املسجل  OCR1أو  ICR1فإنه حيدث تنشيط لعلم املقاطعة اخلاص
بكل منهما ،وابلتاىل فإذا كان قناع هذه املقاطعة نشطا ،وكان علم املقاطعة العام  Iنشطا هو اآلخر فسيتم القفز إىل
برانمج خدمة املقاطعة  ISRاخلاص بكل منهما .مبجرد الدخول ىف برانمج خدمة املقاطعة يتم تصفري هذه األعالم مرة
اثنية استعدادا لدورة جديدة .ميكن تغيري قيمة املسجالت  OCR1أو  ICR1ىف برانمج خدمة املقاطعة للحصول
على أشكال موجية خمتلفة (خمتلفة الفرتة الزمنية) كما ىف شكل .15-9
للحصول على أشكال موجية ىف اخلرج مثل املوضحة ىف شكل  15-9على الطرف  OC1A/Bيتم وضع البتات
 COM1A0=1و  COM1A1=1لكى حيدث تغيري للخرج عند كل تساوى للمقارنة .هذا الشكل املوجى لن
يكون ظاهرا على الطرف  OC1A/Bإال إذا كان هذا الطرف قد مت تعيينه كطرف خرج ىف البوابة الىت حتتوى هذا
الطرف وهى البوابة  Bمع املؤقت  1تساوى واحد ( .)DDRB1=1شكل  16-9يوضح ذلك حيث أن بت اجتاه
البوابة  DDRهى الىت تنشط العازل الثالثى املنطق املوضوع قبل طرف اخلرج  .OC1Aهذا الشكل قد مت شرحه
ابلتفصيل مع املؤقت صفر ىف معرض احلديث عن نفس هذا املوضوع .لذلك كان التأكيد فيما سبق على أنه لكى
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يؤدى طرف املقارنة  OC1Aأو  OC1Bوظيفته ،فإن طرف البوابة املقابل جيب أن يتم تعيينه على أنه طرف خرج
بوضع واحد ىف قالب االجتاه املناظر.

شكل  16-9عالقة طرف املقارنة  OC1Aمع طرف البوابة املقابل له
(نسخة من دليل املتحكم )atmega328
ميكن حتديد تردد املوجة الناشئة على الطرف  OC0Aتبعا للمعادلة التالية:
𝑘𝑐𝑜𝑙𝑐𝑓
)𝐴2𝑁(1+𝑂𝐶𝑅1

= 𝐴𝑓𝑂𝐶1

حيث  Nهى معامل القسمة ( 1أو  8أو  64أو  )256املستخدم للحصول على نبضات تزامن املؤقت fclock ،هى
نبضات تزامن املتحكم .الحظ أن أكرب تردد ميكن احلصول عليه ىف هذه احلالة سيكون عندما .OCR0A=0
ميكن تنفيذ نفس املثال اخلاص هبذه الطريقة الذى مت تقدميه مع املؤقت صفر مع مالحظة الفروق ىف بتات الشكل
املوجى الىت ىف اجلدول .2-9
 -3طريقة تعديل عرض النبضة  PWMالسريعة
هذه الطريقة من التشغيل ميكن احلصول عليها بوضع بتات الشكل املوجى  WGM10و  WGM11و WGM12

و  WGM13تساوى  5أو  6أو  7أو  14أو  15كما ىف اجلدول  ،2-9حيث ختتلف هذه احلاالت ابختالف
القيمة العظمى الىت يصل إليها العداد ومصدرها ،وعدد بتات العداد املستخدمة .ىف هذه الطريقة يبدأ العداد ىف العد
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من الصفر إىل القيمة العظمى ،مث الصفر حىت القيمة العظمى ،وهكذا .لذلك فإن هذه الطريقة تعرف ابمليل الواحد.
ىف حالة عدم العكس يتم تصفري طرف خرج املقارنة  OC1A/Bعند حدوث التساوى بني قيمة العداد TCNT1
والقيمة املخزنة ىف مسجل املقارنة  ،OCR1A/Bويرجع للواحد عندما يصل العداد إىل القيمة العظمى وينزل بعدها
للصفر .ىف حالة العكس حيدث عكس ذلك ،كما ىف شكل  .17-9ىف حالة التشغيل  5كما ىف جدول  2-9يكون
عدد بتات العداد يساوى  8بت وابلتاىل فإن القيمة العظمى للعداد ستكون  ،TOP=0x00FF=256dوىف احلالة
 6يكون عدد بتات العداد يساوى  9بت وابلتاىل ستكون القيمة العظمى  .TOP=0x01FF=512dىف احلالة 7
يكون عدد بتات العداد يساوى  10بت ،وابلتاىل تكون القيمة العظمى  .TOP=0x03FF=1024dىف احلالة 14
تكون القيمة العظمى خمزنة ىف مسجل مسك الدخل  ICR1وىف احلالة  15تكون القيمة العظمى خمزنة ىف مسجل
خرج املقارنة .OCR1A/B

شكل  17-9التزامن احلادث مع طريقة تعديل عرض النبضة  PWMالسريع ىف حالة املؤقت1
(نسخة من دليل املتحكم )atmega328
إذن معىن ذلك أن الزمن الدورى للموجة الناجتة على الطرف  OC1Aسيكون اثبت ،وأما نسبة الزمن  ONللزمن
 OFFأثناء الزمن الدورى فسيتم التحكم فيها عن طريق القيمة املوجودة ىف مسجل املقارنة ،ومن هنا كانت فكرة تعديل
عرض املوجة  PWMاملوضحة ىف شكل  .17-9ىف احلالة العاكسة يقل الزمن  ONبزايدة القيمة املخزنة ىف املسجل
 ،OCR1Aوىف احلالة غري العاكسة ،فإن الزمن  ONيزيد بزايدة القيمة املخزنة ىف مسجل املقارنة .OCR1A
تذكر هنا أنه لكى تتم رؤية هذه املوجات على طرف املقارنة  ، OC1Aفإن هذا الطرف البد أن يكون قد مت تعيينه
 234الفصل 9

املتحكمات AVR ...

املؤقتات  ...املؤقت1

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

ليكون طرف خرج بوضع وحايد ىف مسجل اجتاه البوابة التايع هلا هذا الطرف كما ىف شكل  ،16-9وهى البوابة B

ىف حالة املؤقت.1
تردد املوجة املعدلة العرض  PWMالسريع ميكن احلصول عليها من املعادلة التالية:
𝑘𝑐𝑜𝑙𝑐𝑓
)𝑃𝑂𝑇 𝑁. (1 +
حيث  fclockهى نبضات تزامن املتحكم ،و  Nهى نسبة القسمة املستخدمة للحصول على نبضات التزامن الىت سيعمل
= 𝑀𝑊𝑃𝐴𝑓𝑂𝐶0

عندها املؤقت ( 1أو  8أو  64أو  256أو .)1024
ميكن تنفيذ نفس برانمج تعديل عرض املوجة السريع  PWMاملوجود ىف الفصل  8مع مراعاة الفروق ىف قيم املسجالت
احلاكمة لشكل املوجة ىف هذه احلالة.
 -4طريقة تعديل عرض النبضة  PWMاملعدلة الطور phase correct
هذه الطريقة من التشغيل ميكن احلصول عليها بوضع بتات الشكل املوجى  WGM10و  WGM11و WGM12

و  WGM13تساوى  1أو  2أو  3أو  10أو  11كما ىف اجلدول  ،2-9حيث ختتلف هذه احلاالت ابختالف
القيمة العظمى الىت يصل إليها العداد ومصدرها ،وعدد بتات العداد املستخدمة .ىف هذه الطريقة يبدأ العداد ىف العد
التصاعدى من الصفر إىل القيمة العظمى ،مث العد التنازىل من القيمة العظمى إىل الصفر مرة أخرى ،وهكذا .لذلك فإن
هذه الطريقة تعرف ابمليل املزدوج.
ىف حالة التشغيل غري العاكسة يتم تصفري الطرف  OC1A/Bعند حدوث التساوى بني العداد  TCNT1ومسجل
خرج املقارنة  OCR1A/Bأثناء صعود العداد ،ويتم وضع هذا الطرف بواحد عند التساوى بني العداد ومسجل خرج
املقارنة أثناء نزول العداد .ىف حالة التشغيل العاكسة حيدث عكس اخلطوات السابقة.
ىف حالة التشغيل  1كما ىف جدول  2-9يكون عدد بتات العداد يساوى  8بت وابلتاىل فإن القيمة العظمى للعداد
ستكون  ،TOP=0x00FF=256dوىف احلالة  2يكون عدد بتات العداد يساوى  9بت وابلتاىل ستكون القيمة
العظمى  .TOP=0x01FF=512dىف احلالة  3يكون عدد بتات العداد يساوى  10بت ،وابلتاىل تكون القيمة
العظمى  .TOP=0x03FF=1024dىف احلالة  10تكون القيمة العظمى خمزنة ىف مسجل مسك الدخل ICR1

وىف احلالة  11تكون القيمة العظمى خمزنة ىف مسجل خرج املقارنة  .OCR1A/Bىف احلالة  10تكون القيمة العظمى
خمزنة ىف مسجل مسك الدخل  ICR1وىف احلالة  11تكون القيمة العظمى خمزنة ىف مسجل خرج املقارنة
 .OCR1A/Bشكل  18-9يبني خمطط للتزامن احلادث على الطرف  OC1A/Bسواء غري العاكس أو العاكس.
 235الفصل 9

املتحكمات AVR ...

املؤقتات  ...املؤقت1

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

شكل  18-9التزامن احلادث مع طريقة تعديل عرض النبضة  PWMاملعدلة الطور (نسخة من دليل
املتحكم )atmega328
تردد املوجة املعدلة العرض  PWMذات الطور املعدل ميكن احلصول عليها من املعادلة التالية:
𝑘𝑐𝑜𝑙𝑐𝑓
𝑃𝑂𝑇 2. 𝑁.
حيث  fclockهى نبضات تزامن املتحكم ،و  Nهى نسبة القسمة املستخدمة للحصول على نبضات التزامن الىت سيعمل
= 𝑀𝑊𝑃𝐴𝑓𝑂𝐶0

عندها املؤقت ( 1أو  8أو  64أو  256أو .)1024
ميكن تنفيذ نفس برانمج تعديل عرض املوجة  PWMاملعدل الطور املوجود ىف الفصل  8مع مراعاة الفروق ىف قيم
املسجالت احلاكمة لشكل املوجة ىف هذه احلالة.
 -5طريقة تعديل عرض النبضة  PWMاملعدلة الطور والرتدد phase and frequency correct

هذه الطريقة مثلها متاما مثل الطريقة السابقة املعدلة الطور فيما عدا حلظة تغيري املسجل  OCR1Aإذا كانت ستمثل
القمة  .TOPكما رأينا ىف شكل  7-9فإن املسجل  OCR1Aله عازل حبيث عند تغيري قيمته ،فإن القيمة اجلديدة
توضع ىف مسجل العزل أوال إىل أن يصل العداد  TCNT1إىل القيمة العظمى وتتم املقارنة هبا حيث عند ذلك تنتقل
القيمة اجلديدة من مسجل العزل إىل املسجل  .OCR1Aلذلك فإن التغيري احلقيقى لقيمة املسجل  OCR1Aال
يتم إال عندما يصل العداد  TCNT1إىل القمة .ىف حالة الطور املعدل ،بعد تغيري قيمة املسجل  OCR1Aعند
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قمة العداد فإنه يبدأ ىف النزول إىل الصفر وتتم املقارنة أثناء النزول على القيمة القدمية قبل التغيري .عندما يبدأ العداد ىف
الصعود فإنه سيظل يصعد إىل القيمة اجلديدة  TOPبعد التعديل .لذلك فإن هذه الدورة سيكون زمن نزوهلا خمتلفا
عن زمن صعودها ،وهذا هو الغيب ىف طريقة تعديل عرض النبضة املعدلة الطور.
ىف حالة تعديل عرض النبضة املعدلة الطور والرتدد ،فإنه عند تغيري قيمة املسجل فإن القيمة اجلديدة ال يتم نقلها من
العازل إىل املسجل  OCR1Aإىل عند وصول العداد للصفر ،لذلك فإن الدورة هنا تبدأ وتنتهى عند القيمة الصغرى
للعداد (صفر) على عكس احلالة السابقة الىت كانت تبدأ فبها الدورة وتنتهى عند القيمة العظمى للعداد .هذا الوضع
اجلديد جعل زمن صعود العداد يساوى متاما زمن نزوله أثناء الدورة ،ولذلك تكون الدورة متماثلة اجلانبني ،وهذا هو
سبب تسمية هذه الطريقة أبهنا أصبحت معدلة الرتدد جبانب تعديل الطور .شكل  19-9يبني التزامن ىف هذه الطريقة.

شكل  19-9التزامن احلادث مع طريقة تعديل عرض النبضة  PWMاملعدلة الطور والرتدد (نسخة
من دليل املتحكم )atmega328
 -6تشغيل املؤقت 1كعداد
ابختيار مصدر نبضات املؤقت من الطرف  T1للمؤقت وهو الطرف رقم  11ىف الشرحية ،فإن املؤقت سيعمل كعداد
يعد النبضات الداخلة على هذا الطرف .جدول  5-9يبني املصادر املختلفة للنبضات ،حيث ابختيار البتات
 CS10=0و  CS11=1و  CS12=1فإن العداد سيعمل ىف هذه احلالة مع احلافة النازلة للنبضات ،وبوضع هذه
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البتات  CS10=1و  CS11=1و  ،CS12=1فإن العداد سيعمل مع احلافة الصاعدة للنبضات الداخلة على الطرف
 .T1طبعا سيكون أقصى عدد ميكن أن يصل له العداد ىف هذه احلالة هو  65536حيث أن املؤقت  16بت.
ميكن تنفيذ نفس برانمج تشغيل املؤقت 1كعداد املوجود ىف الفصل  8مع مراعاة الفروق ىف قيم املسجالت احلاكمة
لشكل املوجة ىف هذه احلالة.
بذلك نكون قد انتهينا من تقدمي كل ما يتعلق بتشغيل املؤقت 1ىف الشرحية  ،atmega328وكما رأينا فإن تشغيل هذا
املؤقت مشابه متاما للمؤقت صفر ،مع الفروق البسيطة الىت ظهرت نتيجة كونه  16بت ،والىت جيب مراعاهتا عند
التشغيل.

ملخص الفصل
يعترب هذا الفصل امتدادا للفصل السابق مع فرق كون املؤقت  1يتكون من  16بت بدال من  8بت كما ىف املؤقت
صفر .ولذلك سيكون التشابه كبريا جدا ىف طريقة التقدمي لكل منهما .من املمكن أن يقول البعض أنه كان يكفى
اإلشارة إىل الفروق اجلديدة ىف املؤقت  1ىف عنوان جانىب ىف الفصل السابق ،ولكننا فضلنا أن نشرح املؤقت  1ابلتفصيل
حىت يكون هذا الفصل مستقال عن سابقه .إننا فقط رأينا أال نكرر كتابة الربامج من الفصل السابق هلذا الفصل وتركنا
ذلك كتدريب للقارىء على إعادة هذه الربامج ابلتعديل الذى يتوافق مع املؤقت .1
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الفصل 10
املؤقتات  ...املؤقت2
Timers … Timer 2
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1مصادر نبضات المؤقت 2
 -2مسجل المؤقت 2
 -3مسجل مقارنة الخرج A
 -4مسجل مقارنة الخرج B
 -5مقاطعة المؤقت 2
 -6مسجالت التحكم فى أداء المتحكم 2
 -7حاالت تشغيل المؤقت 2
 -8التشغيل غير المتزامن للمؤقت 2
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 1-10مـقدمـة
لقد رأينا ىف الفصلني الثامن والتاسع تفاصيل تشغيل املؤقتني صفر و  ،1ورأينا كيف أن املؤقت صفر كان يتكون من
8بت ،بينما املؤقت 1فكان يتكون من  16بت .ورأينا أيضا كيف أن املؤقت  1يتكون من  16بت بينما مسار
البياانت للمتحكم يتكون ىف األصل من  8بت فقط ،لذلك كان البد من وسيلة معينة للتعامل مع هذا املؤقت من
خالل مسار البياانت ،وكان هذا هو الفرق اجلوهرى بني املؤقت صفر واملؤقت ،1ابإلضافة طبعا إىل الزايدة ىف طرق
التشغيل وإن كانت الفروق بينها بسيطة إىل حد ما.
املؤقت 2يتكون من  8بت (مثل املؤقت صفر) ،ولذلك فهو يشبه ىف تشغيله وطريقة التعامل معه املؤقت صفر بدرجة
كبرية جدا وسنرى ذلك من خالل هذا الفصل .سنشرح ىف هذا الفصل كما فعلنا مع الفصل  9حيث ركزان الفروق
بني املؤقت صفر واملؤقت ،1ووجهنا القارىء إىل تنفيذ التمارين املوجودة ىف الفصل  8حىت ال يكون هناك تكرار هلا،
وحنن هنا سنتبع نفس الطريقة.
شكل  1-10يبني أطراف املتحكم  atmega328املستخدمة مع املؤقت 2والىت سندرسها ابلتفصيل ىف هذا الفصل.

شكل  1-10أطراف املتحكم  atmega328املستخدمة مع املؤقت2
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 2-10مصادر نبضات التزامن للمؤقت2
ميكن للمؤقت 2أن حيصل على نبضات التزامن اخلاصة به برتددات خمتلفة إما خارجيا من على أطراف شرحية املتحكم
ومها الطرفان  9و  10ىف شرحية املتحكم ومها ميثالن املصدر غري املتزامن للنبضات ،Asynchronous source
ويسميان  TOSC1و  TOSC2كما ىف شكل  ، 1-10وسنتكلم عن هذا املصدر بعد قليل .ابإلضافة إىل ذلك
يوجد مراحل قسمة عديدة لنبضات تزامن املتحكم األساسية حيث يتم االستفادة من خرج هذه املراحل كنبضات تزامن
للمؤقت .يتم استخدام متعدد مداخل  multiplexerالختيار أحد هذه املصادر من خالل بتات ىف أحد املسجالت
كما سنرى .شكل  2-10يبني هذه املصادر املختلفة املستخدمة.

شكل  2-10املصادر املختلفة لنبضات تزامن املؤقت2
كما نالحظ ىف شكل  2-10فإنه بوضع البت  AS2ىف املسجل  ASSRتساوى  ،1فإن املصدر غري املتزامن
 TOSC1سيدخل إىل مقسم النبضات كما ىف الشكل ،وىف هذه احلالة ميكن استخدام املؤقت كعداد حقيقى للنبضات
القادمة على هذا الطرف .وبوضع البت  AS2تساوى صفر فإن نبضات تزامن املتحكم األصلية واملتزامنة هى الىت
ستدخل إىل مقسم النبضات .ابلنسبة للنبضات املتزامنة فهى خمارج مقسم الرتدد حيث يتم قسمة نبضات ساعة املتحكم
على  1024أو  256أو  128أو  64أو  32أو  ،8أو تدخل نبضات التزامن كما هى بدون قسمة ،أو يتم إدخال
 0وىف هذه احلالة يتوقف العداد.
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 3-10مسجل املؤقت 2
مسجل املؤقت  Timer/counter2, TCNT2 2يتكون من مثانية بتات وحيتوى قيمة العداد بعد كل نبضة تزامن،
ولذلك فقيمته ترتاوح بني الصفر و  255هلذا املؤقت .هذا املسجل ميكن قراءته أو الكتابة فيه ىف أى وقت .بعد كل
نبضة تزامن تزيد قيمة هذا العداد مبقدار واحد وتتم مقارنته مبسجالت املقارنة  compare registerالىت سيتم شرحها
ىف اجلزء التاىل ،وعلى ضوء هذه املقارنة ميكن اختاذ كثريا من األقعال كما سنرى فيما بعد أيضا .شكل  3-10يبني
رمسا ختطيطيا هلذا املسجل حيث نالحظ أنه يتكون من  8بتات ميكن قراءهتا وكتابتها ىف أى وقت.

شكل  3-10رسم ختطيطى ملسجل املؤقت TCNT2 2

 4-10مسجل مقارنة اخلرج A
يتكون مسجل مقارنة اخلرج  Aللمؤقت output compare register A, OCR2A 2من مثاىن بتات أيضا،
ويتم فيه تسجيل القيمة الىت سيتم مقارنتها مع حمتوايت مسجل املؤقت  TCNT2 2بعد كل نبضة تزامن ،وعلى ضوء
هذه املقارنة ،وعند تساوى القيمتني ،يتم إخراج إشارة معينة على طرف خرج املقارنة  OC2Aرقم  17للمتحكم كما
ىف شكل  ،1-10وسيأتى تفصيل هلذا اخلرج فيما بعد .كما ميكن على ضوء هذا التساوى تنشيط علم مقاطعة والقفز
إىل برانمج خدمة مقاطعة  .ISRشكل  4-10يبني رمسا ختطيطيا هلذا املسجل.

شكل  4-10مسجل مقارنة اخلرج  AللمؤقتOCR2A 2
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 5-10مسجل مقارنة اخلرج B
يتكون مسجل مقارنة اخلرج  Bللمؤقت output compare register B, OCR2B 2من مثاىن بتات أيضا،
ويتم فيه تسجيل القيمة الىت سيتم مقارنتها مع حمتوايت مسجل املؤقت  TCNT2 2بعد كل نبضة تزامن ،وعلى ضوء
هذه املقارنة ،وعند تساوى القيمتني ،يتم إخراج إشارة معينة على طرف خرج املقارنة  OCR2Bرقم  5للمتحكم كما
ىف شكل  ،1-10وسيأتى تفصيل هلذا اخلرج فيما بعد .كما ميكن على ضوء هذا التساوى تنشيط علم مقاطعة والقفز
إىل برانمج خدمة مقاطعة  .ISRشكل  5-10يبني رمسا ختطيطيا هلذا املسجل.

شكل  5-10مسجل مقارنة اخلرج  BللمؤقتOCR2B 2

شكل  6-10رسم ختطيطى لعملية املقارنة ىف املؤقت( 2نسخة من دليل املتحكم )atmega328
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شكل  6-10يبني رمسا ختطيطيا لعملية مقارنة اخلرج ىف املؤقت .2نالحظ من هذا الشكل أن هناك مقارن  8بت يقوم
مبقارنة بتات مسجل املؤقت  TCNT2 2مع بتات مسجل املقارنة  OCR2Aأو  OCR2x( OCR2Bحيث
 xيقصد هبا  Aأو  ) Bحبيث أنه عند تساوى القيمتني فإنه إما أن يتم تنشيط علم مقاطعة خاص ابملقارنة  Aوهو
 OCF2Aأو املقارنة  Bوهو  OCF2Bمتهيدا لالنتقال إىل برانمج خدمة مقاطعة إذا كانت هذه املقاطعة فعالة وكان
علم املقاطعة العام ىف مسجل األعالم فعاال أيضا ،أو أنه يتم إخراج موجة معدلة العرض  PWMعلى أى من الطرفني
 OC2Aأو  OC2Bمن أطراف شرحية املتحكم كما أشران مسبقا.

 6-10مقاطعة املؤقت 2
املؤقت  2له ثالث مصادر للمقاطعة كما هو مبني ىف اجلدول  1-10الذى يوضح مصدر كل مقاطعة ،والعنوان الذى
يتم القفز إليه عند حدوث املقاطعة ،ورقم متجه املقاطعة .املقاطعة األوىل تقع عند حدوث تساوى بني حمتوايت مسجل
املؤقت  TCNT2ومسجل مقارنة اخلرج  .OCR2Aعند وقوع هذا التساوى بشرط أن يكون قناع املقاطعة اخلاص
هبذه املقاطعة نشطا ،وأن يكون علم املقاطعة العام ىف مسجل األعالم نشطا ،فإن املتحكم سيقفز إىل العنوان 0x007
كما ىف اجلدول.
جدول  1-10إسم ومصدر وعنوان ورقم متجه املقاطعات ىف املؤقت( 2نسخة من دليل املتحكم)

املقاطعة الثانية تقع عند حدوث تساوى بني حمتوايت مسجل املؤقت  TCNT2ومسجل مقارنة اخلرج .OCR2B
عند وقوع هذا التساوى بشرط أن يكون قناع املقاطعة اخلاص هبذه املقاطعة نشطا ،وأن يكون علم املقاطعة العام ىف
 244الفصل 10

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

املؤقتات  ...املؤقت 2

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

مسجل األعالم نشطا ،فإن املتحكم سيقفز إىل العنوان  0x008كما ىف اجلدول .املقاطعة الثالثة تقع عند حدوث
فيضان ىف مسجل املرقت  ،TCNT2مبعىن أن تصل حمتوايته إىل  ،255حيث عندها يقفز املتحكم إىل العنوان
 0x009بشرط أن يكون كل من قناع هذه املقاطعة وقناع املقاطعة العام ىف مسجل األعالم نشطني.
مسجل أقنعة مقاطعات املؤقتTimer Interrupt Mask Register, TIMSK2 2

يبني شكل  7-10بتات هذا املسجل ،حيث نالحظ استخدام أول ثالث بتات فقط من هذا املسجل وهى كالتاىل:

شكل  7-10مسجل أقنعة مقاطعات املؤقت2
البت  :0قناع مقاطعة الفيضان  ،Timer Over flow Interrupt Enable, TOIEحيث بوضع واحد
ىف هذه البت يتم تنشيط مقاطعة الفيضان ويقفز املتحكم إىل العنوان  0x009إذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى
واحد أيضا.
البت  :1قناع مقاطعة مقارنة اخلرج  ،Output Compare Interrupt Enable A, OCIEAحيث
بوضع واحد ىف هذه البت يتم تنشيط مقاطعة تساوى العداد  TCNT2ومسجل مقارنة اخلرج  Aويقفز املتحكم إىل
العنوان  0x008إذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد.
البت  :2قناع مقاطعة مقارنة اخلرج  ،Output Compare Interrupt Enable B, OCIEBحيث بوضع
واحد ىف هذه البت يتم تنشيط مقاطعة تساوى العداد  TCNT2ومسجل مقارنة اخلرج  Bويقفز املتحكم إىل العنوان
 0x007إذا كان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد.
ابقى بتات هذا املسجل غري مستخدمة.
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ىف كل املقاطعات الثالث السابقة كيف يعرف املتحكم حبدوث تساوى بني مسجالت املقارنة  Aأو  Bأو حدوث
فيضان ىف حمتوايت العداد .يتم ذلك عن طريق علم مقاطعة خاص بكل منها ىف املسجل التاىل.
مسجل أعالم مقاطعة املؤقتTimer/Counter0 Interrupt Flag Register, TIFR2 2

يبني شكل  8-10بتات هذا املسجل ،حيث نالحظ استخدام أول ثالث بتات فقط من هذا املسجل وهى كالتاىل:

شكل  8-10مسجل أعالم مقاطعات املؤقت2
البت  :0علم حدوث الفيضان  ،Timer Over flow Flag, TOVهذه البت (العلم) تصبح واحد عند
حدوث فيضان ىف حمتوايت عداد املؤقت  ،TCNT2ويتم تصفريها عن طريق املتحكم مبجرد القفز إىل برانمج خدمة
املقاطعة  ISRاخلاص هبا.
البت  :1علم مقارنة اخلرج  ،Output Compare A Interrupt Flag, OCF2Aهذه البت (العلم)
تصبح واحد عند تساوى العداد  TCNT2ومسجل مقارنة اخلرج  ،Aويتم تصفريها عن طريق املتحكم مبجرد القفز
إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRاخلاص هبا.
البت  :2علم مقارنة اخلرج  ،Output Compare B Interrupt Flag, OCF2Bهذه البت (العلم)
تصبح واحد عند تساوى العداد  TCNT2ومسجل مقارنة اخلرج  ،Bويتم تصفريها عن طريق املتحكم مبجرد القفز
إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRاخلاص هبا.
ابقى بتات هذا املسجل غري مستخدمة.

إذن ابختصار ميكننا أن نلخص آلية املقاطعات الثالث السابقة أبنه مبجرد حدوث تساوى بني مسجل عداد املؤقت2
 TCNT2وأحد مسجالت املقارنة  Aأو  ،Bأو حدوث فيضان ىف حمتوايت املسجل  ،TCNT2فإن العلم املقابل
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لكل منهم  TOVأو  OCF2Aأو  OCF2Bيصبح واحد ،وابلتاىل إذا كان قناع املقاطعة املقابل لكل واحدة من
هذه املقاطعات  TOIEأو  OCIEAأو  OCIEBيساوى واحد ،وإذا كان علم املقاطعة العام  Iىف مسجل احلالة
يساوى واحد أيضا ،فإن املقاطعة ستحدث ،ويقفز املتحكم إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRاملقابل ألى منهم ،ومبجرد
انتقال املتحكم إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRفإن العلم املقابل يتم تصفريه مرة اثنية استعدادا حلدوث مقاطعة أخرى.

 7-8مسجالت التحكم ىف أداء املؤقت 2
يتم التحكم ىف أداء املؤقت  2عن طريق مسجلني  Aو  Bهلذا الغرض ،وسنعرض بتات كل من هذين املسجلني
ابلتفصيل ىف هذا اجلزء .شكل  9-10وشكل  10-10يبينان رمسا ختطيطيا هلذين املسجلني.

شكل  9-10املسجل  TCCR2Aللتحكم ىف املؤقت 2

شكل  10-10املسجل  TCCR2Bللتحكم ىف املؤقت 2
مسجل التحكم  Aىف املؤقت/العدادTimer/Counter2 Control Register, TCCR2A 2

البتات  0و  1ىف مسجل التحكم  TCCR2Aوالبت  3ىف مسجل التحكم  WGM20 ،TCCR2Bو
 WGM21و  : WGM22هذه البتات الثالثة خاصة ابلتحكم ىف تتابع عملية العد ىف العداد ،وىف مصدر القيمة
العظمى الىت ميكن أن يصل إليها العداد ،وىف نوع املوجة املولدة على طرف خرج املقارنة الىت ميكن استخدامها ،حيث
ميكن استخدام واحد من مثانية طرق أو مثانية حاالت للتشغيل أو للحصول على موجة بشكل معني مثل املوجة املربعة
املعدلة العرض  PWMكما سنرى ابلتفصيل فيما بعد .جدول  2-10يبني هذه احلاالت الثمانية للتشغيل ىف مقابل
قيمة كل بت من هذه البتات.
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البتات  6و  7ىف املسجل  :TCCR2Aهذه البتات  COM2A0و  COM2A1تتحكم ىف سلوك اخلرج على
طرف تساوى املقارنة  ،OC2Aمن حيث هل هذا اخلط سيغري حالته مع كل تساوى بني مسجل املقارنة OCRA

و املسجل  TCNT2أم أنه سيصبح صفرا أم سيكون واحد .كل هذه احلاالت يبينها اجلدول  .3-10الحظ أن
الطرف  OC2Aوهو الطرف  17ىف شرحية املتحكم البد أن يتم تشغيله كطرف خرج من خالل مسجل االجتاه
 .PDDRاحلاالت املوجودة ىف اجلدول  3-10للطرف  OC2Aتكون حلاالت التشغيل الىت ال يكون فبها تعديل
موجى على عرض املوجة اخلارجة  PWMحيث ىف هذه احلالة ستعمل هذه البتات بطريقة أخرى سنشرحها بعد قليل
مع شرح حاالت التشغيل الثمانية.
جدول  2-10وصف بتات حاالت تشغيل املؤقت  ،2الحظ أن  MAX=0xFFو Bottom=0x00

(نسخة من دليل املتحكم)
لحظة وضع
علم الفيضان
بواحد
MAX
Bottom

تجديد قيمة
مسجل المقارنة
عند،
فورى
TOP

القيمة
العظمى
TOP
0xFF
0xFF

MAX
MAX

فورى
Bottom
-----------

OCRA
0xFF
--------

Bottom

TOP

OCRA

-----------

-----------

-------

TOP

Bottom

OCRA

حاالت التشغيل
Modes of
operation
العادى
موجة معدلة
العرض ،تصحيح
الطور
PWM, phase
correct
CTC
Fast PWM
محجوز ،غير
مستخدم
موجة معدلة
العرض ،تصحيح
الطور
PWM, phase
correct
محجوز ،غير
مستخدم
Fast PWM

 WGM02 WGM01 WGM00الحالة
Mode
0
1

0
0

0
0

0
1

0
1
0

1
1
0

0
0
1

2
3
4

1

0

1

5

0

1

1

6

1

1

1

7

البتات  4و  5ىف املسجل  :TCCR2Aهذه البتات  COM2B0و  COM2B1تتحكم ىف سلوك اخلرج على
طرف تساوى املقارنة  ،OC2Bمن حيث هل هذا اخلط سيغري حالته مع كل تساوى بني مسجل املقارنة OCRB

و املسجل  TCNT2أم أنه سيصبح صفرا أم سيكون واحد .كل هذه احلاالت يبينها اجلدول  .4-10الحظ أن
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الطرف  OC2Bوهو الطرف  5ىف شرحية املتحكم البد أن يتم تشغيله كطرف خرج من خالل مسجل االجتاه
 .PDDRاحلاالت املوجودة ىف اجلدول  4-10للطرف  OC2Bتكون حلاالت التشغيل الىت ال يكون فبها تعديل
موجى على عرض املوجة اخلارجة  PWMحيث ىف هذه احلالة ستعمل هذه البتات بطريقة أخرى سنشرحها بعد قليل
مع شرح حاالت التشغيل الثمانية.
جدول  3حاالت خرج املقارنة مع مسجل املقارنة  OCR2Aوىف غري حالة التشغيل PWM

(نسخة من دليل املتحكم)
وصف الحالة
الطرف  OC2Aيعمل كطرف بوابة عادى ،ليس له عالقة بالمقارنة
Normal port operation
1
عند حدوث التساوى يغير الخط  OC2Aمن حالته ،فإذا كان صفر يصبح واحد ،وإذا
واحد يصبح صفر.
Toggle on compare match
0
عند حدوث التساوى يصبح الطرف  OC2Aصفر،
Clear on compare match
1
عند حدوث التساوى يصبح الطرف  OC2Aواحد،
Set on compare match

COM2A1 COM2A0
0
0
0

1
1

جدول  4-10حاالت خرج املقارنة مع مسجل املقارنة  OCR2Bوىف غري حالة التشغيل PWM

(نسخة من دليل املتحكم)
وصف الحالة
الطرف  OC2Bيعمل كطرف بوابة عادى ،ليس له عالقة بالمقارنة
Normal port operation
1
عند حدوث التساوى يغير الخط  OC2Bمن حالته ،فإذا كان صفر يصبح واحد ،وإذا
واحد يصبح صفر.
Toggle on compare match
0
عند حدوث التساوى يصبح الطرف  OC2Bصفر،
Clear on compare match
1
عند حدوث التساوى يصبح الطرف  OC2Bواحد،
Set on compare match

COM2B1 COM2B0
0
0
0

1
1

البتات  4و  5ىف املسجل  :TCCR2Aهذه البتات هى  COM2B0و  ،COM2B1وهذه البتات تتحكم
ىف سلوك اإلشارة على خط خرج املقارنة  .OC2Bإذا كان أى واحد من كل من البت  COM2B0والبت
 COM2B1أو كليهما تساوى واحد ،فإن وظيفة الطرف  OC2Bستكون هى السائدة ولن يعمل هذا الطرف
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كطرف خرج أو دخل من أطراف البوابة امللحق هبا ،وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الطرف البد أن يتم ختصيصه كطرف
خرج من خالل أطراف مسجل االجتاه  DDRاخلاص هبذه البوابة .جدول  4-10يبني عالقة طرف اخلرج OC2B
مع البتات ] ،COM2B[1:0مع حاالت التشغيل الىت ال تكون معدلة العرض .PWM
البتات  2و  3ىف املسجل  TCCR0Aغري مستخدمة.

مسجل التحكم  Bىف املؤقت/العدادTimer/Counter2 Control Register, TCCR2B 2

البتات  0و  1و  2ىف املسجل  :TCCR2Bهذه البتات  CS20و  CS21و  CS22يتم عن طريقها اختيار
مصدر نبضات تزامن املؤقت  2تبعا للجدول .5-10
جدول  5-10اختيار مصدر نبضات التزامن للمؤقت ( 2أنظر شكل ( )2نسخة من دليل املتحكم)
الوصف
CS22 CS21 CS20
0
0
0
ال يوجد مصدر ،ويتوقف المؤقت No clock source
0
0
نفس نبضات المتحكم ،معامل قسمة يساوى1 No prescaling ، 1
نبضات المتحكم على 8
0
1
0
نبضات المتحكم على 32
0
1
1
نبضات المتحكم على 64
1
0
0
نبضات المتحكم على 128
1
0
1
1
1
0
نبضات المتحكم على 256
1
1
1
نبضات المتحكم على 1024

البت  7ىف املسجل  :TCCR2Bهذه البت  ،FOC2Aعندما تكون واحد تتسبب ىف إحداث مقارنة فورية بني
مسجل املقارنة  OCRAو املسجل  TCNT2والتأثري على طرف خرج املقارنة  OC2Aتبعا لألطراف
 COM2A0و  COM2A1املوضحتني ىف جدول  . 3-10هذه البت ال تعمل إال مع حاالت التشغيل الىت ال
يكون فيها تعديل لعرض املوجة  ،PWMأى أن  PWMجيب أن يكون معطال عن طريق بتات شكل موجة التعديل
 ،WGMلذلك جيب أن تكون هذه البت صفر ىف حالة العمل ىف هذه احلاالت من التشغيل.
البت  6ىف املسجل  :TCCR2Bهذه البت  ،FOC2Bعندما تكون واحد تتسبب ىف إحداث مقارنة فورية بني
مسجل املقارنة  OCRBو املسجل  TCNT2والتأثري على طرف خرج املقارنة  OC2Bتبعا لألطراف
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 COM2B0و  COM2B1املوضحتني ىف جدول  .4-10هذه البت ال تعمل إال مع حاالت التشغيل الىت يكون
فيها تعديل لعرض املوجة  ،PWMأى أن  PWMجيب أن يكون معطال عن طريق بتات شكل موجة التعديل
 ،WGMلذلك جيب أن تكون هذه البت صفر ىف حالة العمل ىف هذه احلاالت من التشغيل.
البتات  4و  5ىف املسجل  :TCCR2Bغري مستخدمة.

 8-10حاالت تشغيل املؤقت/العداد2
تتحدد حاالت التشغيل ،أو أداء املؤقت على أطراف املقارنة  OC2Aأو  OC2Bعلى ضوء بتات اختيار الشكل
املوجى على هذه األطراف  WGMىف املسجلني  TCCR2Aو  ،TCCR2Bوالبتات  COM2A0و
 COM2A1ىف املسجل  .TCCR2Aهناك مثانية من هذه احلاالت الىت سنقدمها ىف هذا اجلزء والىت مت عرضها
ىف اجلدول .2-10
 -1حالة التشغيل العادية Normal mode

هذه احلالة من حاالت التشغيل هى أبسط حالة ىف احلاالت الثمانية .يتم الدخول ىف هذه احلالة بوضع بتات شكل
املوجة  WGM20و  WGM21و  WGM22كلها أبصفار كما ىف اجلدول  .2-10ىف هذه احلالة يقوم العداد
 TCNT2ابلعد دائما ىف االجتاه التصاعدى بزايدة مقدارها واحد ،وال يتم تصفري العداد هنائيا إال عند وصوله للقيمة
العظمى  ، TOP=0xFFحيث عندها يبدأ العداد ىف العد مرة اثنية من القيمة الصغرى  .Bottom=0x00مبجرد
أن تصبح قيمة العداد  TCNT2تساوى صفر ومع نفس نبضة التزامن فإن علم الفيضان  TOV2يصبح واحد (أى
أن هذه البت تسلك مسلك البت التاسعة للعداد) ،متهيدا للقفز إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRإذا كان قناع هذه
املقاطعة وعلم املقاطعة العام نشطني كما أشران مسبقا .هذا العلم يتم تصفريه مبجرد القفز إىل برانمج خدمة املقاطعة
 ISRمتهيدا لدورة العد التالية .شكل  11-10يبني التزامن بني نبضات التزامن وقيمة العداد  TCNT2وعلم
الفيضان ،حيث نالحظ أنه مبجرد وصول العداد للقيمة العظمى (السهم األمحر) يرتفع علم الفيضان من الصفر إىل
الواحد كما أشران.
فصل  8حيتوى تنفيذ برانمج على هذه احلالة من التشغيل مع احملاكاة على برانمج الربوتس ،يرجى الرجوع له.
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شكل  11-10التزامن بني نبضات التزامن والعداد  TCNT2وعلم الفيضان ىف حالة التشغيل العادية
 -2تصفري املؤقت 2عند تساوى املقارنة Clear Timer on Compare, CTC

شكل  12-10التزامن على الطرف  OC2Aمع قيمة مسجل املقارنة ( OCR2Aنسخة من دليل املتحكم)
ىف هذه احلالة ،تصفري املؤقت عند تساوى املقارنة ،CTC ،تكون الشفرة على بتات توليد املوجة  WGM20و
 WGM21و  WGM22تساوى الرقم  2الثنائى ،010 ،كما ىف اجلدول  .2-10يتم استخدام مسجل املقارنة
 OCR2Aلتوضع فيه القيمة الىت سيتم مقارنتها مع حمتوايت العداد  .TCNT2ىف هذه الطريقة عندما حيدث
التساوى بني االثنني يتم تصفري العداد ليبدأ دورة عد جديدة .معىن ذلك أن قيمة مسجل املقارنة  OCR2Aتكون
هى القيمة العظمى للعداد ،وعند حدوث هذا التساوى فإن علم املقاطعة  OCF2Aيصبح واحد ،وابلتاىل فإن املتحكم
ميكن أن يقفز إىل برانمج خدمة املقاطعة  ISRاخلاص هبذا احلدث إذا كان كل من القناع اخلاص هبذه املقاطعة
 OCIE2Aوعلم املقاطعة العام  Iنشطني ،وابلطبع فإن علم املقاطعة  OCF2Aسيعود إىل الصفرة مرة اثنية مبجرد
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الدخول ىف برانمج خدمة املقاطعة .شكل  12-10يبني خمطط التزامن ىف هذه احلالة حيث نالحظ أنه مبجرد وصول
العداد  TCNT2إىل القيمة املوجودة ىف املسجل  OCR2Aفإن العداد يتم تصفريه .ميكن استخدام هذه احلالة ىف
احلصول على شكل موجى متغري على الطرف  OC2Aعن طريق تعديل القيمة املوجودة ىف مسجل املقارنة ىف برانمج
خدمة املقاطعة مع وضع البتات  COM2A0و  COM2A1حبيث يغري هذا الطرف من حالته ( )toggleعند
كل تساوى ،كما ىف جدول .3-10

شكل  13-10عالقة طرف املقارنة  OC2Aمع طرف البوابة املقابل له (نسخة
من دليل املتحكم)
الحظ أن اإلشارة على الطرف  OC2Aلن تكون مرئية إال إذا كان هذا الطرف موضوع كطرف خرج عن طريق
مسجل االجتاه اخلاص ابلبوابة التابع هلا هذا الطرف .ميكن حتديد تردد املوجة الناشئة على الطرف  OC2Aتبعا
للمعادلة التالية:
𝑘𝑐𝑜𝑙𝑐𝑓
)𝐴2𝑁(1+𝑂𝐶𝑅2

= 𝐴𝑓𝑂𝐶2

حيث  Nهى معامل القسمة ( 1أو  8أو  32أو  64أو  128أو  256أو  )1024املستخدم للحصول على نبضات
تزامن املؤقت fclock ،هى نبضات تزامن املتحكم .الحظ أن أكرب تردد ميكن احلصول عليه ىف هذه احلالة سيكون
عندما .OCR2A=0
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شكل  13-10يبني العالقة بني خرج املقارنة ( OC2Aومثله متاما اخلرج  )OC2Bوالبوابة الىت هو أحد أطرافها.
نالحظ من هذا الشكل أن الطرف ( OC2Aىف أقصى يسار الشكل) لكى يعمل هذه الوظيفة فإن خرج قالب
االجتاه  DDRجيب أن يكون واحد حىت ينشط العازل  bufferاملوصل هلذا الطرف ابخلرج القادم من القالب
 OC2Aىف أعلى الشكل .ىف هذه احلالة إذا كان أى واحد من البتات  COM2A0أو  COM2A1أو كليهما
يساوى واحد فإن بوابة األور ستعطى واحد وهذا الواحد سيمرر الدخل األعلى (وهو اإلشارة القادمة من مولد املوجات
 )wave form generatorمن متعدد املداخل إىل طرف اخلرج  .OC2Aعلى النقيض من ذلك ،إذا كان خرج
بوابة األور يساوى صفر (كل من  COM2A0و  COM2A1يساوى صفر ىف نفس الوقت) ،فإن الدخل األسفل
من متعدد املداخل وهو خرج البوابة سيوصل على طرف اخلرج ،وىف هذه احلالة فإن الطرف  OC2Aلن يؤدى وظيفته،
ولكنه سيصبح طرف خرج عادى من أطراف البوابة  .Dلذلك كان التأكيد فيما سبق على أنه لكى يؤدى طرف
املقارنة  OC2Aأو  OC2Bوظيفته ،فإن طرف البوابة املقابل جيب أن يتم تعيينه على أنه طرف خرج بوضع واحد
ىف قالب االجتاه املناظر.
ميكن تنفيذ برانمج تشغيل املؤقت 2ىف هذه احلالة (تصفري املؤقت عند تساوى املقارنة  )CTCاملوجود ىف الفصل .8
 -3طريقة تعديل عرض النبضة  PWMالسريعة
ىف هذه الطريقة تكون بتات توليد الشكل املوجى تساوى  )011( 3أو  )111( 7كما ىف اجلدول  .2-10تتميز هذه
الطريقة بوجود ميل واحد فقط وهو ىف حالة صعود العداد  TCNT2من صفر إىل القيمة العظمى TOP=0xFF

وذللك ىف حالة أن بتات الشكل املوجى  ،WGM21 ،WGM20و  WGM22تساوى  )011( 3مث ينزل
ل لصفر مرة اثنية ويبدأ ىف الصعود وهكذا .إذا كانت بتات الشكل املوجى تساوى  ،)111( 7فإن العداد يصعد من
الصفر إىل القيمة العظمى  ،TOP=OCR2Aأى إىل القيمة املخزنة ىف مسجل املقارنة مث ينزل للصفر ويبدأ ىف
الصعود مرة اثنية ،وهكذا .هناك حالتان لظهور املوجة على طرف خرج املقارنة  OC2Aومها :حالة عدم العكس
وفيها يتم تصفري الطرف  ،OC2Aعند حلظة تساوى قيمة العداد  TCNT2مع مسجل املقارنة  ،OCR2Aمث
يتم إعادته للواحد مرة اثنية عندما يصبح العداد صفرا .ىف احلالة العاكسة يتم وضع طرف خرج املقارنة بواحد عند حلظة
تساوى العداد  TCNT2ومسجل املقارنة  ،OCR2Aمث تصفريه عند وصول العداد للصفر .بسبب هذا امليل
الوحيد وهو مع صعود العداد من الصفر للقيمة العظمى ،فإن هذه الطريقة تكون أسرع (تقريبا ضعف) من الطريقة
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التالية وهى طريق تعديل الطور  phase correctاملزدوجة امليل والىت سنشرحها بعد قليل .هذه السرعة جتعل هذه
الطريقة مناسبة للكثري من التطبيقات من الطريقة الثانية.
شكل  14-10يبني التزامن احلادث مع هذه الطريقة .ىف هذا الشكل متثل اخلطوط األفقية القصرية الىت على إشارة
العداد قيمة مسجل املقارنة الىت ستتم عندها املقارنة .الحظ ىف هذا الشكل أن العداد  TCNT2يعد دائما من الصفر
إىل القيمة العظمى  ،0xFFوعندما يصل العداد هلذه القيمة يبدأ من الصفر مرة أخرى ويصبح علم الفيضان TOV2
بواحد عند هذه اللحظة .ىف أثناء صعود العداد  TCNT2من الصفر إىل الواحد ،وىف حلظة تساويه مع قيمة مسجل
املقارنة  OCR2Aاملمثلة ابخلط األفقى القصري ،فإن طرف خرج املقارنة  OC2Aينزل للصفر ىف حالة عدم العكس
(البتات  COM2A0=0و  ،)COM2A1=1أو يصعد من صفر لواحد ىف حالة العكس (البتات COM2A0=1
و  ،)COM2A1=1ويظل الطرف  OC2Aعلى هذه احلالة إىل أن يصل العداد للحالة العظمى  0xFFحيث
يرجع الطرف  OC2Aإىل أصله مرة اثنية ،وهى الواحد ىف حالة عدم االنعكاس ،أو الصفر ىف حالة العكس .إذن
معىن ذلك أن الزمن الدورى للموجة الناجتة على الطرف  OC2Aسيكون اثبت ،وأما نسبة الزمن  ONللزمن OFF
أثناء الزمن الدورى فسيتم التحكم فيها عن طريق القيمة املوجودة ىف مسجل املقارنة ،ومن هنا كانت فكرة تعديل عرض
املوجة  PWMاملوضحة ىف شكل  .14-10ىف احلالة العاكسة يقل الزمن  ONبزايدة القيمة املخزنة ىف املسجل
 ،OCR2Aوىف احلالة غري العاكسة ،فإن الزمن  ONيزيد بزايدة القيمة املخزنة ىف مسجل املقارنة .OCR2A

شكل  14-10التزامن احلادث مع طريقة تعديل عرض النبضة  PWMالسريع ىف حالة املؤقت2
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تذكر هنا أنه لكى تتم رؤية هذه املوجات على طرف املقارنة  ، OC2Aفإن هذا الطرف البد أن يكون قد مت تعيينه
ليكون طرف خرج بوضع وحايد ىف مسجل اجتاه البوابة التايع هلا هذا الطرف كما ىف شكل .13-10
الحظ أنه ىف هناية كل زمن دورى فإن علم الفيضان  TOV2يتم وضعه بواحد ،وىف هذه احلالة إذا مت تنشيط كل من
قناع املقاطعة  TOIE2وعلم املقاطعة العام  ،Iفإنه ميكن القفز إىل برانمج خدمة مقاطعة  ،ISRوميكن ىف هذا
الربانمج تعديل قيمة مسجل املقارنة  OCR2Aعلى حسب الطلب.
تردد املوجة املعدلة العرض  PWMالسريع ميكن احلصول عليها من املعادلة التالية:
𝑘𝑐𝑜𝑙𝑐𝑓
𝑁. 256
حيث  fclockهى نبضات تزامن املتحكم ،و  Nهى نسبة القسمة املستخدمة للحصول على نبضات التزامن الىت
= 𝑀𝑊𝑃𝐴𝑓𝑂𝐶2

سيعمل عندها املؤقت ( 1أو  8أو  32أو  64أو  128أو  256أو .)1024
وضع القيمة العظمى  0xFFىف مسجل املقارنة ستجعل الطرف  OC2Aيساوى واحد دائما ىف احلالة غري العاكسة،
أو صفر ىف احلالة العاكسة ،وهذا هو احلال ىف أول دورتني ىف شكل  .14-10وأما ىف حالة وضع صفر ىف مسجل
املقارنة فإنه ستكون هناك نبضة ضيقة جدا  spikeستظهر على الطرف .OC2A
ميكن تنفيذ برانمج تشغيل املؤقت 2ىف هذه احلالة (تعديل النبضة السريع) املوجود ىف الفصل .8
 -4طريقة تعديل عرض النبضة  PWMاملعدلة الطور phase correct

ىف هذه الطريقة تكون بتات توليد الشكل املوجى تساوى  )001( 1أو  )101( 5كما ىف اجلدول  .2-10تتميز هذه
الطريقة أبهنا مزدوجة امليل ،أحد امليلني يكون ىف حالة صعود العداد  TCNT2من صفر إىل القيمة العظمى
 ، TOP=0xFFوالثاىن ىف حالة نزول العداد ابلتدريج من القيمة العظمى للصفر .ىف حالة أن بتات الشكل املوجى
 ،WGM21 ،WGM20و  WGM22تساوى  )001( 1تكون القيمة العظمى هى  ،TOP=0xFFوإذا
كانت بتات الشكل املوجى تساوى  ،)101( 5فإن القيمة العظمى تكون  ،TOP=OCR2Aأى أهنا تكون القيمة
املخزنة ىف املسجل  . OCR2Aمثل الطريقة السريعة السابقة ذات امليل الواحد ،ىف حالة عدم العكس يتم تصفري
طرف خرج املقارنة  OC2Aعند تساوى العداد  TCNT2مع حمتوايت مسجل املقارنة  OCR2Aىف حالة الصعود
من الصفر إىل القيمة العظمى ،ويتم وضعه بواحد عند تساوى العداد  TCNT2مع حمتوايت مسجل املقارنة
 OCR2Aىف حالة النزول من القيمة العظمى للصفر كما ىف شكل  .15-10ىف حالة العكس حيدث عكس ذلك.
ابلطبع فإن طريقة امليل املزدوج سيكون أكرب تردد هلا أقل من أكرب تردد ىف الطريقة السريعة ذات امليل الواحد .ابختصار
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وكما ىف شكل  15-10الذى يبني التزامن ىف هذه احلالة ،فإن العداد  TCNT2يعد صاعدا من الصفر إىل القيمة
العظمى ،مث ينزل تدرجييا من القيمة العظمى للصفر مرة أخرى .عند التساوى مع مسجل املقارنة ىف أثناء الصعود،
يصفر طرف خرج املقارنة  ،OC2Aوعند التساوى مع مسجل املقارنة ىف أثناء النزول يضع الطرف  OC2Aبواحد
مرة أخرى.
تذكر هنا أنه لكى تتم رؤية هذه املوجات على طرف املقارنة  ، OC2Aفإن هذا الطرف البد أن يكون قد مت تعيينه
ليكون طرف خرج بوضع وحايد ىف مسجل اجتاه البوابة التايع هلا هذا الطرف كما أوضحنا ىف شكل .13-10
الحظ أنه ىف هناية كل زمن دورى فإن علم الفيضان  TOV2يتم وضعه بواحد ،وىف هذه احلالة إذا مت تنشيط كل من
قناع املقاطعة  TOIE2وعلم املقاطعة العام  ،Iفإنه ميكن القفز إىل برانمج خدمة مقاطعة  ،ISRوميكن ىف هذا
الربانمج تعديل قيمة مسجل املقارنة  OCR2Aعلى حسب الطلب.

شكل  15-10التزامن احلادث مع طريقة تعديل عرض النبضة  PWMاملعدلة (الطور
نسخة من دليل املتحكم)
تردد املوجة املعدلة العرض  PWMذات الطور املعدل ميكن احلصول عليها من املعادلة التالية:
𝑘𝑐𝑜𝑙𝑐𝑓
𝑁. 510

= 𝑀𝑊𝑃𝐴𝑓𝑂𝐶0
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حيث  fclockهى نبضات تزامن املتحكم ،و  Nهى نسبة القسمة املستخدمة للحصول على نبضات التزامن الىت
سيعمل عندها املؤقت ( 1أو  8أو  32أو  64أو  128أو  256أو .)1024
ميكن تنفيذ برانمج تشغيل املؤقت 2ىف هذه احلالة (تعديل النبضة املعدل الطور) املوجود ىف الفصل .8

 9-10التشغيل غري املتزامن للمؤقت2
كما الحظنا ىف كل ما مضى من هذا الفصل أنه ليس هناك أى فرق بني املؤقت 2واملؤقت صفر الذى سبق شرحه ىف
الفصل  .8وهذا فعال هو الواقع ،إنه طاملا أن املؤقت 2يعمل ىف احلالة املتزامنة فإنه سيعترب نسخة من املؤقت صفر.
املقصود ابلتشغيل املتزامن أن املؤقت يكون متزامنا مع نبضات تزامن املتحكم األساسية  clkسواء الداخلية من داخل
املتحكم أو من خارجه .اجلديد ىف املؤقت 2أنه ميكنه العمل مع نبضات خارجية يتم إدخاهلا على الطرفني  9و10
لشرحية املتحكم واسم هذين الطرفني هو  TOSC1على الطرف  9و  TOSC2على الطرف  ،10حيث يوضع
بينهما طرىف املذبذب املمثل ملصدر هذه النبضات .التشغيل غري املتزامن للمؤقت 2يعىن أن هذه النبضات ستكون هى
نبضات التزامن له وسيعمل عليها دون احلاجة أن يكون هناك جمهود حملاذاة حواف (تزامن) هذه النبضات مع نبضات
تزامن املتحكم ،ولكن سيعمل املؤقت ىف هذه احلالة بطريقة مستقلة متاما عن نبضات تزامن املتحكم .نتيجة العمل هبذه
الطريقة غري املتزامنة ،جيب أن يكون هناك حرص اتم عند الكتابة ىف أى مسجل من مسجالت املتحكم اخلمسة وهى
مسجل العد  TCNT2ومسجلى املقارنة  OCR2Aو  OCR2Bومسجلى التحكم ىف تشغيل املتحكم
 TCCR2Aو  ،TCCR2Bوإال فمن املمكن أن حيدث خطأ ىف العداد وىف البياانت املوجودة ىف هذه املسجالت.
لتجنب هذه األخطاء املمكن حدوثها فإن كل واحد من هذه املسجالت اخلمسة يكون له مسجل مؤقت مرافق له،
وهذه املسجالت املؤقتة ال يتم تفعيلها إال ىف حالة التشغيل غري املتزامن .أما ىف حالة التشغيل املتزامن فهذه املسجالت
اخلمسة تكون خاملة وليس هلا أى استخدام.
ىف حالة التشغيل غري املتزامن ،وعند الكتابة ىف أى مسجل من هذه املسجالت ،فإن البياانت اجلديدة يتم وضعها ىف
املسجل املؤقت أوال ،ويتم نقل هذه البياانت من املسجل املؤقت إىل املسجل احلقيقى أثناء فرتات توقف املسجل
احلقيقى .لذلك مت إضافة مسجلى حتكم جدد ميكن من خالهلما معرفة إذا كان املسجل املراد الكتابة فيه نشطا أم ال
ويتم أيضا من خالهلما التنقل بني التشغيل املتزامن وغري املتزامن ،وسنقدم تفاصيل هذين املسجلني فيما يلى.

 258الفصل 10

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

املؤقتات  ...املؤقت 2

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

مسجل التشغيل غري املتزامن Asynchronous Status Register, ASSR

شكل  16-10مسجل التشغيل غري املتزامن ىف املؤقت2
شكل  16-10يبني بتات هذا املسجل حيث نالحظ استخدام سبعة بتات فقط منه والبت الثامنة غري مستخدمة.
سنقدم هنا شرحا لكل واحدة من هذه البتات حيث من خالل هذا الشرح ميكننا أن نستزيد فهما للتشغيل غري املتزامن.
البت رقم  6تنشيط مصدر النبضات اخلارجى  :Enable external clock input, EXCLKبوضع 1

ىف هذه البت ،واختيار النبضات غري املتزامن كمصدر لنبضات التزامن كما ىف شكل  2-10عن طريق وضع البت
 ، AS2=1فإنه يتم تفعيل عازل النبضات اخلارجية غري املتزامنة على الطرف  ،TOSC1 ،9للمتحكم لتصبح هى
مصدر نبضات التزامن للمؤقت .تسجيل الواحد ىف هذه البت جيب أن يتم قبل اختيار التشغيل غري املتزامن.
البت رقم  5العداد غري املتزامن  :Asynchronous Timer/Counter2, AS2بوضع  1ىف هذه البت
يتم اختيار مصدر النبضات غري املتزامن على الطرف  TOSC1 ،9كما ىف شكل  .2-10بوضع هذه البت تساوى
صفر يتم اختيار املصدر املتزامن للنبضات وهى نبضات املتحكم  .clkعند تغيري قيمة هذه البت ،قد حيدث تغيري ىف
القيم املسجلة ىف مسجالت املؤقت اخلمسة السابق ذكرها.
البت رقم  4علم انشغال العداد  :TCN2UBعندما يعمل املؤقت ىف احلالة غري التزامنية وتتم الكتابة ىف العداد
 TCNT2فإنه أثناء الكتابة تصبح هذه البت تساوى واحد داللة على أن العداد مشغول .بعد أن تتم الكتابة ويتم
جتديد لقيمة العداد  TCNT2من املسجل املؤقت اخلاص به ،يتم تصفري هلذه البت ،وهذا يدل على أن العداد
 TCNT2جاهز ألى عملية كتابة أخرى.
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البت رقم  3علم انشغال مسجل املقارنة  :OCR2AUBعندما يعمل املؤقت ىف احلالة غري التزامنية وتتم الكتابة
ىف املسجل  OCR2Aفإنه أثناء الكتابة تصبح هذه البت تساوى واحد داللة على أن هذا املسجل مشغول .بعد أن
تتم الكتابة ويتم جتديد لقيمة املسجل  OCR2Aمن املسجل املؤقت اخلاص به ،يتم تصفري هلذه البت ،وهذا يدل
على أن املسجل  OCR2Aجاهز ألى عملية كتابة أخرى.
البت رقم  2علم انشغال مسجل املقارنة  :OCR2BUBعندما يعمل املؤقت ىف احلالة غري التزامنية وتتم الكتابة
ىف املسجل  OCR2Bفإنه أثناء الكتابة تصبح هذه البت تساوى واحد داللة على أن هذا املسجل مشغول .بعد أن
تتم الكتابة ويتم جتديد لقيمة املسجل  OCR2Bمن املسجل املؤقت اخلاص به ،يتم تصفري هلذه البت ،وهذا يدل
على أن املسجل  OCR2Bجاهز ألى عملية كتابة أخرى.
البت رقم  1علم انشغال مسجل التحكم  :TCR2AUBعندما يعمل املؤقت ىف احلالة غري التزامنية وتتم الكتابة
ىف املسجل  TCR2AUBفإنه أثناء الكتابة تصبح هذه البت تساوى واحد داللة على أن هذا املسجل مشغول.
بعد أن تتم الكتابة ويتم جتديد لقيمة املسجل  TCR2AUBمن املسجل املؤقت اخلاص به ،يتم تصفري هلذه البت،
وهذا يدل على أن املسجل  TCR2AUBجاهز ألى عملية كتابة أخرى.
البت رقم  0علم انشغال مسجل التحكم  :TCR2BUBعندما يعمل املؤقت ىف احلالة غري التزامنية وتتم الكتابة
ىف املسجل  TCR2BUBفإنه أثناء الكتابة تصبح هذه البت تساوى واحد داللة على أن هذا املسجل مشغول.
بعد أن تتم الكتابة ويتم جتديد لقيمة املسجل  TCR2BUBمن املسجل املؤقت اخلاص به ،يتم تصفري هلذه البت،
وهذا يدل على أن املسجل  TCR2BUBجاهز ألى عملية كتابة أخرى.
إذا متت الكتابة ىف أى م سجل من هذه املسجالت اخلمسة أثناء انشغال هذا املسجل (بت االنشغال تساوى  )1فإنه
من املمكن أن حيدث أخطاء غري معروفة ىف حمتوايت هذا املسجل ومن املمكن أن حتدث مقاطعات غري معروفة.
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مسجل التحكم العام ىف املؤقت General Counter Control Register, GTCCR

هذا املسجل ليس خمصصا فقط للمؤقت ، 2ولكنه يتحكم ىف تزامن عداد معامل القسمة ىف املؤقتات الثالثة ،املؤقت
صفر ،واملؤقت ،1واملؤقت.2كما نالحظ ىف شكل  17-10فإن هذا املسجل يتكون من  8بت مستخدم منها ثالثة
فقط تفاصيلها كالتاىل:

شكل  17مسجل التحكم العام ىف املؤقت2
البت رقم  0إعادة وضع مقسم الرتدد للمؤقت صفر و  :Prescaler Reset, PSRSYNC 1عندما تكون
هذه البت تساوى  1سيحدث إعادة وضع ملقسم تردد املؤقت صفر واملؤقت ،1وكما نعلم أن كل من هذين املؤقتني
يستخدمان نفس مقسم الرتدد كما رأينا ىف الفصل  8و الفصل .9عادة يتم تصفري هذه البت فورا عن طريق املتحكم
إذا وجدت بواحد إال إذا كانت البت  TSMتساوى واحد.
البت رقم  1إعادة وضع مقسم الرتدد للمؤقت :Prescaler Reset Timer2, PSRASY 2عندما تكون
هذه البت تساوى  1سيحدث إعادة وضع ملقسم تردد املؤقت .2عادة يتم تصفري هذه البت فورا عن طريق املتحكم
إذا وجدت بواحد إال إذا كانت البت  TSMتساوى واحد فإنه لن يتم تصفريها .إذا مت وضع واحد ىف هذه البت بينما
يعمل املؤقت 2ىف احلالة غري املتزامنة ،فإهنا ستظل بواحد إىل أن يتم تصفري عداد تقسيم الرتدد.
البت رقم  7تنشيط وضع التزامن للمؤقتات :Timer/Counter Synchronization mode, TSM
عند وضع واحد ىف هذه البت فإن املؤقتات الثالثة تدخل ىف وضع التزامن .ىف وضع التزامن يتم توقف عدادات التوقيت
الثالثة حىت ميكن إعادة تشكيل عداد مقسم الرتدد حىت نضمن عدم تقدم العدادات أثناء إعادة تشكيل مقسمات
الرتدد .عند تصفري البت  TSMحيدث تصفري فورى للبتات  PSRASYو  PSRSYNCوتبدأ عدادات املؤقتات
ىف العد ىف نفس الوقت.
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ىف هناية هذا الفصل نؤكد أن املؤقت 2يشبه متاما املؤقت صفر من حيث الرتكيب والتشغيل سوى عند تشغيل املؤقت2
ىف احلالة غري املتزامنة .فإنه ىف هذه احلالة سيكون مصدر نبضات التزامن له هو املذبذب غري املتزامن الذى ميكن توصيله
على الطرف  9للمتحكم ،وىف هذه احلالة يتم التحكم ىف أداء املتحكم من خالل مسجل التشغيل غري املتزامن ASSR

الذى مت شرح وظيفة مجيع بتاته.

ملخص الفصل
كما ذكران ىف هناية هذا الفصل فإن هذا املؤقت يشبه متاما للمؤقت صفر سوى ىف حالة االستخدام غري املتزامن .ولذلك
إذا مل يتم استخدام املؤقت  2ىف احلالة غري املتزامنة فإنه ينصح ابستخدام املؤقت صفر أو املؤقت  2أو كليهما معا إذا
كانت هناك حاجة الستخدام أكثر من مؤقت ىف نفس الوقت.
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املشغالت
Actuators
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1مواتير التيار المستمر
 -2مواتير المؤازرة
 -3مواتير الخطوة
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 1-11مـقدمـة
لقد رأينا ىف الفصول السابقة كيفية برجمة امللحقات املتاحة ىف املتحكم  atmega328وأمهها بواابت إدخال وإخراج
البياانت ،واملقاطعة ،واحملول التماثلى الرقمى ،واملؤقتات الثالثة املتاحة بداخله ،وكتبنا برامج تطبيقية على كل من هذه
املواضيع .من أهم التطبيقات على ذلك تشغيل املواتري أبنواعها ،مواتري التيار املستمر  ،dc motorsومواتري املؤازرة
 servo motorsوالىت أحياان سنطلق عليها مصطلح مواتري السريفو ،ومواتري اخلطوة  .stepper motorsسيكون
اهلدف من هذا الفصل هو الرتكيز على هذه املواتري الثالثة من حيث الرتكيب وكيفية الربجمة وتطبيقات كل منها.
املشغل  ،actuatorهو أى نوع من أنواع املواتري يستخدم لتشغيل أو التحكم ىف آلية معينة أو نظام .هذا املشغل يعمل
من خالل مصدر للطاقة ،وهذا املصدر قد يكون مصدر كهرىب ،أو هيدروليكى (يعمل بضغط الزيت عادة) ،أو
نيوماتى( يعمل بضغط اهلواء) .سنركز ىف هذا الفصل على املشغالت الىت تدار كهربيا ،وهى املواتري الثالثة السابق
ذكرها .ت ستخدم املشغالت أينما تكون هناك حاجة للحركة أو األمتتة كما هو احلال ىف الروبواتت ،والتحكم ىف سيور
نقل احلركة ،وغري ذلك الكثري.
تستخدم املواتري الكهربية ىف التطبيقات الىت تتطلب دقة عالية ىف عدد اللفات أو حىت ىف اجلزء من اللفة أو احلركات
الرتددية ،فكل هذه الت طبيقات يتم التعامل معها ابستخدام املواتري الكهربية ،وهذا ما جعلنا نركز عليها فقط ىف هذا
الفصل .ختيل الدقة املطلوبة من روبوت تكون مهمته مثال هى التقاط جزء معني من مكان ووضعه ىف مكان آخر،
واملكانني حمددين بدقة ال تتجاوز مثال نصف سنتمرت .أو مثال ختيل روبوت يقوم بتثقيب الكارت اإللكرتوىن حيث
تكون املسافات بني الثقوب وبعضها ىف حدود امليلليمرت أو أقل ،كل هذه التطبيقات ال جتدى معها اآلليات اهليدروليكية
أو النيوماتية.
سنشرح هنا كل نوع من أنواع املواتري الثالثة من حيث طريقة العمل واالختالف بينه وبني األنواع األخرى وتطبيقاته مث
نقدم برامج تطبيقية على إدارة كل نوع ابستخدام املتحكم  .atmega328إننا لن خنوض ىف الكثري من الدراسة
التصميمية هلذه األنواع ألنه ىف هذه احلالة رمبا حنتاج لكتاب خمصوص لذلك.

 2-11مواتري التيار املستمر DC motors
تقوم فكرة موتور التيار املستمر على أن مترير التيار الكهرىب املستمر ىف ملف موجود ىف اجملال املغناطيسى ملغناطيس
دائم ينتج عنه دوران امللف الكهرىب .شكل  1-11يبني رمسا ختطيطيا هلذه الظاهرة .امللف الكهرىب ميثل قلب املوتور
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أو اجلزء الدوار ،واملغناطيس الدائم ميثل جسم املوتور أو اجلزء
الثابت .اجتاه الدوران وسرعة الدوران يتم التحكم فيهما عن
طريق التيار الكهرىب املار ىف امللف .املشكلة هنا هى كيف
سيتم إدخال التيار إىل امللف أثناء دورانه؟ يتم ذلك من خالل
ما يسمى ابلفرش ( brushesمفرد فرشاة) .الفرشاة تكون
عادة من الكربون ومثبتة على احملور الدوار ويتم توصيل طرىف
امللف الدوار هبا كما ىف شكل  .1-11مصدر التيار يتم
توصيله هبذه الفرش من خالل نقاط تالمس ينتقل منها التيار
إىل امللف أثناء دورانه .لذلك فإن عيوب هذا النوع من املواتري
هو أن هذه الفرش ونقاط التالمس تنتج عنها شرارة كهربية
أثناء دوران امللف بسبب التالمس املتقطع بني الفرش ومصدر
التيار املستمر .وهناك عيب آخر وهو آتكل هذه الفرش

شكل  1-11رسم ختطيطى لرتكيب موتور التيار
املستمر

بسبب هذه الشرارة الناجتة حبيث تكون
هناك حاجة لتغيريها من وقت آلخر .هذه
العملية (ربط مصدر التيار املستمر مع
امللف الدوار) تسمى عملية التبديل
 ،commutationحيث يتم إبدال
عملية إدخال التيار بني طرىف امللف .نتيجة
التوصيل هبذه الطريقة فإن التيار سيمر من
أحد طرىف امللف وخيرج من الطرف اآلخر
ىف نصف دورة ،وىف نصف الدورة التاىل مير
التيار من الطرف اآلخر للطرف األول .ىف
هذه احلالة توجد فرشتان فقط كما ىف
شكل  .1-11شكل العزم (أو القوة)
الناجتة من وجود ملف واحد كما ىف شكل

شكل  2-11تنعيم حركة املوتور بزايدة عدد امللفات
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 1-11مع دوران امللف دورة كاملة ستكون كما ىف شكل 2-11أ .أى أن العزم سيكون قوى عندما يكون مسطح
امللف متعامد مع اجملال املغناطيسى بني القطبني وأقل ما ميكن عندما يكون مسطح امللف موازى للمجال املغناطيسى.
لذلك للحصول على عزم اث بت بقدر اإلمكان فإنه يتم استخدام أكثر من ملف واحد كما ىف شكل  ،2-11وهذا
هو الواقع ىف مواتري التيار املستمر احلقيقية حىت تكون احلركة أكثر استمرارية ونعومة.
عادة يتم استخدام مغناطيس كهرىب بدال من املغناطيس الدائم املستخدم ىف اجلزء الثابت من املوتور .ىف هذه احلالة يتم
مترير تيار مستمر ىف ملف حول قلب حديدى اثبت حيث ىف هذه احلالة يصبح القلب احلديدى مغناطيسا .بذلك
يصبح املوتور به ملفات خاصة ابجملال املغناطيسى ،وتسمى ملفات اجملال ،جبانب ملفات اجلزء الدوار .ىف العادية يتم
استخدام مصدر واحد للطاقة املستمرة لكل من امللفني .ىف هذه احلالة يتم توصيل امللفات الثابتة واملتحركة إما على
التواىل أو على التوازى ،وكل طريقة من هاتني الطريقتني هلا عيوهبا ومميزاهتا الىت لن خنوض فيها .عموما السمات العامة
ملوتورات التيار املستمر ميكن تلخيصها فيما يلى:
• عند توصيل القدرة للموتور فإنه يدور ىف اجتاه معني بسرعة اثبتة ،وعند عكس اجتاه التيار ينعكس اجتاه احلركة.
• ميكن استخدام النبضات املعدلة العرض  PWMللتحكم ىف سرعة املوتور ،حيث ستتناسب سرعة املوتور مع
التيار املتوسط هلذه النبضات .ابلطبع فإن قيمة هذا التيار ستتغري بتغري مقدار عرض املوجة.
• هذا النوع من املوتورات مناسب جدا مع السرعات العالية ،ويستخدم ىف الكثري من التطبيقات بدءا من لعب
األطفال حىت السيارات والقطارات الكهربية.
• رخيص الثمن ابلنسبة لألنواع األخرى من املوتورات.
• مناسب للدوران املستمر مثل السيارات الكهربية والقطار الكهرىب ،والدوران
الرتددى ،مبعىن أن املوتور يدور عدد من اللفات ىف اجتاه معني ونفس العدد ىف
االجتاه اآلخر.
• غري مناسب لتطبيقات اللف جلزء من الدورة ،مبعىن يدور  25درجة مثال ويتوقف.
ميكن استخدامه ىف هذا التطبيق إبضافة دوائر تغذية مرتدة توقف املوتور عند
الوضع املطلوب ،وهذه هى وظيفة موتور املؤازرة أو السريفو كما سنرى.
فيما يلى سنتدرج ىف اللعب مع موتور التيار املستمر على برانمج الربوتس .شكل 3-11
يبني إدارة موتور التيار املستمر مباشرة من مصدر قدرة ومقاومة متغرية للتحكم ىف سرعته.
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اآلن سنستخدم املتحكم  atmega328إلدارة اثنني موتور تيار مستمر من خالل شرحية الدفع  .L293Dعادة عند
تشغيل املواتري حنتاج لدافع تيار لكى يوفر تيار عاىل للمواتري ويكون مبثابة واجهة بني املتحكم واملواتري لسببني مهمني:
 )1أنه من املمكن استخدام جهد عاىل (أكرب من  5فولت) إلدارة املوتور بسرعة عالية دون توصيل هذا اجلهد
ابملتحكم ) 2 .أنه مع تشغيل املواتري فإنه قد ينشأ عنها نتوءات جهدية  spikesقد تؤثر على عمل املتحكم ،هذه
الشرحية تعمل على التخلص من هذه النتوءات اجلهدية وتنعيمها .شكل  4-11يبني الرسم الطرىف هلذه الشرحية حيث
نالحظ أهنا وميكن هبا تشغيل موتورين ،كما أن هبا  16طرفا وظائفها كالتاىل:
• الطرف  16وهو طرف القدرة اخلاص ابلدوائر الداخلية ىف الشرحية وهو يساوى  5فولت.
• الطرف  8وهو جهد القدرة املستخدمة ىف تشغيل املواتري وهذا اجلهد يرتاوح من  5فولت حىت  36فولت.
• األطراف  4و  5و  12و  13كلها أطراف أرضى.
• املوتور األول  M1يتم توصيله بني الطرفني ،)output1( 3
والطرف .)output2( 6
• الدخل للموتور األول  M1يوضع على الطرفني 2
( )Input1و  .)Input2( 7وهذان الطرفات يوصالن على
أى طرىف خرج من أى بوابة إخراج من املتحكم حبيث إذا
كان الطرف  2يساوى واحد والطرف  7يساوى صفر ،فإن
املوتور  M1سيدور عكس عقارب الساعة .وإذا كان الطرف

شكل  4-11تنشيط أطراف كل من املوتورين

 2يساوى صفر والطرف  7يساوى واحد ،فإن املوتور M1

سيدور مع عقارب الساعة.
• املوتور الثاىن  M2يتم توصيله بني الطرفني  ،)output3( 11والطرف .)output4( 14
• الدخل للموتور األول  M2يوضع على الطرفني  )Input3( 10و  .)Input4( 15وهذان الطرفات يوصالن
على أى طرىف خرج من أى بوابة إخراج من املتحكم حبيث إذا كان الطرف  10يساوى واحد والطرف  15يساوى
صفر ،فإن املوتور  M2سيدور عكس عقارب الساعة .وإذا كان الطرف  10يساوى صفر والطرف  15يساوى
واحد ،فإن املوتور  M2سيدور مع عقارب الساعة.
• الطرف  1طرف تنشيط ألطراف املوتور  ،M1والطرف  9طرف تنشيط ألطراف املوتور  M2كما هو موضح ىف
شكل  .4-11ىف هذا الشكل نالحظ أن وضع الطرف  1يساوى واحد سيجعل املوتور  M1نشطا ،ووضعه
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بصفر سيخمد هذا املوتور أى يوقفه عن الدوران .نفس
الكالم صحيح عن الطرف  9الذى ينشط أو يوقف املوتور
 .M2ولذلك ميكن توصيل هذين الطرفني على طرىف خرج
من املتحكم حبيث يستخدمان مبثابة مفاتيح للموتورين.
• شكل  5-11يبني الرتكيب الطرىف للشرحية .L293D
• الربانمج التاىل يشغل موتورين من أطراف البوابة  Cحيث مت
استخدام الطرفني  PC0و  PC1كطرىف دخل للموتور األول
 ،M1و  PC4كطرف تنشيط لنفس املوتور .األطراف
 PC2و  PC3و  PC5ستقوم بنفس الدور للموتور الثاىن
 .M2املوتوران يدوران ىف عكس عقارب الساعة ملدة اثنيتني
مث يعكسان ويدوران ىف اجتاه عقارب الساعة ملدة اثنيتني وهكذا.

شكل  5-11الرسم الطرىف للشرحية
L293D

*/
* Driving dc motor2.c
*
* Created: 9/5/2017 1:43:10 PM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
>#include <avr/io.h
#define F_CPU 1000000
>#include <util/delay.h

)int main(void
{ DDRC = 0x0F; // initialize port C
// motor1 across PC0, PC1,motor2 across PC2, PC3
)while (1
{ // clockwise rotation
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PORTC = 0b00110101; // PC0 = High = Vcc
// PC1 = Low = 0
// PC2 = High = Vcc
// PC3 = Low = 0
;)_delay_ms(2000
// wait 1s
// counter-clockwise rotation
PORTC = 0b00111010; // PC0 = Low = 0
// PC1 = High = Vcc
// PC2 = Low = 0
// PC3 = High = Vcc
;)_delay_ms(2000
// wait 1s

}
}

شكل  6-11يبني تنفيذ هذه الدائرة على الربوتس .حاول جتريب أطراف التنشيط لكل من املوتورين.

شكل  6-11تشغيل موتورين تيار مستمر ابستخدام املتحكم ودافع التيار L293D

ميكن التحكم ىف سرعة املوتور ابستخدام النبضات املعدلة العرض  .PWMمثل هذه النبضات عندما يتم إدخاهلا على
ملفات املوتور فإن هذه امللفات تكون مبثابة مرشح تنعيم للتيار الداخل حبيث تصبح سرعة الوتور متناسبة مع متوسط
الشكل املوجى املدخل .فعندما تكون الفرتة الىت تكون فيها اإلشارة تساوى واحد  on timeكبرية ،فإن متوسط املوجة
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يكون كبري ،قريب من الواحد ،وتكون سرعة املوتور عالية .عندما يكون الفرتة الىت تكون فيها اإلشارة تساوى صفر
 off timeصغرية ،تكون القيمة املتوسطة صغرية ومقرتبة من الصفر ،وابلتاىل تقل سرعة املوتور.
لقد سبق أن جربنا ذلك ىف الفصل  8ىف معرض احلديث عن املؤقت صفر ،وكيفية احلصول منه على نبضات معدلة
العرض واستخدامها ىف التحكم ىف سرعة موتور تيار مستمر عن طريق مقاومة تكون هى مبثابة املتحكم ىف سرعة املوتور.
لذلك يرجى الرجوع إىل الفصل  8وإعادة اللعب هبذا الربانمج ،ورمبا يكون من املفيد استخدام الشرحية  L293Dكدافع
للتيار بدال من الشرحية  ULN2003Aكما ىف شكل .7-11

شكل  7-11التحكم ىف سرعة موتور التيار املستمر ابستخدام النبضات املعدلة العرض PWM

 3-11مواتري املؤازرة Servo motors
هذا النوع من املواتري عبارة عن موتور تيار مستمر مزود بصندوق تروس لتخفيض السرعة وحساس للموضع حبيث ميكنه
استشعار املوضع وعمل تغذية مرتدة يتم من خالهلا التحكم ىف سرعة دوران املوتور والتحكم ىف موضعه بدقة .هذا النوع
من املواتري له تطبيقات كثرية منها الروبواتت وماكينات التحكم العددى  CNC machinesوغري ذلك الكثري .لذلك
فإنه ميكن القول أبن موتور السريفو يتكون من األجزاء التالية:
-1

موتور تيار مستمر
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صندوق تروس لتخفيض السرعة
حساس للموضع على العمود الدوار للموتور

 -4دائرة إلكرتونية للتحكم ىف تشغيل املوتور
شكل  8-11يبني هذه األجزاء وعالقة كل منها ابآلخر.

شكل  8-11الرتكيب الداخلى ملوتور املؤازرة
حساس املوضع ىف شكل  8-11يقوم بقراءة زاوية العمود الدوار وتغذيتها إىل مكرب الفرق .هذا احلساس يكون عادة
عبارة عن مقسم جهد يعطى جهد خرج يتناسب مع زاوية دوران العمود .الطرف اآلخر من مكرب الفرق موصل على
خرج دائرة إلكرتونية تعطى جهدا يتناسب مع عرض النبضة الداخلة هلا .خرج مكرب الفرق وهو يكون سالب أو موجب
على حسب مقدار أحد الدخلني ابلنسب لآلخر يستخدم ىف إدارة املوتور حبيث يقل هذا الفرق إىل الصفر دائما،
وحيدث ذلك عندما يصل العمود إىل املوضع املطلوب .وعلى ذلك فإن دائرة التحكم هذه تقرأ النبضات الداخلة إليها
وبناء على عرض هذه النبضات تقوم إبدارة
املوتور ىف أحد االجتاهني ،إما مع أو عكس
عقارب الساعة.
إن مواتري السريفو ال تستجيب ألى نبضات
مربعة ،ولكن هذه النبضات جيب أن تكون
حمددة متاما وحمسوبة بدقة .تقريبا ،كل مواتري

شكل  9-11شكل النبضات الالزمة لتشغيل موتور السريفو

السريفو يكون أقل عرض للنبضة فيها هو  1ميلليثانية ،وأكرب عرض للنبضة هو  2ميلليثانية ،وإعطاء نبضات متتابعة
للموتور أكرب من هذا العرض من املمكن أن يدمر دائرة التحكم ورمبا املوتور أبكمله .شكل  9-11يبني الشكل املوجى
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للنبضات املطلوبة لتشغيل هذا املوتور ،حيث نالحظ
أهنا موجة معدلة العرض زمنها الدورى هو  20ميللى
اثنية ،والنبضة نفسها يرتاوح عرضها من  1إ ىل 2
ميللى اثنية .عندما يكون عرض النبضة أقل ما ميكن
( 1ميللى اثنية) يدور املوتور إىل أقصى اليسار (املوضع
صفر درجة) ،وعندما يكون عرض النبضة يساوى 1.5
ميللى اثنية يستقر املوتور عند وضع املنتصف (90
شكل  10-11عالقة عرض النبضة بزاوية دوران املوتور
درجة) ،وهذا الوضع يسمى عادة ابلوضع املركزى أو
التلقائى .عندما يكون عرض النبضة  2ميللى اثنية يستقر املوتور ىف أقصى اليمني ( 180درجة) .شكل 10-11
يوضح ذلك .معىن ذلك أن موتور املؤازرة يدور فقط ىف مدى  180درجة ،على حسب عرض نبضة التشغيل ،وهذا
هو الوضع التلقائى هلذا املوتور .سنرى بعد قليل كيفية تشغيله ليدور دورات كاملة ومستمرة.

شكل  11-11حترك املوتور من الوضع  1.7ميللى اثنية (احلاىل) إىل الوضع  1.4ميللى اثنية (املطلوب)

شكل  11-11يبني موتور مستقرا عند الوضع 1.7ميللى اثنية (ميني نقطة املركز) ،واملطلوب حتريكه عكس عقارب
الساعة إىل الوضع 1.4ميللى اثنية (يسار نقطة املركز) .ىف هذه احلالة يتم إدخال نبضات عرضها 1.4ميللى اثنية
(الوضع املطلوب) حيث نالحظ أنه بعد عدد قليل من النبضات ( 3إىل  5نبضات) يصل املوتور إىل الوضع املطلوب.
بنفس الطريقة تتم احلركة إىل أى وضع .إذن اخلالصة من ذلك هى أنه ابلنسبة ملوتور السريفو ىف شكله التقليدى (أحياان
يطلق عليه الشكل غري املعدل) فإن:
• إعطاء املوتور نبضات عرضها 1ميللى اثنية ستجعل املوتور يدور عكس عقارب الساعة ويستقر ىف أقصى اليسار
(الوضع صفر درجة).
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• إعطاء املوتور نبضات عرضها 1.5ميللى اثنية ستجعل املوتور يدور عكس عقارب الساعة (أو مع عقارب الساعة
على حسب أين كان ىف األصل) ويستقر ىف املنتصف متاما ،أو املركز (الوضع  90درجة).
• إعطاء املوتور نبضات عرضها 2ميللى اثنية ستجعل املوتور يدور مع عقارب الساعة ويستقر ىف أقصى اليمني
(الوضع  180درجة).

الوضع املعدل والوضع غري املعدل ملوتور املؤازرة
كل ما شرحناه مسبقا كان عن ما يسمى ابلوضع غري املعدل  unmodifiedملوتور املؤازرة .وهو الوضع الذى يدور
فيه املوتور ىف مدى  180درجة ،وهو غالبا الوضع التلقائى الذى يتم شراء املوتور عليه.
ميكن عمل تعديل بسيط على املوتور غري املعدل وهو فصل دائرة التغذية املرتدة حبيث ال يتم قراءة زاوية دوران العمود
الدوار .ىف هذه احلالة ،وىف حالة عدم تطبيق أى نبضات دخل فإن املوتور سيستقر عند املركز وستكون نقطة املركز هذه
هى الوضع السابق الذى ستتم املقارنة به .اآلن ختيل أننا وضعنا نبضات بعرض أكرب من  1.5ميللى اثنية .حيث عرض
النبضة أكرب من  1.5ميللى اثنية ،فإن املوتور سيبدأ ىف التحرك عكس عقارب الساعة ىف اجتاه نقطة املركز ،وحيث أن
مسار التغ ذية املرتدة غري موجود ،فإن قيمة اجلهد اخلارج من مكرب الفرق سيظل هو املقابل لعرض النبضة الداخلة
وسيستمر املوتور ىف دورانه عكس عقارب الساعة ولن يتوقف إال عند توقيف النبضات الداخلة .ابختصار فإن املوتور
سيحاول الوصول إىل نقطة املركز الىت ال يراها املوتور ألن دائة التغذية املرتدة مقطوعة.
بنفس الطريقة إذا وضعنا نبضات بعرض أقل من  1.5ميللى اثنية ،فإن املوتور سيدور ىف هذه احلالة ىف اجتاه عقارب
الساعة حماوال الوصول إىل نقطة املركز الىت لن يراها ألن التغذية املرتدة مقطوعة ،وابلتاىل فإن املوتور سيظل يدور ىف هذا
االجتاه إىل أن يتم إيقاف النبضات الداخلة .إذن الفرق بني املوتور املعدل وغري املعدل هو أن املوتور غري املعدل له زاوية
دوران مقدارها  180درجة ،وال يستطيع أن يستمر ىف الدوران دورات كاملة .وأما املوتور املعدل فهو نفس املوتور غري
املعدل مع حذف دائرة التغذية املرتدة حيث بناء على ذلك سيستطيع املوتور الدوران ىف دورات كاملة وابستمرار.
وضع نبضات تساوى  1.5ميللى اثنية متاما ستجعل املوتور يتوقف متاما ولن يتحرك.
سرعة املوتور ستتوقف على مقدار بعد عرض النبضة الداخلة عن القيمة  1.5ميللى اثنية .وأما اجتاه الدوران فسيتحدد
بناء على ،هل هذه القيمة أكرب أم أقل من  1.5ميللى اثنية .شكل  12-11عبارة عن رسم توضيحى لذلك.
نالحظ من هذا الشكل أن أى عرض للنبضة أقل من  1.5ميللى اثنية سيجعل املوتور يدور مع عقارب الساعة كما
ىف شكل 12-11أ ،وأى عرض للنبضة أكرب من  1.5ميللى اثنية سيجعل املوتور يدور عكس عقارب الساعة كما ىف
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نفس الشكل .وأما النبضات الىت عرضها  1.5ميللى اثنية متاما فسيجعل املوتور يتوقف متاما كما ىف شكل -11
12ت.
عادة خيرج من هذا النوع من املواتري ثالث أسالك بثالثة ألوان .سلك ابللون األسود يتم توصيله على األرضى ،وسلك
ابللون األمحر يتم توصيلة بطرف القدرة ( 5فولت عادة) ،والسلك الثالث يكون بلون أبيض أو أصفر أو أى لون خمتلف
عن األسود واألمحر وهذا السلك توضع عليه إشارة النبضات املعدلة العرض.
تشغيل موتور السريفو ابستخدام املتحكم atmega328
أوال نريد احلصول على تتابع من النبضات املعدلة العرض وحتقق الشروط التالية :الزمن الدورى (الزمن بني نبضتني
متتاليتني) يساوى  20ميللى اثنية ،وعرض النبضة يرتاوح من  1إىل  2ميللى اثنية كما أوضحها الشكل .9-11
للحصول على ذلك سنستخدم املؤقت 1لكونه  16بت وابلتاىل فإن أكرب قيمه ميكن أن يصل إليها ستكون .65536
سنستخدم هذا املؤقت ىف احلالة  )E( 14املوضحة ىف اجلدول  ،2-9حيث يتم وضع البتات WGM10=1

 WGM13=WGM12=WGM11=1وهى حالة التعديل املوجى السريع حيث يقوم املؤقت ابلعد من الصفر
إىل القيمة العظمى املوضوعة ىف املسجل  ICR1Aمث ينزل للصفر وهكذا .سنجعل تردد نبضات التزامن للمتحكم هو
 1000000هرتز ،وسنجعل معامل قسمة املؤقت يساوى  1حبيث تكون نفس هذه النبضات هى نبضات تزامن املؤقت
(أنظر جدول  ،)5-9وابلتاىل فإن الزمن
الدورى للنبضة الواحدة سيكون 1
ميكرواثنية .معىن ذلك أن  20ميللى
اثنية ستساوى  20000نبضة من هذه
النبضات .وابلتاىل فإننا سنجعل املسجل
 ICR1A=19999وهو 20000
انقص نبضة واحدة وهى النبضة رقم

شكل  12-11الدوران املستمر ملوتور املؤازرة املعدل

صفر .سنجعل الطرف  OC1Aوهو
الطرف  15ىف شرحية املتحكم ( )PB1يعمل ىف احلالة غري العاكسة (أنظر جدول  .)3-9ىف هذه احلالة يكون اخلط
 OC1Aصفر ،ويظل كذلك إىل أن تصبح قيمة مسجل العد  TCNT1تساوى القيمة املخزنة ىف مسجل مقارنة
اخلرج  OCR1Aفيصبح واحد ،ويظل واحد إىل أن يصبح العداد  TCNT1يساوى القيمة العظمى املخزنة ىف
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املسجل  ICR1Aفيصبح العداد صفر وينزل اخلط  OC1Aإىل الصفر هو اآلخر ليبدأ دورة جديدة .إذن معىن ذلك
أن عرض النبضة (الزمن  )ONسيكون هو الفرتة مابني صعود الطرف  OC1Aإىل الواحد ،مث نزوله للصفر بعد
تساوى املقارنة بني العداد  TCNT1واملسجل  .OCR1Aنريد هذه الفرتة أن تكون  2ميللى اثنية أو 2000
ميكرواثنية .لذلك سنضع القيمة  18000=2000-20000ىف املسجل  .OCR1Aعلى هذا األساس فإن
الربانمج التاىل سيقوم هبذه املهمة:
*/
* Servo motor1.c
*
* Created: 9/6/2017 8:51:33 PM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
#define F_CPU 1000000
>#include <avr/io.h
)int main(void
{
DDRB=0xFF; //port B output to enable the OC1A on PB1
TCCR1A |= 1<<COM1A1 | 1<<COM1A0; // OC1A override PB1,
noninverting mode of OC1A
)TCCR1A |= 1<<WGM11; //Timer 1 mode E (14
TCCR1B |= 1<<WGM13 | 1<<WGM12 | 1<<CS10; // no prescalar
ICR1 = 19999; //20000=20msec
OCR1A = ICR1 - 2000; //2000=2msec
)while (1
{
}
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نتيجة تنفيذ هذا الربانمج موضحة ىف شكل  .13-11حاول التأكد من تزامن الشكل املوجى الناتج على
األوسولوسكوب.

شكل  13-11نتيجة تنفيذ برانمج موتور املؤازرة
نالحظ ىف هذا الشكل أنه مبجرد تنفيذ الربانمج فإن املوتور يتحرك  90درجة ىف اجتاه عقارب الساعة حيث أن عرض
النبضة كان  2ميللى اثنية .ضع عرض النبضة يساوى  1ميللى اثنية (OCR1A=ICR1-
 )1000;//1000=1msecحيث ستالحظ أن املوتور يتحرك مبقدار  90-درجة ىف عكس اجتاه عقارب الساعة .ضع
عرض النبضة يساوى  1.5ميللى اثنية ( )OCR1A=ICR1-1500;//1500=1.5msecحيث ستالحظ أن
املوتور لن يتحرك على اإلطالق ألن هذا هو وضع املركز.
بتعديل بسيط ىف الربانمج السابق ميكن أن جنعل املوتور يدور حبركة ترددية من اليسار لليمني وميكن تنفيذه على نفس
دائرة الربانمج السابق ىف الربوتس كما يلى:

*/
* Servo motor2.c
"* Try on Proteus "Servo motor1
* Created: 9/7/2017 7:38:25 AM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
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#define F_CPU 1000000
>#include <avr/io.h
>#include <util/delay.h
)int main(void
{ DDRB=0xFF; //port B output to enable the OC1A on PB1
TCCR1A |= 1<<COM1A1 | 1<<COM1A0; // OC1A override PB1,
noninverting mode of OC1A
)TCCR1A |= 1<<WGM11; //Timer 1 mode E (14
TCCR1B |= 1<<WGM13 | 1<<WGM12 | 1<<CS10; // no prescalar
ICR1 = 19999; //20000=20msec
OCR1A = ICR1 - 2000; //2000=2msec

;OCR1A = ICR1 - 1000
;)_delay_ms(1000
;OCR1A = ICR1 - 2000
;)_delay_ms(1000

)while (1
{

}

}

سنكتفى هبذا القدر عن موتور املؤازرة .تذكر أنك إذا استخدمت موتور بقدرة عالية فإنك ىف الغالب ستحتاج لشرحية
لدفع التيار مثل الشرحية  .L293Dابلطبع مل نستطع عمل جتارب على املوتور املعدل ألن برانمج الربوتس ال حيتوى
مثل هذا املوتور ،ألن عملية التعديل تقوم أنت إبجرائها ،أو أنك تسأل البائع أن يعطيك موتور معدل.

 4-11مواتري اخلطوة Stepper motors
موتور اخلطوة هو موتور تيار مستمر بدون فرش  brushesأو نظام تبديل  commutationوابلتاىل فلن يكون هناك
شرارة نتيجة االحتكاك امليكانيكى مع الفرش ،ولن يكون هناك آتكل للفرش حبيث حتتاج لتغريها من فرتة ألخرى .هذا
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املوتور ميكنه الدوران جلزء صغري من اللفة وبدقة عالية ،وميكن ضبطه ليدور عدد معني من الدورات بدقة عالية جدا،
وميكنه أن يدور وابستمرار ىف أى اجتاه تريد ،وكل ذلك بدون احلاجة إىل دائرة تغذية عكسية كما هو احلال ىف موتور
املؤازرة السابق .هذا النوع من املواتري مناسب جدا لتشغيل الطابعات ،واملاسحات الضوئية  ،scannersوماكينات
التحكم العددى  ،CNCوىف الكثري من التطبيقات الىت حتتاج لدقة تشغيل عالية .من مميزات موتور اخلطوة على ابقى
أنواع املوتورات أنه ميكن إدارته ابستخدام إشارة رقمية ذات قدرة مناسبة .وعلى ذلك ميكن إدارته ابستخدام معاجل أو
حاسب بسهولة من خالل برانمج ينفذ أبى لغة من لغات الربجمة ،وحنن سنرى كيفية إدارته ابستخدام املتحكم
.atmega328
فكرة عمل مواتري اخلطوة أبنواعها املختلفة كلها سهلة وبسيطة وسنقوم بتقدميها ىف هذا اجلزء .شكل  14-11يبني
الرتكيب األساسى ملوتور اخلطوة  .نالحظ من هذا الشكل أنه يتكون من  4مغناطيسات كهربية مثبتة  statorوهى
املغناطيسات  Aو  Bو  Cو  . Dمبرور التيار الكهرىب ىف امللف احمليط أبى واحد من هذه املغناطيسات ميكن مغنطة
هذا املغناطيس حبيث يكون أحد أطرافه هو القطب الشماىل والطرف اآلخر هو القطب اجلنوىب للمغناطيس .يوجد ىف
مركز املوتور كما نرى ىف شكل  14-11مغنطيس دائم حر الدوران حول مركزه الذى ميثل العمود الدوار للموتور
 .rotorأى أنه بدوران هذا املغنطيس يدور العمود وابلتاىل ميكن إدارة احلمل املوصل على املوتور.

شكل  14-11الرتكيب الداخلى ملوتور اخلطوة
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مبرور التيار الكهرىب ىف املغناطيسني  Aو  Cىف االجتاه املناسب فإنه ميكن جعل  Aقطب مشاىل و  Cقطب جنوىب.
ونتيجة وجودمها جبانب املغناطيس الدوار فإن املغناطيس الدوار سيعدل من وضعه حبيث يكون قطبه اجلنوىب انحية A

وقطبه الشماىل انحية  Cكما ىف شكل  14-11ألن األقطاب املتشاهبة تتنافر واملختلفة تتجاذب كما نعرف من قواعد
املغناطيسية البسيطة .أى أن اجلزء الدوار
سيعدل من وضعه حبيث يكون رأسيا كما
ىف الشكل .إذا فصلنا التيار عن كل من
 Aو  ، Cووصلناه على كل من  Bو D

فإن نفس الشىء سيحدث أيضا حبيث
سيدور املغناطيس الدوار ليأخذ الوضع
األفقى ىف هذه املرة وسيكون اجتاه الدوران

(أ) ثنائى القطبية
(ب) أحادى القطبية
شكل  15-11املواتري أحادية وثنائية القطبية

عكس أو مع عقارب الساعة على حسب اجتاه التيار ىف كل من  Bو  .Dفإذا كان  Dقطب مشاىل و  Bقطب جنوىب
فإن اجتاه الدوران سيكون عكس عقارب الساعة .بتواىل مرور التيار ىف االجتاهات املناسبة ىف املغناطيسات الثابتة ميكن
االستمرار ىف دوران املغناطيس الدوار ىف االجتاه املطلوب ىف خطوات كل منها  90درجة.

املواتري أحادية وثنائية القطبية
هذا النوع من التغذية مللفات اجلزء الثابت من املوتور الذى شرحناه مسبقا يسمى التغذية ثنائية القطبية حيث يتم تغذية
ملفني ىف نفس الوقت كما ىف شكل 15-11أ .كما نرى من هذا الشكل فإن املوتور ثنائى القطبية خيرج منه  4أسالك،
سلكان من كل ملفني حيث يتم تغذية امللفني مع بعضهما ىف كل مرة .وتكون التغذية حبيث يكون أحد امللفني قطب
مشاىل واآلخر جنوىب لتثبيت اجلزء الدوار بينهما ىف وضع معني .هناك التغذية األحادية ،أو املوتور أحادى القطبية الذى
حيتوى أيضا  4ملفات ولكن يتم تغذية كل ملف على حدة ولذلك خيرج منه  6أسالك حيث يكون الطرف اآلخر
للتغذية هو األرضى .أحياان يتم توصيل طرىف األرضى من داخل املوتور حبيث خيرج من املوتور  5أسالك بدال من .6
شكل 15-11ب يبني شكل توضيحى مللفات املوتور أحادى القطبية.
شكل  16-11يبني شكال توضيحيا لطريقة دوران املوتور تبعا لتتابع تغذية امللفات ىف موتور أحادى القطبية حيث
كما نرى ىف هذا الشكل فإن مقدار اخلطوة سيكون ربع لفة .شكل  17-11يبني طريقة أخرى لتغذية ملفات املوتور
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حيث يتم تغذية ملفني متجاورين ىف نفس الوقت فينتج عن ذلك وقوف الدوار بني امللفني وسيكون مقدار اخلطوة ربع
لفة أيضا ىف هذه احلالة.

شكل  16-11تغذية موتور أحادى القطبية حبيث يكون مقدار اخلطوة ربع لفة
ميكن إدارة املوتور عن طريق تغذية ملف واحد حيث يقف اجلزء الدوار ىف مواجهته ،مث تغذية نفس امللف واجملاور له
فيقف اجلزء الدوار بينهما ،مث تغذية امللف األخري وحده فيقف الدوار ىف مواجهته ،وهكذا حيث نرى أن خطوة الدوران
ىف هذه احلالة ستكون مثن لفة .شكل  18-11يبني رسم توضيحيا لذلك.
موتور اخلطوة ميكن أن يوجد ىف السوق وله  4أطراف (ثنائى القطبية) ،أو مخسة (أو ستة) أطراف (أحادى القطبية)،
أو مثانية أطراف (عام  )Universalحيث ميكن توصيله خارجيا ىف أى من احلالتني السابقتني كما رأينا.

مقدار خطوة املوتور
ميكن زايدة عدد اخلطوات ىف اللفة الواحدة ىف موتور اخلطوة بطريقتني ،األوىل وهى استخدام العديد من املغناطيسات
الصغرية ىف اجلزئني الدوار والثابت كما حدث ىف طريقة املغناطيسات األربعة السابقة .ابلطبع هذه الطريقة ستعطى
مواتري أكثر تعقيدا من حيث الرتكيب ،ولكن طريقة التشغيل ستكون هى نفس الطريقة األساسية السابقة.
 280الفصل 11

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

املشغالت

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

شكل  17-11تغذية ملفني متجاورين ىف نفس الوقت  ،مقدار اخلطوة ربع لفة أيضا

شكل  18-11تغذية ملف ،مث ملفني ،مث ملف ،وهكذا حبيث ينتج عن ذلك
خطوة مقدارها مثن لفة
ميكن زايدة عدد اخلطوات ىف اللفة عن طريق عمل سنون ىف كل من املغناطيس الدوار والثابت كما ىف شكل -11
 .19إذا كان عدد السنون ىف املغناطيس الدوار  25سنة وكل مغناطيس من األربعة املثبته به  4سنون ،فإنه عند تغذية
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أحد امللفات الثابتة تكون أسنان املغناطيس الدوار ىف منتصف أسنان املغناطيس الثابت ومقابلة هلا .ىف نفس اللحظة
تكون أسنان املغناطيس الدوار على حافة أسنان املغناطيس الثابت الذى عليه الدور ىف التغذية مبقدار ربع سنة من
أسنان اجلزء الثابت كما ىف اجلزء العلوى من الشكل  .19-11عند تغذية امللف الذى عليه الدور تتحرك أسنان
املغناطيس الدوار حبيث تتطابق مع أسنان هذا امللف الثابت وىف منتصفها ،ولذلك ستكون حركتها مبقدار ربع سنة فقط
من أسنان اجلزء الثابت  .وعلى ذلك فإن مقدار الزاوية الىت يتحركها املغناطيس الدوار ستكون 3,6=)4×25(÷360
درجة .أى أنه سيكون هناك  100خطوة ىف كل لفة.

شكل  19-11عمل سنون ىف كل من اجلزء الثابت والدوار للحصول على خطوة صغرية
تتحدد سرعة املوتور بسرعة تغري تغذية هذه امللفات .كلما زادت هذه السرعة كلما كانت حركة املوتور أكثر استمرارا
ونعومة ،ومع تقليل هذه السرعة تكون حركة املوتور ىف صورة خطوات منفصلة أيضا .جيب أال تزيد سرعة تغري تغذية
امللفات الثابتة عن حد معني حبيث يستطيع اجلزء الدوار مالحقة هذه السرعة .إذا زادت السرعة عن هذا احلد رمبا
تسمع زنة للموتور وقد يدور بسرعة أبطأ بكثري جدا من املتوقعة نتيجة اخلطوات املفقودة ألن املوتور غري قادر على
مالحقة تتابع تغذية امللفات.

إدارة موتور اخلطوة
هناك العديد من الدوائر والشرائح الىت ميكن استخدامها ىف دفع التيار (إدارة) أو إدارة هذا النوع من املواتري .ىف هذا
اجلزء سنستخدم الشرحية  L293Dحيث قد سبق شرحها وتعودان عليها ىف التعامل مع موتور التيار املستمر .ولكن
قبل ذلك سنذهب لربانمج الربوتس ونلعب قليال مع موتور ابستخدام أربع مفاتيح كما ىف شكل .20-11
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شكل  20-11إدارة موتور اخلطوة من خالل أربع مفاتيح
ابستخدام األربع مفاتيح ىف شكل  20-11ميكن أن جترب دوران املوتور خبطوات مقدارها ربع لفة أو مثن لفة ابلتتابعات
الىت شرحناها ىف األشكال  15و  16و .17
الربانمج التاىل يبني استخدام املتحكم  atmeg328ىف إدارة موتور خطوة من خالل الشرحية .L293D

*/
* Stepper motor2.c
* Created: 9/7/2017 4:03:15 PM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
#define F_CPU 1000000
>#include <util/delay.h
>#include <avr/io.h
)int main(void
{
DDRB=0xFF; // port B output
)while (1
{
PORTB=0x01; // activate first phase
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;)_delay_ms(200
PORTB=0x02; // second phase
;)_delay_ms(200
PORTB=0x04; // third phase
;)_delay_ms(200
PORTB=0x08; // forth phase
;)_delay_ms(200
}

}

شكل  21-11يبني تنفيذ هذا الربانمج على الربوتس .الحظ أن الربانمج عبارة عن حلقة مغلقة يتم فيها إخراج األرقام
 0x01و  0x02و  0x04و  0x08الىت تغذى امللفات األربعة على التواىل .حاول اللعب هبذا الربانمج إلدارة املوتور
ىف االجتاهات املختلفة وبسرعات خمتلفة.

شكل  21-11إدارة موتور اخلطوة ابستخدام املتحكم  atmega328عرب الشرحية L293D

ملخص الفصل
بذلك نكون قد قدمنا ىف هذا الفصل شرحا للموتورات الثالثة من حيث نظرية عمل كل منهم وكيفية إدارهتم من خالل
املتحكم  atmega328مع أمثلة وبرامج لكل نوع من األنواع الثالثة ،حبيث ميكن للقارىء االستعانة هبذه الربامج ىف
تنفيذ أى تطبيق أو أى مشروع يستخدم هذه املواتري.
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الفصل 12
االتصاالت عرب واجهة االتصاالت املتتالية
Serial Peripheral Interface, SPI
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1التراسل التتابعى فى المتحكم atmega328
 -2مسجل بياانت املسار SPI
 -3مسجل حتكم املسار SPI
 -4مسجل حالة املسار SPI
 -5برجمة املسار SPI
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 1- 12مـقدمـة
تسمح تقنية االتصال املتتاىل ( Serial Peripheral Interface, SPIوتنطق اختصارا سباى) ابالتصال السريع
املتتاىل واملتزامن مع األجهزة احمليطة ابملتحكم أو بني متحكم وآخر .املقصود بكلمة املتتاىل هنا أن االتصال بني املرسل
واملستقبل يكون على سلك واحد ترسل عليه البياانت بت بعد بت ،وكل بت ترسل متزامنة مع نبضة من نبضات
التزامن (يرمز هلا عادة ابلرمز  CLKأو  ،)SCKوهذا هو املقصود بكلمة املتزامن هنا .لذلك ففى هذا النوع من
االتصاالت يكون هناك سلك اثىن يربط ما بني املرسل واملستقبل توضع عليه نبضات التزامن الىت ستتزامن معها البتات
املرسلة على سلك البياانت .هذا على العكس من
نوع آخر من الرتاسل وهو الرتاسل غري املتزامن

communication

Asynchronous

حيث اليلزم فيه أن يكون كل من املرسل
واملستقبل متزامنني مع نفس نبضات التزامن
ولذلك يوجد فيه خط لنقل نبضات التزامن بينهما
وسيأتى شرح هذا النوع من الرتاسل ىف الفصل
القادم.
شكل  1-12يبني رمسا ختطيطيا لعملية الرتاسل
املتزامن حيث نالحظ وجود خط لنقل التزامن بني
كل من طرىف الرتاسل وخط آخر للبياانت .طرىف
الرتاسل يسميان ابلسيد أو املاسرت  masterحيث

شكل  1-12رسم ختطيطى لعملية الرتاسل املتتاىل

هو الذى تصدر من عنده نبضات التزامن وهو املسئول عن حتديد سرعتها .الطرف الثاىن يسمى العبد أو التابع slave

حيث يكون مستقبل فقط للبياانت والتزامن القادمني من املاسرت وليس له أى دور ىف حتديدها .ىف شكل 1-12
البياانت املرسلة هى  11001010ومع أول نبضة تزامن (النبضة رقم  )0يتم قراءة البت رقم صفر من البياانت ()1
وإرساهلا ،ومع النبضة رقم  1يتم قراءة البت الثانية من البياانت وهى (1أيضا) وإرساهلا ،ومع النبضة رقم  2يتم قراءة
البت الثالثة من البياانت وهى ( )0وإرساهلا ،وهكذا حىت النبضة رقم  7حيث يتم قراءة البت الثامنة من البياانت وهى
( ) 0وإرساهلا ،وبذلك تنتهى عملية إرسال هذه البايت الىت بدأت من البت ذات القيمة العظمى وانتهت ابلبت ذات
القيمة الصغرى ىف البياانت .عملية قراءة بت معينة من البياانت وإرساهلا ىف شكل  1-12تتم مع احلافة الصاعدة من
 286الفصل 12

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

االتصاالت عرب واجهة االتصاالت املتتالية

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

نبضات التزامن .بعض األنظمة تعمل مع احلافة النازلة من نبضات التزامن .عادة ىف نظم الرتاسل الىت من هذا النوع
يكون هناك سيد أو ماسرت واحد ومن املمكن أن يكون هناك اتبع واحد أو عدة توابع خيتار منها السيد واحد ليتم
الرتاسل معه.
عملية الرتاسل مع نظام السباى  SPIتتم بطريقة االزدواج الكامل  full duplexمبعىن أن كل من طرىف الرتاسل (السيد
والتابع) ميكن أن يرسل كل منهما لآلخر ىف نفس الوقت على خط بياانت منفصل ،لذلك فإن هناك خط بياانت
ينقل البياانت من السيد للتابع ،وخط آخر ينقل
البياانت من التابع للسيد ،وهذا ابإلضافة طبعا
خلط نبضات التزامن  .CLKعندما يقوم السيد
إبرسال بياانت إىل التابع فإنه يرسلها على طرف
يسمى Master out/Slave In, MOSI

مبعىن أن السيد يرسل (خيرج البياانت) والتابع
يستقبل (يدخل البياانت) .ولذلك يتم ربط
الطرف  MOSIىف السيد مع الطرف MOSI

ىف التابع .عندما يريد التابع أن يرسل بياانت إىل
السيد ،فإهنا يرسلها على الطرف Master
 ،in/Slave out, MISOمبعىن أن السيد

شكل  2-12الرتاسل املزدوج بني السيد والتابع والعكس

يستقبل (يدخل البياانت) الىت يرسلها (خيرجها) التابع .ولذلك يتم ربط الطرفني  MISOىف كل من طرىف اإلرسال من
خالل اخلط الثاىن للبياانت الذى يتم عليه إرسال البياانت من التابع للسيد كما ىف شكل .2-12
ىف شكل  2-12مت إرسال البياانت  11001010على اخلط  MOSIمن السيد للتابع ،والبياانت  01100010من
التابع للسيد .الحظ استخدام نفس نبضات التزامن اخلارجة من السيد .الحظ أيضا استخدام إشارة اختيار التابع
 Select Slave, SSاخلارجة من السيد ،والىت مبجرد تنشيطها (نزوهلا للصفر) يبدأ تنشيط التابع وتبدأ عملية الرتاسل
ىف االجتاهني .ابنتهاء الرتاسل مع إرسال آخر ابيت يصعد خط اختيار التابع للواحد حيث يتم إمخاد التابع حبيث ال
يستجيب ألى تراسل.
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املتحكم atmega328

لقد رأينا ىف اجلزء التقدميى السابق فكرة عامة عن الرتاسل التتابعى من خالل املسار  SPIعلى وجه العموم ،وهنا سنركز
احلديث عن الرتاسل التتابعى ىف املتحكم  atmeg328الذى هو موضوع دراستنا ىف هذا الفصل .الرتاسل ىف املتحكم
 atmega328لن حييد عن الفكرة العامة الىت ذكرانها مسبقا .شكل  3-12يبني أطراف املتحكم املستخدمة ىف هذه
العملية من الرتاسل حيث نالحظ وجود نفس األطراف األربعة وبنفس التسمية وهى اخلطوط  SCKالذى ستخرج
عليه نبضات التزامن اخلاصة ابلرتاسل ،واخلط  ،MOSIواخلط  ،MISOوخط تنشيط التابع ̅̅̅
𝑆𝑆 املنخفض الفعالية
ولذلك مت وضع شرطة على إمسه .ميكن فهم ما تبقى من هذا النوع من الرتاسل من خالل شرح املسجالت املستخدمة
ىف هذا النوع من الرتاسل.

شكل  3-12أطراف املتحكم  atmega328املستخدمة ىف املسار  SPIوطريقة توصيل السيد والتابع

 3-12مسجل بياانت املسار SPI

شكل  4-12مسجل بياانت املسار SPI
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مسجل بياانت الرتاسل املتتاىل  Serial Peripheral Data Register, SPDRيتكون من  8بت كما ىف شكل
 .4-12ىف حالة وضع املتحكم ليعمل على أنه السيد  ،masterفإن البياانت املطلوب إرساهلا تتابعيا يتم وضعها ىف
هذا املسجل .خط اختيار التابع ̅̅̅
𝑆𝑆 يتم وضعه بصفر لتنشيط التابع .بعد ذلك ،مبجرد كتابة ابيت ( 8بت) ىف املسجل
 ،SPDRفإن مولد ذبذابت التزامن يبدأ ىف العمل ،وتبدأ اإلزاحة حملتوايت مسجل البياانت انحية اليسار حبيث خترج
البت ذات القيمة العظمى  MSBأوال على الطرف  MOSIمتجهة إىل املستقبل (التابع) .بعد مثانية نبضات تزامن،

أى استكمال إزاحة حمتوايت مسجل البياانت ابلكامل ( 1ابيت) تتوقف نبضات التزامن لتنتهى عملية إزاحة هذه
البايت .ىف هذه احلالة يصبح علم مقاطعة هناية اإلرسال  SPIFيساوى واحد .ىف هذه احلالة إذا كان علم تنشيط
مقاطعة الرتاسل  SPIEيساوى واحد ،وكان علم املقاطعة العام  Iيساوى واحد أيضا ،فإن املتحكم سيقفز إىل برانمج
خلدمة مقاطعة الرتاسل ،وسنرى ذلك ابلتفصيل مع احلديث عن مسجل التحكم .ميكن االستمرار ىف إرسال ابيت
أخرى بتحميلها ىف املسجل  .SPDRإلهناء عملية الرتاسل جيب على املستخدم أن يضع اخلط ̅̅̅
𝑆𝑆 يساوى واحد
إلهناء هذه الدورة من الرتاسل.
ىف حالة وضع املتحكم على أنه اتبع  ،Slaveفإنه سيظل خامال إىل أن يتم تنشيط خط اختيار التابع ̅̅̅
𝑆𝑆 جبعله يساوى

صفر ،ىف هذا احلالة تبدأ البياانت ىف الدخول إىل مسجل البياانت بت وراء بت إىل أن يتم استكمال استقبال ابيت
كامله ،حيث عندها تتوقف نبضات التزامن ،ويصبح علم املقاطعة  SPIFيساوى واحد ،وإذا كان علم تنشيط املقاطعة
 SPIEنشطا وعلم املقاطعة العام  Iيساوى واحد فإنه ميكن القفز إىل برانمج خدمة مقاطعة.
الحظ أنه ىف حالة اإلرسال من السيد فإنه جيب أال تكتب بياانت جديدة ىف مسجل البياانت  SPDRقبل االنتهاء
من دورة اإلزاحة (إزاحة ابيت كاملة) ،وىف جانب التابع فإنه جيب قراءة حمتوايت مسجل البياانت  SPDRقبل االنتهاء
من عملية اإلزاحة التالية وإال فإهنا ستسجل على البياانت السابقة وبذلك فإن هذه البايت ستضيع.

 4-12مسجل حتكم املسار

SPI

شكل  5-12مسجل حتكم املسار SPI
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مسجل حتكم املسار  )Serial Peripheral Control Register, SPCR( SPIيتكون من  8بت كما هو
موضح ىف شكل  .5-12تفاصيل وظيفة كل بت من هذه البتات ستكون كما يلى:
البتات  0و  1ىف املسجل  SPCRوالبت  0ىف املسجل  :SPISRهذه البتات الثالثة  SPR0و  SPR1ىف
مسجل التحكم  SPCRوالبت  SPI2Xىف مسجل احلالة  ،SPSRالذى سيأتى شرحه بعد قليل ،تتحكم ىف تردد
نبضات تزامن املسار كنسبة من نبضات تزامن املتحكم كما ىف اجلدول  .1-12الحظ ىف اجلدول أن هناك مثاىن قيم
للرتدد ،ىف األربعة األوىل تكون البت  ،SPI2X=0وىف األربعة الثانية تكون البت  ،SPI2X=1وىف هذه احلالة يكون
الرتدد ضعف املقابل له ىف األربعة األوىل.
البت  :CPHA ،2هذه البت خاصة بطور نبضة التزامن  ،Clock Phaseعند وضع هذه البت بواحد فإن البياانت
يتم إزاحتها مع احلافة املتقدمة من نبضات التزامن ،وعند وضع البت  CPHA=0فإن اإلزاحة تكون عند احلافة املتأخرة
من نبضات التزامن.
البت  :CPOL ،3عند وضع هذه البت تساوى واحد  ،CPOL=1يكون طرف نبضات التزامن خامال ،وبوضع
هذه البت تساوى صفر  ،CPOL=0يكون طرف نبضات التزامن خامال.
جدول  1-12نبضات تزامن املسار  SPIنسبة لنبضات تزامن املتحكم (نسخة من دليل
املتحكم)
تردد نزامن املسار SPI2X SPR1 SPR0 SPI
fosc/4

0

0

0

fosc/16

1

0

0

fosc/64

0

1

0

fosc/128

1

1

0

fosc/2

0

0

1

fosc/8

1

0

1

fosc/32

0

1

1

fosc/64

1

1

1

 290الفصل 12

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

االتصاالت عرب واجهة االتصاالت املتتالية

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

البت  :MSTR ،4هذه البت ختتار بني حالىت السيد والتابع  ،Master/Slaveحيث بوضع هذه البت تساوى
واحد سيجعل املتحكم يعمل كسيد ،ووضعها تساوى صفر سيجعل املتحكم يعمل كتابع.
البت  :DORD ،5بوضع هذه البت تساوى واحد فإنه سيتم إرسال البت ذات القيمة الصغرى  LSBمن البياانت
أوال ،وبوضعها تساوى صفر يتم إرسال البت ذات القيمة الكربى  MSBأوال.
البت  :SPE ،6هذه البت خاصة بتفعيل املسار املتتاىل ،فبوضعها تساوى  1يصبح املسار  SPIمفعال ،وبوضعها
تساوى صفر يصبح املسار  SPIخامال .لذلك جيب وضعها تساوى واحد لتنفيذ أى عملية على هذا املسار.
البت  :SPIE ،7هذه البت متثل علم تنشيط املقاطعة اخلاص ابملسار  ،SPIفبوضع  SPIE=1وإذا كان علم املقاطعة
 SPIFىف مسجل احلالة  SPSRيساوى واحد ،وكان علم املقاطعة العام  Iىف مسجل احلالة اخلاص ابملتحكم يساوى
واحد ،فإن املتحكم سيقفز إىل برانمج خدمة مقاطعة  ISRخاص هبذا املسار.
بذلك نكون قد تعرفنا على وظائف مجيع بتات مسجل التحكم  SPCRاخلاص ابملسار .SPI

 5-12مسجل حالة املسار

SPI

شكل  6-12يبني بتات مسجل احلالة  Serial Peripheral Status Register, SPSRحيث نالحظ استخدام
ثالثة بتات منه فقط.

شكل  6-12مسجل احلالة  SPSRىف املسار SPI

البت  :SPI2X ،0لقد رأينا أن وظيفة هذه البت هى حتديد تردد نبضات تزامن املسار كما ىف جدول  1ابملشاركة
مع البتات  0و  1ىف مسجل التحكم .SPCR
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البت  :WCOL ،6هذه البت تبني حدوث تصادم بياانت  ،Write Collision flagمبعىن كتابة بياانت ىف
مسجل البياانت  SPDRقبل االنتهاء من إزاحة البياانت احلالية خارج املتحكم .الحظ أن املتحكم هو املسئول عن
وضع هذه البت بواحد عند حدوث هذا التصادم.
البت  :SPIF ،7هذه البت  Serial Peripheral Interrupt Flag, SPIFتصبح واحد (عن طريق املتحكم)
عند استكمال إرسال ابيت كاملة .ميكن الدخول ىف برانمج خدمة املقاطعة إذا كان هذا العلم  ،SPIFوكان علم
تنشيط املقاطعة  SPIEىف مسجل التحكم  ،SPCRوكان علم املقاطعة العام  Iىف مسجل حالة املتحكم كلها تساوى
واحد .مبجرد القفز إىل برانمج خدمة املقاطعة يعود العلم  SPIFإىل الصفر مرة أخرى متهيدا لدورة إرسال أخرى.
بذلك نكون قد انتهينا من شرح بتات مسجل احلالة  SPSRاخلاص ابملسار .SPI

 6-12برجمة املسار

SPI

برجمة املسار  SPIإلرسال واستقبال بياانت بني شرحية متحكم  atmega328تعمل كسيد أو ماسرت ،وشرحية متحكم
مثلها متاما  Atmega328تعمل كتابع أو سليف ،تعترب عملية سهلة جدا .بعد أن عرفنا وظيفة كل بت من بتات
مسجالت التحكم واحلالة وكذلك وظيفة مسجل البياانت سنرى هنا كيف نربمج اثنني متحكم ليقوما هبذه املهمة .إن
فهم ما حيدث عند إرسال ابيت من السيد إىل التابع كما شرحناها ىف شكل  3-12ستسهل هذه املهمة بدرجة كبرية.
كما هو واضح ىف شكل  3-12فإنه عند إرسال ابيت من املرسل بت بعد بت فإن هذه البتات تزاح ىف مسجل
بياانت املستقبل ،وىف نفس الوقت فإن حمتوايت مسجل بياانت املستقبل تزاح هى األخرى إىل مسجل بياانت املستقبل
ىف صورة دائرية .أى أنه بعد إمتام عملية إرسال ابيت كاملة فإن حمتوايت مسجل بياانت كل من املرسل واملستقبل يتم
استبداهلا .ولذلك فإن عملية إرسال ابيت من املرسل (السيد) إىل التابع (املستقبل) أو العكس ميكن أن تتم بنفس
جمموعة األوامر كالتاىل:
;SPDR = data
;)) )while(!(SPSR & (1<<SPIF

حيث األمر األول يضع البياانت املطلوب إرساهلا ىف مسجل البياانت ،وبعدها مباشرة يبدأ املتحكم ىف إرساهلا بت بع
بت وبعد إرسال آخر بت يتم وضع علم املقاطعة  SPIFبواحد وتتوقف عملية الرتاسل .لذلك فإن األمر الثاىن ينتظر
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إىل أن يصبح علم املقاطعة يساوى واحد داللة على انتهاء عملية الرتاسل .ىف هذه احلالة تصبح حمتوايت مسجل
البياانت  SPDRهى البياانت القادمة من الطرف اآلخر .على ذلك ميكن كتابة هذين األمرين عند املتحكم التابع
وبعد إمتام عملية الرتاسل ستكون حمتوايت املسجل  SPDRهى البياانت القادمة من املتحكم السيد .كما ميكن كتابة
نفس األمرين عند املتحكم السيد ،وبعد إمتام عملية الرتاسل ستكون حمتوايت املسجل  SPDRهى البياانت القادمة
من املسجل التابع .املثال التاىل سيوضح هذه العملية متاما.

مثال
ىف هذا املثال سنستخدم اثنني متحكم  atmega328حبيث يعمل أحدمها متحكم سيد ،والثاىن سيكون مبثابة متحكم
اتبع .سنوصل خطوط املسار  SPIىف املتحكمني مع بعضهما كما ىف شكل  .7-12خط اختيار التابع ̅̅̅
𝑆𝑆 ىف
املتحكم السيد سنضعه يساوى واحد (غري فعال) دائما ألنه السيد ،ونفس الطرف ىف املتحكم التابع سنضعه يساوى
صفر (األرضى) حىت يتم اختياره كسيد دائما .سنربمج عداد يعد من الصفر ويزداد مبقدار واحد بعد زمن أتخري معني
ونرسل قيمة العداد من املتحكم السيد إىل التابع .عند وصول هذه األرقام إىل العداد يتم إظهارها على دايودات ضوئية
موصلة على البوابة  .Dعند وصول أى ابيت من السيد للتابع يقوم التابع إبرسال البايت  0x7Eإىل املتحكم السيد
داللة على سالمة االستقبال .عندما يستقبل املتحكم السيد البايت  0x7Eيضىء دايود أخضر داللة على سالمة
الرتاسل ،وىف حالة عدم وصول البايت  0x7Eأو وصول ابيت أخرى نضىء دايود أمحر عند املتحكم السيد .الربانمج
التاىل هو الربانمج الذى سيكتب عند املتحكم السيد (املاسرت):

*/
* SPI Master.c
*
* Created: 9/21/2017 8:09:39 PM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
#define F_CPU 1000000
>#include <avr/io.h
>#include <util/delay.h
>#include <avr/interrupt.h
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#define ACK 0x7E
int main(void)
{
DDRB = (1<<DDB5)|(1<<DDB3);
//Set MOSI, SCK as Output
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); //Enable SPI, Set as Master
//Prescaler: Fosc/16, Enable Interrupts
DDRD |= 0xFF;
//PORTD as Output
unsigned char data;
//Received data stored here
uint8_t x = 0;
//Counter value which is sent
while (1)
{
data = 0x00;
//Reset ACK in "data"
SPDR = ++x;
//Load data into the buffer
while(!(SPSR & (1<<SPIF) ));
//Wait until transmission complete
data=SPDR;
//coming data from slave
if(data == ACK) {
//Check condition
//If received data is the same as ACK, light green LED
PORTD=0x01;
}
else {
//If received data is not ACK, light Red LED
PORTD=0x02;
}
_delay_ms(500);
//Wait
}

}

:الربانمج التاىل هو الذى سيكتب عند املتحكم التابع
/*
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* SPI Slave.c
*
* Created: 9/21/2017 8:51:49 PM
* Author : Mohamed eladawy
*/
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define ACK 0x7E
int main(void)
{
DDRB=(1<<DDB4); //MISO as OUTPUT
DDRD=0xFF; //PORTD output
SPCR=(1<<SPE); //Enable SPI
 إىل املتحكم السيد بعد كل استقبال ألى ابيت من السيدACK إرسال
while (1)
{
SPDR = ACK; //Load data into buffer
while(!(SPSR & (1<<SPIF) )); //Wait until transmission complete
PORTD=SPDR; //Put received data on PORTD
_delay_ms(500); //Wait
}
تذكر أنه مع كل استقبال ألى بت من السيد عند التابع يتم إرسال بت من التابع إىل السيد
}

.بطريقة دائرية كما ذكران

. يبني تنفيذ هذا املثال على الربوتس7-12 شكل
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شكل  7-12توصيل املتحكم السيد مع متحكم اتبع والتواصل بينهما من خالل املسار SPI

ملخص الفصل
لقد قدمنا ىف هذا الفصل طريقة الرتاسل مع املتحكم  atmega328من خالل املسار  SPIللرتاسل التتابعى ،مع تنفيذ
مثال على الرتاسل بني اثنني متحكم يعمل أحدمها كسيد واآلخر هو التابع .هذه الطريقة هى املستخدمة ىف الرتاسل
بني املتحكم ومعظم دوائر حرق الربانمج على الشريح .لذلك فإن هذه الطريقة تستخدم ىف الرتاسل مع األجهزة اجملاورة
للمتحكم أو القريبة منه مساحيا.

 296الفصل 12

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

االتصاالت املتوالية غري املتزامنة

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

الفصل 13
االتصاالت التتابعية غري املتزامنة
Universal Synchronous Asynchronous
Receiver/Transmitter, USART
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1مسجل بيانات التراسل
 -2مسجل الحالة والتحكم  Aللتراسل
 -3مسجل الحالة والتحكم  Bللتراسل
 -4مسجل الحالة والتحكم  Cللتراسل
 -5مسجل تحديد معدل التراسل (بود)
 -6تجهيز الشريحة  USARTللعمل
 -7اختبار تشغيل الشريحة USART
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 1-13مـقدمـة
تسمح تقنية الرتاسل غري املتزامن بنقل البياانت بني املرسل واملستقبل دون احلاجة إىل وجود نبضات تزامن  clockبني
الطرفني لضمان التزامن ىف إرسال واستقبال البتات املتتالية .توجد شرحيتان من الشرائح املنفصلة الىت تقوم هبذا النوع من
الرتاسل ،الشرحية األوىل تسمى  Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, UARTوتعىن
اإلرسال واالستقبال غري املتزامن العام ،والشرحية الثانية تسمى Universal Synchronous Asynchronous

 Receiver/Transmitter, USARTوتعىن اإلرسال واالستقبال املتزامن وغري املتزامن العام .وهذه الشرائح ميكن
شراؤها منفصلة وتوصيلها مع أى جهاز حيتاج هلذا النوع من الرتاسل كما هو احلال ىف الكثري من املعاجلات الىت ال
حتتوى مثل هذه الشرائح بداخلها .طبعا معظم املتحكمات  AVRحتتوى هذه الشرائح مبنية بداخلها مثلها مثل
احملوالت التماثلية الرقمية وىف هذه احلالة فإن كل ما حتتاجه هو كيفية التعامل مع هذه الشرائح من خالل املتحكم عن
طريق بعض األوامر البسيطة لوضع وحايد وأصفار ىف مسجالت التحكم هلذه الشرائح .املتحكم  atmega328به
شرحية من النوع  USARTومهمتنا ىف هذا الفصل هى شرح كيفية التعامل مع هذا النوع من الرتاسل من خالل
الشرحية  USARTاملوجودة ىف املتحكم  atmega328مع التطبيق على ذلك ابستخدامها ىف كل من نوعى الرتاسل
غري املتزامن واملتزامن.
لقد رأينا ىف الفصل  12أنه ىف الرتاسل املتزامن يتم إخراج البياانت على التواىل على أحد الطرفني  MOSIأو MISO
على حسب كون الشرحية خمصصة لتكون هى السيد  masterأو التابع .البياانت ىف هذه احلالة خترج متزامنة مع
نبضات تزامن يكون مصدرها هو السيد .مبعىن أن كل بت من بتات البياانت خترج متزامنة مع احلافة الصاعدة أو النازلة
من نبضة التزامن ،ومن هنا تكون سالمة البياانت مضمونة متاما .هنا ،وىف حالة الرتاسل غري املتزامن ال توجد نبضات
تزامن تربط ما بني املرسل واملستقبل ،ولكن
ىف حالة اإلرسال  transmissionيتم
وضع بتات البياانت ابلتتابع على طرف
يسمى طرف اإلرسال  ،Txويتم استقبال
البياانت ابلتتابع على طرف آخر يسمى
طرف االستقبال  receiveأو  .Rxهنا
يربز سؤال مهم ،كيف يتم حتديد بداية
وهناية كل ابيت بني املرسل واملستقبل،

شكل  1-13الشكل العام إلطار البياانت ىف حالة الرتاسل غري
املتزامن
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وهذا أمر مهم جدا ال تكون سالمة الرتاسل مضمونة بدونة .حلل هذه املشكلة فإنه ىف حالة الرتاسل غري املتزامن يتم
إضافة بتات زائدة  overheadsىف بداية وهناية ابيت البياانت من خالهلا ميكن حتديد بداية وهناية البايت املرسلة.
ابيت البياانت مع هذه البتات اإلضافية تسمى اإلطار  ،frameوعدد بتات اإلطار يتم حتديده واالتفاق عليه بني
املرسل واملستقبل ،وهناك أكثر من شكل لإلطار ميكن اختياره من قبل املستخدم .شكل  1-13يبني رمسا ختطيطيا
لبايت البياانت والبتات اإلضافية املضافة .الحظ ىف هذا الشكل أنه عندما يكون خط البياانت ىف حالة توقف أو
خامل  idleفإنه يكون واحد أو عاىل اجلهد  .high, Hأول بت ىف اإلطار من انحية اليسار تسمى بت البداية
 start bitوهى أول نزول خلط البياانت للصفر بعد حالة التوقف .وهذا يعىن أن البياانت ستبدأ فورا بعد هذه البت
الىت تساوى صفر دائما .أيتى بعد ذلك البتات اخلاصة ابلبياانت وهى عادة تكون ابيت كاملة ( 8بت أو أقل ىف بعض
األحيان) ،وأتتى البت ذات القيمة الصغرى  LSBأوال مث الىت تليها وهكذا حىت آخر بت  .MSBأيتى بعد ذلك
بت أو اثنني أو أكثر خاصة ابلباريىت  ،parityوهذه البتات تستخدم ىف حتديد إذا كان حدث خطأ ىف إرسال البياانت
أم ال .حتديد هذا اخلطأ موضوع كبري وال جمال للكالم عنه ابلتفصيل هنا ولكن سنكتفى ابلكالم عنه ابختصار فيما
بعد .بعد بتات الباريىت أتتى بت أو اثنان عالية املستوى ( )1تسمى بتات التوقف  ،stop bitsوهذه تعىن هناية إرسال
هذا اإلطار من البياانت .بعد ذلك ،إما أن يتم البدأ ىف إرسال إطار جديد بتنزيل خط البياانت للصفر إلعطاء بت
بداية  start bitجديدة ،أو أن يظل اخلط عاىل ( 1أو  )idleوهذا يعىن توقف الرتاسل على اخلط إىل أن يبدأ إطار
جديد من البياانت.
هذا الذى سبق من حتديد اإلطار ببت للبداية  start bitوأخرى للنهاية  stop bitليس كافيا للتحديد الكامل لإلطار
حيث أن ذلك مل حيدد زمنا حيتوى هذا اإلطار ،إننا فقط حددان شكل بداية وهناية اإلطار ،ولكننا مل حندد كم مقدار
الزمن الذى يشغله هذا اإلطار حىت حندد من هذا الزمن بداية وهناية كل بت (أو العرض الزمىن لكل بت) داخل هذا
اإلطار .إن هذا يتحدد مبا يسمى معدل بود  .Baud rateمعدل بود هو معدل إرسال البياانت ووحدته هى البت
لكل اثنية (بت/الثانية أو  .)bpsلذلك البد من أن يعمل كل من املرسل واملستقبل عند نفس معدل البود ،وإال لن تتم
عملية الرتاسل بكفاءة على اإلطالق ،حيث سيتم فقد الكثري من البتات بينهما .اختيار قيمة معدل بود ليس عملية
اختيارية مطلقة ،ولكن يتم اختيار هذه القيمة من بني قيم معيارية معروفة وهى  2400أو  4800أو  9600أو 19200
أو  38400وهكذا.
لكى تبدأ عملية تراسل بني مرسل ومستقبل عليك اتباع اخلطوات التالية الىت سنراها بعد قليل ابلتفصيل ىف معرض
احلديث عن املسجالت املستخدمة ىف ذلك ىف املتحكم :atmega328
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 -1حدد معدل بود ،وجيب أن يكون هو نفسه عند كل من املرسل واملستقبل ومن القيم القياسية احملددة مسبقا،
وسنرى تفاصيل لذلك بعد قليل.
 -2حدد عدد بتات البياانت ىف كل إطار.
 -3ىف حالة املرسل ،إنقل البياانت املراد إرساهلا إىل مسجل
البياانت أو العازل الذى سيتم إزاحة البياانت منه إىل
الطرف اآلخر .وىف حالة املستقبل أتكد من قراءة البياانت
اىل وصلت للعازل حىت ال تكتب عليها البياانت اجلديدة.
 -4قم بتنشيط الشرحية لوضع املرسل أو املستقبل.
شكل  2-13يبني أطراف املتحكم  atmega328املستخدمة
ىف هذه احلالة من الرتاسل ،حيث نالحظ وجود ثالث أطراف
فقط تستخدم ىف هذه العملية وهى الطرف  TXDالذى خترج
عليه البياانت التتابعية ىف حالة ختصيص املتحكم كمرسل،
والطرف  RXDالذى يتم استقبال البياانت عليه ىف حالة
ختصيص املتحكم كمستقبل ،وطرف التزامن  XCKوهذا
الطرف يستخدم فقط ىف حالة الرتاسل املتزامن ابستخدام الشرحية
.USART

شكل  2-13األطراف املستخدمة ىف الرتاسل
غري املتزامن

بذلك ميكننا البدأ ىف دراسة املسجالت املستخدمة ىف عملية الرتاسل غري املتزامن ابلتفصيل ،ومن خالل ذلك سنفهم
الكثري عن هذا النوع من الرتاسل.

 2-13مسجل

بياانت الرتاسل UDR

شكل  3-13مسجل بياانت الرتاسل ىف الشرحية USART
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مسجل بياانت الرتاسل  UDRهو ىف احلقيقة مسجلني هلما نفس العنوان ويتم التعامل معهما بنفس اإلسم،UDR ،
ولكن ىف حالة اإلرسال يتم وضع (كتابة) البياانت املراد إرساهلا ىف املسجل  ،TXBوىف حالة االستقبال يتم قراءة
البياانت املرسلة من املسجل  .RXBإذن مها مسجلني منفصلني بنفس اإلسم ولكن أحدمها ينشط مع الكتابة TXB

واآلخر ينشط مع القراءة .RXB
سنرى بعد قليل أن جمال البياانت ىف اإلطار من املمكن أن يكون  5أو  6أو  7بتات (وليس  8كالعادة) ،حيث ىف
هذه احلالة سيتم إمهال البتات األخرى غري املستخدمة عن طريق املرسل ووضعها أبصفار عند املستقبل.
هناك علم إمسه  Data Register Empty, UDREعندما يكون واحد يعىن أن املسجل  UDRجاهز الستقبال
بياانت متهيدا إلرساهلا على الطرف  ،TXBوأى بياانت تكتب ىف املسجل  UDRىف حالة أن العلم UDRE
يساوى صفر سيتم إمهاهلا ولن ترسل.

 3-13مسجل احلالة والتحكم  Aللرتاسل
مسجل احلالة والتحكم  Aىف الشرحية  USARTوامسه  UCSRAيتكون من مثاىن بتات كما ىف شكل 4-13
وظيفتها كالتاىل:

شكل  4-13مسجل احلالة والتحكم  Aللرتاسل
البت  RXC 7علم استكمال االستقبال :USART Receive is Complete
هذه البت أو العلم يكون واحد طاملا أن هناك بياانت مل يتم قراءهتا ىف مسجل بياانت االستقبال .مبجرد قراءة البياانت
من مسجل بياانت االستقبال يصبح هذا العلم يساوى صفرا .إذا مت إمخاد املستقبل ،فإن مسجل بياانت االستقبال يتم
مسحه ويصبح العلم  RXC0يساوى صفر .ميكن استخدام هذا العلم ىف بدأ برانمج خدمة مقاطعة عند استكمال
عملية استقبال بياانت كما سنرى بعد قليل.
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البت  TXC 6علم استكمال االرسال :USART Transmit is Complete
يتم وضع هذا العلم بواحد عند استكمال إزاحة إطار كامل من البياانت خارج مسجل بياانت الرتاسل  UDRوال
يوجد أى بياانت جديدة ىف هذا املسجل .ميكن استخدام هذا العلم ىف بدأ برانمج خدمة مقاطعة عند استكمال عملية
إرسال بياانت كما سنرى بعد قليل.
البت  UDRE 5مسجل بياانت الرتاسل فاضى :USART Data Register is Empty
هذا العلم عندما يكون واحد يوضح أن مسجل بياانت الرتاسل فاضى ومستعد الستقبال بياانت جديدة إلرساهلا إىل
على الطرف  .Txهذا العلم يكون واحد بعد إعادة وضع املتحكم  resetداللة على االستعداد الستقبال بياانت
جديدة.
البت  FE 4خطأ إطارى :Frame Error
هذه البت تصبح واحد إذا كان هناك خطأ إطارى ىف البياانت املوجودة ىف مسجل بياانت االستقبال ،مبعىن أن بت
التوقف  stop bitتساوى صفر ىف احلرف الذى مت استقباله (تذكر أن بت التوقف تساوى واحد إذا كانت صحيحة).
هذه البت  FEتساوى صفر عندما تكون بت التوقف تساوى واحد.
البت  DOR 3جتاوز البياانت :Data OverRun
حيدث جتاوز للبياانت  Data Over Runإذا كان مسجل البياانت مملوء (به حرف) ومت استقبال بداية حرف جديد
أبن أصبحت بت البدأ  Start bitتساوى صفر ،ىف هذه احلالة تصبح البت  DORتساوى واحد .تظل هذه البت
تساوى واحد حىت تتم قراءة مسجل بياانت الرتاسل .UDR
البت  UPE 2خطأ ابريىت :Parity Error
هذه البت تساوى واحد إذا كان احلرف أو البايت الىت مت استقباهلا حتتوى خطأ ابريىت ،وابلطبع عندما يكون اختبار
الباريىت منشطا .هذه البت تظل حمققة إىل أن تتم قراءة مسجل بياانت الرتاسل.
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كما ذكران من قبل فإن بتات الباريىت هى أبسط طريقة الختبار أخطاء الرتاسل .الباريىت هى عدد الوحايد ىف أى ابيت،
فمثال البايت  01010101هبا أربع وحايد وابلتاىل فإن هذه الباريىت تكون زوجية ،وأما البايت  01110110فبها
مخس وحايد وابلتاىل فإن الباريىت اخلاصة هبا تكون فردية.
اآلن سنضيف بت للباريىت على ميني أى ابيت من البايتات السابقة ،مىت نضع هذه البت تساوى واحد ومىت نضعها
بصفر؟ هناك نظامان لذلك ،نظام الباريىت الزوجية ،ونظام الباريىت الفردية:
• نطام الباريىت الزوجية :ىف هذا النظام نضع بت الباريىت بواحد أو صفر حبيث جتعل البارتى الكلية للبايت بعد
إضافة بت الباريىت زوجية .فمثال البايت  01010101ستصبح  010101010بعد إضافة بت الباريىت بصفر
على ميني البايت األصلية حبيث تظل الباريىت للبايت اجلديدة بعد إضافة بت الباريىت زوجية (أربع وحايد) .أما
البايت  011101101فتم إضافة بت الباريىت فيها تساوى واحد لكى تكون الباريىت الكلية للبايت بعد إضافة
بت الباريىت زوجية (ستة وحايد).

• نطام الباريىت الفردية :ىف هذا النظام نضع بت الباريىت بواحد أو صفر حبيث جتعل البارتى الكلية للبايت بعد
إضافة بت الباريىت فردية .فمثال البايت  01010101ستصبح  010101011بعد إضافة بت الباريىت بواحد على
ميني البايت األصلية حبيث تصبح الباريىت للبايت اجلديدة بعد إضافة بت الباريىت فردية (مخس وحايد) .أما البايت
 011101100فتم إضافة بت الباريىت فيها تساوى صفر لكى تظل الباريىت الكلية للبايت بعد إضافة بت الباريىت
فردية (مخسة وحايد).
اجلدول  1-13يبني كيفية إضافة بت الباريىت ىف النظامني الزوجى والفردى لبعض األرقام اإلضافية كأمثلة:
جدول  1-13أمثلة على كيفية إضافة بت الباريىت ىف حالة النظام الزوجى والفردى للباريىت
ىف حالة النظام الفردى ىف حالة النظام الزوجى عدد الوحايد البايت األصلية
000000001

000000000

0

00000000

110111011

110111010

6

11011101

101101100

101101101

5

10110110

111111111

111111110

8

11111111

السؤال اآلن هو :ملاذا كل ذلك؟ اإلجابة ابختصار أن ذلك ميكننا من طريقة بسيطة الكتشاف أخطاء الرتاسل .إفرتض
مثال أن لدينا البايت ( 11011101ستة وحايد) ونريد إرساهلا ىف نظام الباريىت الزوجى .ىف هذه احلالة ستصبح البايت
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بعد إضافة بت الباريىت هى  110111010كما ىف اجلدول  ، 1-13وسيتم هذا اإلطار إىل الطرف اآلخر بعد إضافة
بت البداية وبت التوقف .املفروض أن املستقبل يعرف أن النظام الزوجى للباريىت هو املستخدم ،ولذلك فإن املستقبل
يقوم بعد الوحايد ىف اإلطار بعد استقباله مبا ىف ذلك بت الباريت .فإذا وجد عدد الوحايد زوجى فإن ذلك يعىن أن
البايت الىت مت استقباهلا غالبا صحيحة .ولكن بفرض أنه أثناء الرتاسل تغريت أحد البتات من صفر إىل واحد (أو
العكس) كما ىف البت الىت ابللون األمحر ىف البايت السابقة  .111111010ىف هذه احلالة أصبح عدد الوحايد فردى
(سبعة) وحيث نظام الباريىت املعمول به زوجى فهنا حيدث خطأ الباريىت ويصبح علم خطأ الباريىت يساوى واحد .ابلطبع
فإن هذه الطريقة تعترب بسيطة كما ذكران ألهنا ال تكتشف إال خطأ واحد ىف البياانت ولكن إذا حدث أكثر من خطأ
فهنا تكون طرقا أكثر تطورا ىف الكشف عن مثل هذه األخطاء ألنه خارج موضوع الكتاب وخيصص له كتب كاملة.
اخلالصة من ذلك هى أنه البد من حتديد عدد بتات الباريىت املستخدمة ونظام الباريىت املعمول به بني الطرفني وهذا ما
سنراه بعد قليل.
البت  U2X 1مضاعفة سرعة الرتاسل :Double USART transmission speed
بوضع هذه ا لبت تساوى واحد يتم ختفيض معامل القسمة ىف املقام عند حساب معدل بود من  16إىل ( 8سنرى
ذلك بعد قليل عند ضبط قيمة معدل بود) وبذلك تتضاعف سرعة الرتاسل .الحظ أن ذلك حيدث فقط ىف حالة
الرتاسل غري املتزامن.
البت  MPCM 2طريقة الرتاسل متعدد املعاجلات :Multi-Processor Communication Mode
بوضع هذه البت تساوى واحد يتم تفعيل طريقة الرتاسل متعدد املعاجلات .ىف هذه الطريقة ميكن توصيل أكثر من
متحكم كتوابع ملتحكم سيد وكلهم ىف مسار متتاىل ويتم اختيار املتحكم املراد التعامل معه من خالل إطار عنوان حيمل
عنوان للمتحكم املراد التعام ل معه .حنن لن نفرتض هذه الطريقة للتعامل لذلك سنقوم دائما بوضع هذه البت تساوى
صفر جتنبا للتعامل مع هذه الطريقة من الرتاسل.

 4-13مسجل احلالة والتحكم  Bللرتاسل
مسجل احلالة والتحكم  Bىف الشرحية  USARTوامسه  UCSRBيتكون من مثاىن بتات كما ىف شكل 5-13
وظيفتها كالتاىل:
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شكل  5-13مسجل احلالة والتحكم  Bللرتاسل
البت  RXCIE 7تنشيط مقاطعة استكمال االستقبال :Rx complete Interrupt Enable
بوضع واحد ىف هذه البت تصبح مقاطعة استكمال االستقبال فعالة حبيث إذا أصبح علم استكمال االستقبال RXC

(البت  7ىف املسجل  )UCSRAيساوى واحد ،وكان علم تنشيط املقاطعة العام  Iىف مسجل احلالة يساوى واحد
أيضا ،فإنه سيتم االنتقال إىل برانمج خدمة مقاطعة  ISRخلدمة هذه املقاطعة.
البت  TXCIE 6تنشيط مقاطعة استكمال اإلرسال :Tx complete Interrupt Enable
بوضع واحد ىف هذ ه البت تصبح مقاطعة استكمال االرسال فعالة حبيث إذا أصبح علم استكمال اإلرسال TXC

(البت  6ىف املسجل  )UCSRAيساوى واحد ،وكان علم تنشيط املقاطعة العام  Iىف مسجل احلالة يساوى واحد
أيضا ،فإنه سيتم االنتقال إىل برانمج خدمة مقاطعة  ISRخلدمة هذه املقاطعة.
البت  UDRIE 5تنشيط مقاطعة مسجل البياانت الفارغ

USART Data Register Empty

:Interrupt Enable
بوضع واحد ىف هذه البت تصبح مقاطعة مسجل البياانت فارغ فعالة حبيث إذا أصبح علم مسجل بياانت الرتاسل فارغ
( UDREالبت  5ىف املسجل  )UCSRAيساوى واحد ،وكان علم تنشيط املقاطعة العام  Iىف مسجل احلالة
يساوى واحد أيضا ،فإنه سيتم االنتقال إىل برانمج خدمة مقاطعة  ISRخلدمة هذه املقاطعة.
البت  RXEN 4تنشيط املستقبل :RXEN Receiver Enable
وضع واحد ىف هذه البت يفعل مستقبل الشرحية  .USARTوضع صفر فيها سيخمد املستقبل وابلتاىل فإن مسجل
بياانت االستقبال (عازل االستقبال) سيتم إفراغه.
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البت  TXEN 3تنشيط املرسل :TXEN Transmitter Enable
وضع واحدىف هذه البت يفعل مرسل الشرحية  .USARTوضع صفر فيها سيخمد املرسل ولكن هذا اإلمخاد لن
يكون فعاال إال بعد استكمال إرسال أى ابيت حالية أو معلقة ،أى عندما يكون مسجل بياانت اإلرسال (أو عازل
اإلرسال) ال حيتوى أى بياانت يراد إرساهلا.
البت  UCSZ2 2حجم احلرف :UCSZ2 Character size
جدول  2-13حتديد عدد بتات البياانت (حجم احلرف) ىف كل إطار
حجم احلرف

UCSZ0

UCSZ2

UCSZ1

ىف املسجل  UCSRCىف املسجل  UCSRCىف املسجل UCSRB

 5بت

0

0

0

 6بت

1

0

0

 7بت

0

1

0

 8بت

1

1

0

حمجوز

0

0

1

حمجوز

1

0

1

حمجوز

0

1

1

 9بت

1

1

1

هذه البت مع البت رقم  0والبت رقم  1ىف مسجل احلالة والتحكم  ،UCSRC ،Cوالذى سيتم شرحه ىف اجلزء
التاىل ،سيحددان عدد البتات اخلاصة ابلبياانت (حجم احلرف) ىف اإلطار الذى سيستخدمه كل من املرسل واملستقبل
تبعا للجدول .2-13
البت  RXB8 1البت ( 8التاسعة) ىف البياانت املستقبلة :RXB8 Receive Data Bit 8
عند استخدام إطار بياانت ،عند املستقبل ،به  9بتات كما ىف اجلدول  2فإن البت التاسعة تكون هى هذه البت
 .RXB8هذه البت يتم قراءهتا أوال مث يتم قراءة ابقى البتات األخرى من مسجل بياانت املستقبل .UDR
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البت  TXB8 0البت ( 8التاسعة) ىف البياانت املرسلة :TXB8 Transmit Data Bit 8
عند استخدام إطار بياانت ،عند املرسل ،به  9بتات كما ىف اجلدول  2-13فإن البت التاسعة تكون هى هذه البت
 .TXB8هذه البت يتم كتابتها أوال مث يتم كتابة ابقى البتات األخرى ىف مسجل بياانت املرسل .UDR

 5-13مسجل احلالة والتحكم  Cللرتاسل
مسجل احلالة والتحكم  Cىف الشرحية  USARTوامسه  UCSRCيتكون من مثاىن بتات كما ىف شكل 6-13
وظيفتها كالتاىل:

شكل  6-13مسجل احلالة والتحكم  Cللرتاسل
البت  UMSEL01 7البت  1الختيار طريقة عمل الشرحية UMSEL01 USART Mode USART

:Select
هذه البت مع البت  6ىف نفس هذا املسجل يتم هبما اختيار طريقة عمل الشرحية  USARTكما ىف اجلدول -13
.3
جدول  6-13بتات اختيار طريقة عمل الشرحية USART
UMSEL01 UMSEL00

طريقة العمل

وضع الشرحية  USARTلتعمل ابلطريقة غري املتزامنة 0

0

وضع الشرحية  USARTلتعمل ابلطريقة املتزامنة

1

0

حمجوز

0

1

سيد (ماسرت) ىف حالة الرتاسل )MSPIM( SPI

1

1
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البت  UMSEL00 6البت  0الختيار طريقة عمل الشرحية USART

UMSEL00 USART

:Mode Select
هذه البت مع البت  7ىف نفس هذا املسجل يتم هبما اختيار طريقة عمل الشرحية  USARTكما ىف اجلدول -13
.3
البتات  5و UPM1:0 4تنشيط ووضع نوع وحالة الباريىت ىف الشرحية UPM1:0 Parity USART

:Mode
هذه البتات تنشط وتضع نوع وحالة الباريىت الىت سيعمل هبا املتحكم .عند تنشيط الباريىت سيقوم املرسل بتوليد بتات
الباريىت ىف اإلطار املرسل مع بتات البياانت .بناء على ذلك يقوم املستقبل بتوليد قيمة الباريىت من البياانت املرسلة ،فإذا
توافقت مع بتات ال  UPMامل رسلة فهذا معناه عدم وجود خطأ ،وإذا مل توافق فهذا معناه وجود خطأ وبناء عليه يتم
وضع العلم  UPEيساوى واحد ىف املسجل  .UCSRAاجلدول  4-13يبني نوع الباريىت بناء على وضع البتات
.UPM1:0
جدول  4-13نوع وحالة الباريىت بناء على وضع البتات UPM1:0

نوع وحالة الباريىت

UPM1 UPM0

الباريىت غري منشطة (ال توجد بتات ابريىت) 0

0

حمجوز

1

0

الباريىت مفعلة ،ابريىت زوجية

0

1

الباريىت مفعلة ،ابريىت فردية

1

1

البت  USBS 3اختيار عدد بتات التوقف ىف الشرحية :USBS Stop Bit Select USART
هذه البت يتم هبا اختيار عدد بتات التوقف الىت يتم وضعها ىف هناية اإلطار عند املرسل كما ىف اجلدول  .5-13الحظ
أن بتات التوقف تكون إما بت واحدة أو اثنني.

 308الفصل 13

االتصاالت املتوالية غري املتزامنة

املتحكمات  ... AVRالربجمة والتطبيق

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

البتات  2و UCSZ1:0 1اختيار عدد حجم احلرف ىف الشرحية UCSZ1:0 Character USART

:Size
هذه البتات مع البت رقم  UCSZ2 2ىف املسجل  UCSRBحتدد عدد البتات املستخدمة كبياانت ىف كل إطار
كما ىف اجلدول  2-13ولقد سبق شرح ذلك ،وابلطبع فإن كل من املرسل واملستقبل يستخدمان هذه البتات.
جدول  5-13اختيار عدد بتات التوقف ىف الشرحية USART
عدد بتات التوقف USBS

بت واحدة

0

اثنان بت

1

البت  UCPOL 0قطبية نبضات التزامن ىف الشرحية :UCPOL Clock Polarity USART
تستخدم هذه البت ىف حالة استخدام الشرحية  USARTىف طريقة الرتاسل املتزامن .ىف حالة استخدام الشرحية ىف
الرتاسل غري املتزامن يتم وضع هذه البت بصفر .هذه البت يتم بناء على قيمتها إذا كانت واحد أو صفر حتديد احلافة
الفعالة لنبضات التزامن  XCKكما ىف اجلدول .6-13
جدول  6-13حتديد احلافة الفعالة لنبضات التزامن ىف حالة الرتاسل املتزامن
يتم قراءة البياانت املستقبلة على الطرف
 Rxعند:

تتوافق مع:

احلافة النازلة لنبضات التزامن XCK

احلافة الصاعدة لنبضات التزامن

احلافة الصاعدة لنبضات التزامن XCK

احلافة النازلة لنبضات التزامن XCK

 6-13مسجل حتديد معدل

البياانت املرسلة على الطرف TX

UCPOL
0

XCK

1

بود (معدل الرتاسل) ىف الشرحية USART

هذا املسجل يتم استخدامه لتوليد معدل بود الذى سيعمل عنده كل من املرسل واملستقبل ابلبت/الثانية .هذا املسجل
يتكون من  16بت منها آخر  4بتات غري مستخدمة ،وابلطبع طاملا أنه  16بت فإنه سيمثل ىف مسجلني كل منهما
8بت كما ىف شكل  .7-13هذان املسجالن مها  UBRRLوهو مستخدم ابلكامل ،و  UBRRHويستخدم
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منه فقط أول  4بت واألربعة األخرى غري مستخدمة .إذن هناك  12بت من املسجل  UBRRهى الىت يتم
استخدامها ىف احلصول على معدل بود ،والقيمة العددية هلذه البتات يتم التعويض هبا ىف اجلدول  7-13للحصول
على قيمة البود احلقيقية مبعرفة تردد نبضات التزامن اخلاصة ابملتحكم  .foscهناك عداد ثنائى من  12بت يتم حتميله
بقيمة املسجل  UBRRحيث يبدأ هذا العداد ىف التناقص مبقدار واحد إىل أن يصبح صفرا ،حيث عندها تنتج نبضة
من نبضات البود ،وبعدها يتم حتميل العداد مرة اثنية مبحتوايت املسجل  ،UBRRوهكذا .إذن نبضات البود الناجتة
من خرج هذا العداد ميكن كتابتها كما يلى .fosc/(UBRR+1) :هذه النبضات الناجتة يتم قسمتها على  2لتصبح
هى نبضات التزامن الىت يتم استخدامها ىف حالة استخدام الشرحية  USARTىف احلالة املتزامنة .يتم أيضا قسمتها
على  16لتكون هى معدل بود العادى مع وضع بت مضاعفة السرعة  U2Xتساوى صفر ،أو قسمتها على  8لتعطى
معدل بود مضاعف أو سرعة تراسل مضاعفة عند وضع  U2Xتساوى واحد ،وكل ذلك ابلطبع ىف حالة الرتاسل غري
املتزامن.

شكل  7-13مسجل حتديد معدل بود ىف الشرحية USART
جدول  7-13حساب معدل بود عند احلاالت املختلفة لتشغيل الشرحية USART

حساب  UBRRبداللة معدل

حساب معدل بود بداللة

حالة تشغيل الشرحية

بود

UBRR

USART

𝑐𝑠𝑜𝑓
−1
𝐷𝑈𝐴𝐵16

= 𝑅𝑅𝐵𝑈

𝑐𝑠𝑜𝑓
−1
𝐷𝑈𝐴𝐵8

= 𝑅𝑅𝐵𝑈

𝑐𝑠𝑜𝑓
−1
𝐷𝑈𝐴𝐵2

= 𝑅𝑅𝐵𝑈

𝑐𝑠𝑜𝑓
الوضع العادى غري املتزامن
= 𝐷𝑈𝐴𝐵
)16(𝑈𝐵𝑅𝑅 + 1
()U2X=0
𝑐𝑠𝑜𝑓
وضع السرعة املضاعفة غري
= 𝐷𝑈𝐴𝐵
)8(𝑈𝐵𝑅𝑅 + 1
املتزامن ()U2X=1
𝑐𝑠𝑜𝑓
)2(𝑈𝐵𝑅𝑅 + 1

= 𝐷𝑈𝐴𝐵

الوضع املتزامن حيث ستكون
الشرحية هى املاسرت أو السيد

*ىف هذا اجلدول BAUD :هو معدل بود ابلبت ىف الثانية ،و  UBRRهى حمتوايت مسجل حتديد معدل بود ( 12بت) قيمته من صفر حىت
 ،)1 -122( 4095و  foscهى تردد نبضات تزامن املتحكم.
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 7-13جتهيز الشرحية  USARTللعمل ىف

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

املتحكم atmega328

قبل البدأ ىف استخدام الشرحية  USARTالبد من جتهيزها أوال تبعا للخطوات التالية:
 -1حتديد معدل بود
 -2حتديد حجم البياانت ىف اإلطار ( 5أو  6أو  7أو  8أو  9بتات)
 -3تنشيط االستقبال واإلرسال أو أى منهما
 -4حتديد الباريىت وعدد بتات التوقف
األوامر التالية ستقوم هبذه املهمة:

#define BAUD 9600

هذا األمر حيدد معدل بود ،وكما قلنا أننا خنتار من بعض القيم القياسية مثل  9600و  19200و  38400بت ىف
الثانية ،وهكذا

)#define BAUDRATE ((F_CPU)/(BAUD*16UL)-1

حساب القيمة الىت ستوضع ىف مسجل حتديد معدل بود  F_CPU .UBRRهى تردد نبضات تزامن املتحكم
( foscىف اجلدول .)7-13
;)UBRR0H = (BAUDRATE>>8

إزاحة حمتوايت القيمة  BAUDRATEمثاىن بتات انحية اليمني حبيث يتم وضع البتات الزائدة عن الثمانية فقط
ىف اجلزء األعلى من املسجل  UBRRLو .UBRRH
;UBRR0L = BAUDRATE

وضع الثماىن بتات األوىل من القيمة  BAUDRATEىف املسجل .UBRRL

;)UCSR0B|= (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0

تنشيط اإلرسال واالستقبال بوضع واحد ىف البتات  TXENو  RXENىف املسجل UCSRB

;)UCSR0C|= (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01

حتديد بتات البياانت بثمانية بتات من خالل املسجل UCSRC

عند إرسال بياانت من شرحية تعمل كمرسل ميكن استخدام األوامر التالية:

;)))while (!( UCSR0A & (1<<UDRE0

انتظار حىت يفرغ مسجل بياانت اإلرسال .UDR
;UDR0 = data
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حتميل البياانت  dataىف مسجل بياانت اإلرسال UDR

عند استقبال بياانت من شرحية تعمل كمستقبل ميكن استخدام األوامر التالية:
;))while(!(UCSR0A) & (1<<RXC0

انتظار حىت يتم استكمال استقبال كل البياانت

;Data= UDR0

وضع البياانت الىت مت استقباهلا ىف املسجل  UDRىف املتغري data

8-13

اختبار تشغيل الشرحية USART

بعد أن رأينا كيفية جتهيز الشرحية للعمل ىف اجلزء السابق ميكننا اآلن جنرى عليها أكثر من مثال الختبارها.
 -1تشغيل الشرحية  USARTلإلرسال واالستقبال مع نفسها
سنقوم هنا بتوصيل طرف اإلرسال  TXعلى طرف االستقبال  RXحبيث أن أى بياانت يتم إرساهلا على الطرف
 TXيتم استقباهلا على الطرف  .RXىف هذا املثال سنبدأ بياانت اإلرسال ابلقيمة  0x00وعند استقبال هذه البياانت
على الطرف  RXجنمع واحد عليها ونعرضها على البوابة  .Bأى أن البوابة  Bىف هذه احلالة ستكون مبثابة عداد ثنائى
ميكننا متابعته على اخلرج كما ىف شكل  .8-13الربانمج الذى سينفذ ذلك سيكون كما يلى:

*/
* USART0TxRx.c
*
* Created: 10/5/2017 7:29:56 AM
* Author : Mohamed Eladawy
*/

#define F_CPU 1000000
>#include <avr/io.h
حتديد معدل بود ابلقيمة  9600وحساب حمتوايت املسجل .UBRR0
#define BAUD 9600
)#define BAUDRATE ((F_CPU)/(BAUD*16UL)-1
>#include <util/delay.h
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)int main(void
{

شكل  8-13اإلرسال واالستقبال ىف نفس الشرحية USART
;unsigned char data
;data=0x00
حتديد البايت العليا والصغرى من مسجل البود  ،UBRR0Kمث تفعيل
اإلرسال واالستقبال ،مث اختيار عدد بتات البياانت يساوى مثانية .فيما عدا ذلك
;DDRB=0xFF
لن يكون هناك ابريىت سيكون هناك بت توقف واحدة (قيم تلقائية).
;)UBRR0H = (BAUDRATE>>8
;UBRR0L = BAUDRATE
;)UCSR0B|= (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0
;)UCSR0C|= (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01
)while (1
انتظار أن يكون مسجل إرسال البياانت فارغ مث إرسال البياانت.
{
مث انتظار استكمال استقبال البياانت.
;)))while (!( UCSR0A & (1<<UDRE0
;UDR0 = data
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;)))while(!(UCSR0A & (1<<RXC0
;data=UDR0
قراءة البياانت املستقبلة ،مث إخراجها على البوابة  ،Bمث التأخري نصف
;PORTB=data
اثنية ،مث زايدة البياانت بواحد والتكرار.
;)_delay_ms(500
;data++

}

}

 -2اإلرسال واالستقبال بني متحكمني عرب الشرحية USART

ىف هذا املثال سنقوم بربط شرحيتني  USARTعن طريق توصيل طرف اإلرسال  Txىف الشرحية األوىل بطرف
االستقبال  Rxىف الشرحية الثانية ،وطرف االستقبال  Rxىف الشرحية األوىل بطرف اإلرسال  Txىف الشرحية الثانية كما
ىف شكل  .9-13سنكتب برانمج عند كل من املرسل واملستقبل بقرأ البياانت املستقبلة وعرضها على البوابة اخلاصة
به ،مث يزيد عليها واحد ويعيدها إرساهلا للطرف اآلخر .لذلك سنجد أن أحد املعاجلني سيعد بدءا من الصفر ويعرض
القيم الزوجية فقط ،بينما املتحكم اآلخر سيبدأ من الواحد ويعرض القيم الفردية فقط .الربانجمان عند كل من املرسل
واملستقبل سيكوانن كما يلى:
الربانمج عند املرسل سيكون كما يلى مع مالحظة أنه هو نفسه الربانمج السابق تقريبا:

*/
* USART1Tx.c
*
* Created: 10/5/2017 7:29:56 AM
* Author : Mohamed Eladawy
*/
#define F_CPU 1000000
>#include <avr/io.h
#define BAUD 9600
)#define BAUDRATE ((F_CPU)/(BAUD*16UL)-1
>#include <util/delay.h
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 الربجمة والتطبيق... AVR املتحكمات

int main(void)
{
unsigned char data;
data=0x00;
DDRB=0xFF;
UBRR0H = (BAUDRATE>>8);
UBRR0L = BAUDRATE;
UCSR0B|= (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);
UCSR0C|= (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
while (1)
{
while (!( UCSR0A & (1<<UDRE0)));
UDR0 = data;
while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
data=UDR0;
PORTB=data;
_delay_ms(500);
data++;
}
}

:والربانمج عند املستقبل سيكون كما يلى واألمر ال حيتاج لتعليقات أخرى عن الربانمج األول

/*
* USART1Rx.c
*
* Created: 10/5/2017 8:22:23 AM
* Author :Mohamed Eladawy
*/
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>

13  الفصل315

 حممد ابراهيم العدوى.د.أ

االتصاالت املتوالية غري املتزامنة

#define BAUD 9600
#define BAUDRATE ((F_CPU)/(BAUD*16UL)-1)
#include <util/delay.h>
int main(void)
{
unsigned char data;
data=0x55;
DDRB=0xFF;
UBRR0H = (BAUDRATE>>8);
UBRR0L = BAUDRATE;
UCSR0B|= (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);
UCSR0C|= (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
while (1)
{
while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
data=UDR0;
PORTB=data;
_delay_ms(500);
data++;
while (!( UCSR0A & (1<<UDRE0)));
UDR0 = data;
}
}
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شكل  9-13الرتاسل بني متحكمني من خالل الشرحية USART

ىف شكل  9-13مل نضع دايودات ضوئية على البوابة  Bىف كل من املتحكمني واكتفينا ابملربعات احلمراء الىت يضعها
الربوتس على أطراف البوابة  Bوالىت تبني حالة كل طرف .الحظ أن اخلرج على املتحكم األمين هو )00011010( 26
وعلى املتحكم األيسر هو  ،)00011011( 27مما يدل على سالمة الرتاسل.
 -3اإلرسال واالستقبال بني متحكم واملخرج التتابعى للحاسب
ميكن حماكاة املخرج التتابعى ىف احلاسب  serial portىف برانمج الربوتس عن طريق ما يسمى ابلطرف االفرتاضى
 virtual terminalوهى أحد مكوانت أيقونة األجهزة االفرتاضية  virtual instrumentsالىت حتتوى
األوسولوسكوب ،والفولتميرت ،وغري ذلك من األجهزة االفرتاضية .لذلك فإننا ىف شاشة العمل اخلاصة ابلربوتس سنضع
الطرف االفرتاضى واملتحكم  atmega328كما ىف شكل  ،10-13مث سنقوم بتوصيل الطرف  Rxىف الطرف
االفرتاضى ابلطرف  Txىف املتحكم ،والطرف  Txىف الطرف االفرتاضى ابلطرف  Rxىف املتحكم كما ىف الشكل.
بعد ذلك سنكتب الربانمج التاىل الذى سيقوم بعملية الرتاسل .عند تشغيل برانمج الربوتس يتم فتح شاشة مصغرة ،أنقر
على هذه الشاشة وابدأ ىف الكتابة .أى حرف تكتبه على هذه الشاشة سيخرج على الطرف  Txللمخرج املتتاىل،
حيث يستقبله املتحكم على الطرف  Rxويقرأه .الربانمج املوجود ىف ملتحكم يقرأ احلرف املرسل ،وجيمع عليه واحد،
ويضعه بني قوسني مربعني ،ويرسله مرة اثنية إىل املخرج املتتاىل (الطرف االفرتاضى) .أى أننا إذا كتبنا على الشاشة
االفرتاضية الرقم  ،1فإن املتحكم سريد ابلرقم ] ،[2وإذا كتبنا الرقم  ،3فإن املتحكم سريد ابلرقم ] ،[4وإذا كتبنا احلرف
 ،aسريد املتحكم ابلرمز ] [bوهكذا.

*/
* USARTCOMPORT.c
*
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* Created: 10/5/2017 8:22:23 AM
* Author :Mohamed Eladawy
*/
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#define BAUD 4800
#define BAUDRATE ((F_CPU)/(BAUD*16UL)-1)
#include <util/delay.h>
int main(void)
{
char data;
DDRB=0xFF;
UBRR0L = BAUDRATE;
UBRR0H = (BAUDRATE>>8);
UCSR0B|= (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);
UCSR0C|= (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
while (1)
{
while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
data=UDR0;
PORTB=data;
_delay_ms(500);
data++;
while (!( UCSR0A & (1<<UDRE0)));
UDR0 = '[';
while (!( UCSR0A & (1<<UDRE0)));
UDR0 = data;
while (!( UCSR0A & (1<<UDRE0)));
UDR0 = ']';
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}
}

شكل  10-13توصيل املتحكم على طرف افرتاضى حياكى املخرج التتابعى
للحاسب
من أحد القيم القياسية ولتكن مثال  ،9600مث نعوض هبا
ىف الربامج السابقة كنا خنتار قيمة معدل بود ()Baud rate
ىف املعادلة  (F_CPU/16*9600)-1لنحصل على القيمة الىت جيب وضعها ىف املسجل  BRR0للحصول على
هذا البود .القيمة الناجتة من هذه املعادلة يتم أخذ قيمتها الصيحة فقط وإمهال الكسر الناتج منها .فمثال ابلتعويض
عن ( F_CPU=1000000واحد ميجاهرتز) سنحصل على القيمة  .5.5104166على ذلك سيتم وضع القيمة 5
فقط ىف املسجل  BRR0وإمهال الكسر املصاحب هلا .هذا الكسر يعادل  10.4%وهى نسبة خطأ كبرية .نتيجة
هلذا اخلطأ الكبري من املمكن أن حيدث خطأ ىف الرتاسل .لذلك فقد وجدان أنه بوضع معدل بود يساوى  9600ىف
الطرف االفرتاضى وىف برانمج املتحكم وجدان أن الرتاسل مل يكن صحيحا .لذلك وجب أن خنتار معدل بود قياسى ال
يعطى هذا اخلطأ الكبري فكان اختيار املعدل  4800ىف الربانمج السابق الذى أعطى  0.2%خطأ تقريبا وكان الرتاسل
على ما يرام كما ىف شكل .10-13
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مترين
ميكنك تطوير الربانمج السابق حبيث أن أى حروف يتم كتابتها على املخرج املتتاىل (الطرف االفرتاضى) يقوم املتحكم
بعرضها على شاشة بللورة سائلة  LCDيتم توصيلها على البوابة .B

ملخص الفصل
لقد مت التعامل ىف هذا الفصل مع الرتاسل غري املتزامن من خالل استخدام الشرحية  USARTوهى أحد امللحقات
املهمة ىف املتحكم  atmega328ىف هذا النوع من الرتاسل .تعرفنا ىف هذا الفصل على الفرق بني الرتاسل املتزامن وغري
املتزامن ،مث دراسة مسجالت هذه الشرحية ابلتفصيل واستخدامها ىف أكثر من مثال من أمثلة الرتاسل.
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الفصل 14
فيوزات املتحكم

atmega328

Fuses of The Atmega328 Microcontroller
العناوين المضيئة فى هذا الفصل:
 -1مصادر نبضات تزامن المتحكم
 -2مسجل معامل تقسيم نبضات التزامن
 -3ابيتات الفيوزات
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 1-14مـقدمـة
لقد رأينا ىف الفصول السابقة كيفية كتابة برانمج املتحكم من خالل املنصة أمتل استديو ،وبعد االنتهاء من الكتابة
والتأكد من أن الربانمج يعمل بصورة صحيحة وليس به أخطاء من خالل قائمة البناء  Buildكما رأينا ىف الكثري من
األمثلة ىف الفصول السابقة .اخلطوة الثانية كانت هى بناء الدائرة ىف برانمج احملاكاة اإلكلرتوىن بروتس من خالل وضع
املتحكم وتوصيله بكل الدوائر اخلارجية من مواتري أو مظهرات أو غري ذلك من احلساسات .بعد ذلك كنا نقوم بنقل
نسخة الربانمج املكتوبة بلغة اآللة (أو ملف اهلكسا  )hexadecimal fileمن برانمج األمتل استديو إىل شرحية املتحكم
ىف الربوتس .ىف النهاية كنا نقوم بت نفيذ الربانمج ونالحظ نتيجة عمله ،وإذا احتاج األمر لبعض التعديالت ىف الربانمج
كنا نقوم بتعديلها ىف األمتل استديو والعودة مرة اثنية للربوتس ،وهكذا حىت تعمل الدائرة ابلصورة املطلوبة.
عند التعامل مع الشرائح  avrكم ا جاءت من املصنع وبدون أى تعديل عليها يكون ذلك ابالعتماد على نبضات
التزامن املبنية بداخلها والىت يبلغ ترددها  1ميجاهرتز .وهذا ابلطبع يكون كافيا للكثري من التطبيقات ،ولكن بفرض أننا
نريد أن نعمل عند تزامن أعلى من ذلك ومن خارج الشرحية فماذا نفعل؟
بعد أن نكتب الربانمج ويتم حرقه على شرحية املتحكم ،من املمكن ألى مستخدم آخر أن أيخذ الشرحية ويضعها على
جهاز للقراءة ويقوم بنسخ الربانمج الذى يعترب حق فكرى لك ،فكيف حنمى براجمنا من هذا النسخ غري الشرعى؟
هذين السؤالني وغريمها سنجيب عليهما من خالل دراستنا جملموعة بتات الفيوزات  fuse bitsاملوجودة ىف كل متحكم،
حيث من خالل وضع أى فيوز من هذه الفيوزات بصفر ( 0فعال) ،أو بواحد ( 1غري فعال) ميكن التحكم ىف الكثري
من أداءات املتحكم .هناك برامج خاصة متكنك من التعامل مع هذه الفيوزات .حنذر هنا من أنه جيب أن يكون التعامل
مع هذه الفيوزات مبنتهى احلذر ألنه من املمكن أن تضع هذه الفيوزات ىف وضع ال ميكن الرجوع منه وبذلك ختسر
شرحية امل تحكم ابلكامل ولألبد .ولذلك فإنه إذا مل تكن هناك حاجة للتعامل مع هذه الفيوزات فيفضل البقاء عليها
كما هى ،وكما جاءت من املصنع.
هذه الفيوزات هى ىف احلقيقة عبارة جمموعة من ابيتات ذاكرة القراءة فقط القابلة للقراءة والكتابة  ،EEPROMوالىت
من مميزاهتا أهنا ال تفقد حمتوايهتا ابنقطاع القدرة عنها ،وهذا ابلطبع ضرورى لوضع هذه الفيوزات .هذه البايتات يكون
هلا عنوان خاص بكل منها خمتلفا متاما عن عناوين الذاكرة  EEPROMاألخرى املوجودة ىف املتحكم والىت سبق
شرحها ،وهذه العناوين ابلطبع ختتلف من متحكم آلخر.
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 2-14مصادر نبضات تزامن املتحكم
شكل  1-14يبني املصادر املختلفة لنبضات التزامن ىف املتحكم  atmega328وهى نفس املصادر ىف اإلصدارات
األخرى من املتحكمات  avrمع اختالفات بسيطة.

شكل  1-14املصادر املختلفة لنبضات التزامن ىف املتحكم atmega328

املربعات اخلضراء ىف شكل  1-14توضح املصادر املختلفة لنبضات التزامن الداخلة للمتحكم ،وهى ستة مصادر .أربع
مصادر منها تدخل على متعدد مداخل ليختار أحدها عن طريق وضع بتات معينة ىف أحد املسجالت سنراه بعد قليل.
النبضات اخلارجة من متعدد املداخل تدخل على قاسم للنبضات ميكن اختيار نسبة القسمة له عن طريق وضع بتات
معينة ىف أحد املسجالت أيضا سنراه بعد قليل .النبضات اخلارجة من القاسم هى نبضات التزامن املستخدمة ىف كل
نظام املتحكم وهى الىت رمزان هلا ابلرمز  foscىف أثناء شرحنا لكل ملحقات املتحكم الىت تستخدم نبضات تزامن النظام
مثل احملول التماثلى الرقمى  ،ADCواملؤقتات ،ووحدة املعاجلة املركزية  CPUأيضا.
هناك مصدران ال يدخالن على متعدد املداخل ومها مصدر النبضات اخلاص بكلب احلراسة  ،watchdogوهو
مذبذب خاص بكلب احلراسة فقط وال يستخدم ىف أى غرض آخر ،وسيأتى احلديث عن كلب احلراسة بشىء من
التفصيل فيما بعد .هناك أيضا مصدر نبضات خاص ابملؤقتات وهو ميثل النبضات اخلارجية الداخلة لكل واحد من
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املؤقتات الثالثة الىت درسناها من قبل (املؤقت  ،0واملؤقت  ،1واملؤقت  )2حيث يوجد طرف خاص بكل مؤقت تدخل
منه النبضات املراد عدها عند استخدام املؤقت كعداد .هذه النبضات ال تدخل على القاسم ولكنها تدخل مباشرة على
وحدة توزيع نبضات التزامن من أجل تكييفها لتتزامن مع أحد نبضات التزامن قبل دخوهلا إىل املؤقت اخلاص هبا.
اختيار مصدر نبضات التزامن الىت سيعمل عندها املتحكم وأشياء أخرى يتم من خالل بتات الفيوزات املوجودة ىف 3
ابيت تسمى ابيتات الفيوزات ،ك ل بت من بتات هذه البايتات تقوم بوظيفة معينة عند تنشيطها أو برجمتها كما هو
مصطلح عليه .اجلزء التاىل يبني تفاصيل هذه البايتات.

 3-14مسجل معامل تقسيم نبضات التزامن
شكل  2-14يبني بتات هذا املسجل حيث نالحظ أنه مكون من مثان بتات مستخدم منها مخسة فقط ،ووظيفة هذه
البتات كالتاىل:

شكل  2-14مسجل معامل تقسيم نبضات التزامن
البت  :CLKPCE 7بت تنشيط تغيري معامل
التقسيم clock Prescaler Change Enable,

 CLKPCEجيب وضع هذه البت بواحد حىت ميكن
تغري حمتوايت البتات من صفر حىت  3الىت سنحدد هبا
مقدار معامل التقسيم.
البتات من صفر حىت  :CLKPS[3:0] 3يتم وضع
هذه البتات بوحايد وأصفار للحصول على معامالت
تقسيم نبضات التزامن القادمة من املصدر ،وقبل إدخاهلا
على نظام املتحكم .هذا املعامل يتغري من  1حىت 256
كما هو موضح ىف الشكل .3-14

شكل  3-14جدول معامل تقسيم نبضات التزامن
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 4-14ابيتات الفيوزات
توجد هذه الفيوزات موزعة على ثالث ابيتات تسمى البايت املنخفضة (أو األوىل)  ،low byteوالبايت العالية (أو
الثانية)  ،high byteوالبايت املمتدة (أو الثالثة)  extended byteوتفاصيلها كالتاىل:
البايت املنخفضة :low byte
هذه البايت مكونة من  8بت وظائفها كالتاىل وكما هو موضح ىف شكل :3-14

شكل  3-14البايت املنخفضة (األوىل) ىف الفيوزات
البت  :CKDIV8 7أتتى شرحية املتحكم  atmega328من املصنع وقد متت برجمة فيوزاهتا حبيث يتم اختيار
املذبذب  RCالداخلى وحبيث يعمل هذا املذبذب عند الرتدد  8ميجاهرتز .لذلك فإن البت  CKDIV8أتتى من
املصنع أيضا مربجمة  ،programmedأى تساوى صفر ،حبيث يتم قسمة هذا الرتدد على  8عن طريق قاسم الرتدد،
لذلك فإن املتحك م القادم من املصنع يعمل تلقائيا عند الرتدد واحد ميجاهرتز .وهذا هو الوضع التلقائى الذى نعمل
عنده ىف الكثري من التطبيقات والذى نوصى ابلعمل به إال إذا كانت هناك حاجة لتغيريه .احلاجة الىت تستدعى تغيري
هذا الوضع هى احلاجة مثال لزمن توقيت صغري جدا ال ميكن احلصول عليه من أى واحد من املؤقتات مع هذا الرتدد.
البت  :CKOUT 6عندما تكون هذه البت مربجمة أى تساوى صفر أى نشطة ،فإهنا تسمح إبخراج نبضات التزامن
على الطرف  CLKOوهو الطرف  14ىف شرحية املتحكم (أو الطرف  ،)PB0وإمخاد وظيفة هذا الطرف كطرف من
أطراف البوابة  .Bهذه النبضات اخلارجة تساوى نبضات تزامن النظام ،أى الناجتة بعد القاسم وهى تعمل سواء كان
مصدر النبضات داخلى أو خارجى .ابلطبع ميكن للمستخدم أن يستخدم هذه النبضات ىف أى أغراض خارج شرحية
املتحكم.
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البتات  4و  :SUT[1:0] 5هذه البتات خاصة بتحديد زمن االستعداد للبدأ  .Start Up Time, SUTمع
بداية تشغيل مصدر القدرة  Vccاخلاص ابملتحكم ،تبدأ نبضات التزامن سواء كانت داخلية أو خارجية ىف العمل،
ولكن ما حيدث هو أن كل من مصدر القدرة وكذلك نبضات التزامن أتخذ بعض الوقت حىت تصل إىل حالة االستقرار
الىت ميكن للمتحكم عندها أن يعمل .لذلك البد مع بداية تشغيل املتحكم سواء بعد إعادة الوضع  Resetأو تشغيل
مصدر القدرة أن يتم االنتظار بعض الوقت قبل أن يبدأ املتحكم ىف العمل وإجراء احلساابت ،ومقدار هذا الوقت يتوقف
على كل من مقدار نبضات التزامن املختارة ومقدار مصدر القدرة الذى يعمل عنده املتحكم .يدخل ىف هذه اللعبة
أيضا وحدة مراقبة مصدر القدرة  .Brown out detector, BODلذلك فإن البتات ] SUT[1:0مع بتات
اختيار نبضات التزامن الىت سنشرحها ىف اجلزء التاىل مع وحدة مراقبة مصدر القدرة كلها تعمل على حتديد مقدار الزمن
الذى سيتم انتظاره وعدد نبضات التزامن الىت جيب انتظار مرورها (أو إمهاهلا) قبل أن يبدأ املتحكم ىف العمل .عدد هذه
النبضات قد يكون قليال (حواىل  6نبضات) ،أو كبريا (يصل إىل  32كيلونبضة) .دليل شرحية املتحكم atmega328
يقدم قيما مقرتحة للبتات  SUTوبتات اختيار مصدر الشرحية وزمن التأخري وعدد نبضات التزامن الىت جيب أن متر
ىف اجلدول  4-13ىف هذا الدليل ،والذى مل جند حاجة ىف إعادة نسخه هنا .من هذا اجلدول سنالحظ أن أسوأ
األحوال هى زمن أتخري مقداره  65ميللي اثنية زائد  14نبضة تزامن ويتم ذلك بوضع البتات  SUT[1:0]=11والبت
 CKSEL[0]=1وهذا ىف حالة استخدام مذبذب بللورة  crystal oscillatorمع مصدر قدرة ذو زمن استقرار (زمن
االرتفاع من الصفر لقيمته الفعالة) كبري .احلالة الثانية عند وضع البتات  SUT[1:0]=00والبت CKSEL[0]=1
وهذا ىف حالة استخدام مذبذب سرياميك  ceramic oscillatorمع مصدر قدرة ذو زمن استقرار (زمن االرتفاع من
الصفر لقيمته الفعالة) كبري .وهناك ىف اجلدول حاالت أخرى كثرية ابلطبع.

شكل  4-14مصادر نبضات التزامن املختلفة واختيارها ابلبتات ]CKSEL[3:0
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القيمة التلقائية للبتات ] SUT[1:0والىت تكون مربجمة ىف املتحكم عند شراؤه من املصنع هى.SUT[1:0]=10 :
وحنن نرى أيضا أنه إذا مل تكن هناك ضرورة لتغيري هذه القيم التلقائية فننصح ببقائها كما هى .وابملناسبة فإنه من اجلدول
 4-13ىف دليل املتحكم فإن عدد نبضات االنتظار هى  14نبضة زائد زمن انتظار مقداره صفر وهذا ابلطبع عند
استخدام املذبذب الداخلى التلقائى.
البتات صفر و  1و  2و  :CKSEL[3:0] 3هذه البتات هى املسئولة عن حتديد مصدر نبضات التزامن املوضحة
ىف شكل  1-14الذى سيتم اختياره عن طريق متعدد املداخل املوجود ىف هذا الشكل .تلقائيا هذه البتات موضوعه
لتختار مصدر النبضات الداخلى ابلقيم التالية CKSEL[3:0]=0010 :كما ىف شكل  ،2-14وهذا هو الوضع
األكثر أماان كما ذكران من قبل .شكل  4-14يبني املصادر املختلفة لنبضات التزامن وكيفية اختيارها ابلبتات
].CKSEL[3:0
 -1مذبذب بللورى داخلى منخفض القدرة :هذا املذبذب
يعطى نبضات ذات مقدار منخفض لذلك فإن قدرته
تكون منخفضة وهذه النبضات غري مناسبة لتشغيل أى
دوائر أخرى الخنفاض قدرهتا والضوضاء الىت قد تكون

شكل  5-14ترددات املصدر الداخلى منخفض
القدرة

عليها .خرج هذا املذبذب ميكن استخدامه من على
الطرفني  XTAL1و  XTAL2ىف شرحية املتحكم.
ميكن هلذا املذبذب أن يعمل عند  4ترددات على حسب البتات ] CKSEL[3:1كما هو مبني ىف شكل -14
 .5البت  CKSEL0مع البتات ] SUT[1:0يتم هبا اختيار زمن التأخري وعدد النبضات حىت الوصول حلالة
االستقرار كما ىف اجلدول  4-13ىف دليل املتحكم كما أشران مسبقا.

 -2مذبذب بللورى داخلى عاىل القدرة :خرج هذا املذبذب ميكن استخدامه أيضا من على الطرفني  XTAL1و
 XTAL2ىف شرحية املتحكم .اإلشارة اخلارجة منه تكون كاملة التأرجح ولذلك تكون قدرهتا عالية وهو يعمل
عند اجلهد  2,7فولت حىت  5,5فولت .يتم اختيار هذا املذبذب بوضع بتات االختيار CKSEL[3:1]=011

وتردد املذبذب ىف هذه احلالة سيرتاوح من  0,4ميجاهرتز حىت  20ميجاهرتز على حسب قيمة جهد القدرة.
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البت  CKSEL0مع البتات ] SUT[1:0يتم هبا اختيار زمن التأخري وعدد النبضات حىت الوصول حلالة
االستقرار كما ىف اجلدول  6-13ىف دليل املتحكم كما أشران مسبقا.
 -3املذبذب البللورى الداخلى منخفض الرتدد :هذا املذبذب يعمل عند تردد واحد وهو  32،768كيلوهرتز وهو
منخفض القدرة .ميكن اختياره بوضع البتات  CKSEL[3:0]=0100أو  CKSEL[3:0]=0101على حسب
عدد النبضات املطلوبة حىت الوصول إىل حالة االستقرار.
 -4مذبذب داخلى  128 RCكيلوهرتز :بوضع البتات  CKSEL[3:0]=0011يتم اختيار مذبذب داخلى
برتدد اثبت  128كيلوهرتز منخفض القدرة.
 -5املذبذب الداخلى املعاير  8ميجاهرتز :وهو كما قلنا االختيار التلقائى عند شراء املتحكم من املصنع ويتم اختياره
بوضع البتات .CKSEL[3:0]=0010
 -6مصدر نبضات خارجى :يتم هذا االختيار بوضع البتات  ،CKSEL[3:0]=0000ويتم توصيل هذه النبضات
على الطرف  ،EXTCLKوميكن للمتحكم أن يعمل ىف هذه احلالة عند ترددات من صفر حىت  20ميجاهرتز.
الحظ أن هذا املصدر ليس بللورة ولكنه يكون مولد نبضات يعطى نبضات تزامن جاهزة ابلرتدد املطلوب.
بذلك نكون قد تعرفنا على مجيع بتات البايت األوىل (املنخفضة  )low byteمن ابيتات الفيوزات الثالثة.
البايت العالية :high byte
شكل  6-14يبني بتات هذه البايت حيث نالحظ أن القيم االبتدائية (القادمة من املصنع) هى  11011001وأما
وظيفة كل بت من هذه البتات فستكون كما يلى:

شكل  6-14البايت العالية (الثانية) ىف الفيوزات
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البت  :RSTDISBL 7من ضمن وظائف الطرف  )PC6( 1لشرحية املتحكم أهنا ميكن استخدامها كطرف إعادة
وضع  resetللمتحكم ،حيث بوضع نبضة تساوى صفر ملدة أكرب من زمن نبضة التزامن حيدث إعادة وضع للمتحكم.
وهذا هو الوضع التلقائى للمتحكم عندما أيتى من املصنع .ميكن إبطال هذه اخلاصية (خاصية إعادة وضع املتحكم)
عن طريق برجمة هذه البت (وضعها تساوى صفر) .ىف هذه احلالة يستخدم هذا الطرف كطرف حقيقى للبوابة .C
أيضا ال ينصح هنا بعمل ذلك إال إذا كنت فعال حمتاج هلذا الطرف كطرف دخل/خرج.
هبذه املناسبة فإن هناك أكثر من طريقة يتم من خالهلا إعادة وضع املتحكم وهى:
• إعا دة وضع لنقص جهد القدرة ،حيث حيدث إعادة لوضع املتحكم طاملا أن جهد القدرة أقل من قيمة جهدية
معينة وهذا حيدث عادة عند بداية تشغيل مصدر القدرة للنظام.
̅̅̅̅̅̅̅̅ على الطرف  1للمتحكم والذى ميكن إلغاء وظيفته عن طريق البت
• إعادة وضع من اخلارج ،وهو الطرف 𝑡𝑒𝑠𝑒𝑅
.RSTDISBL
• إعادة وضع من كلب احلراسة ،حيث عند انقضاء املدة احملددة لكلب احلراسة  Watch dog timerحيدث
إعاة وضع للمتحكم.
• إعادة وضع من نظام مراقبة مصدر القدرة ،نظام مراقبة جهد القدرة  Brown out detectorهو نظام أو دائرة
داخل املتحكم تقوم مبراقبة اجلهد  Vccحبيث إذا نقص عن جهد تشبع معني يقوم هذا النظام إبعادة وضع
املتحكم ،بشرط أن يكون هذا النظام مفعال ابلطبع.
البت  :DWEN 6تنشيط سلك التصحيح  ،Debug Wire Enableعند تنشيط هذه البت (أى جعلها مربجمة
أو تساوى صفر) فإنه يتم تنشيط نظام التصحيح ىف املتحكم .نظام سلك التصحيح هو بروتوكول اتصال تتابعى مع
شرحية املتحكم مثل بروتوكول  JTAGوبروتوكوالت أخرى .عند تنشيط هذه البت يتم التواصل مع املتحكم من خالل
طرف إعادة الوضع (الطرف  ) 1حيث تكون خاصية إعادة الوضع غري مفعلة ىف هذه احلالة .من خالل هذه الطرف
ميكن القراءة والكتابة من كل أجزاء الذاكرة ،ووضع عالمات توقف ىف الربانمج ،وتنفيذ الربانمج بنظام اخلطوة الواحدة،
وغري ذلك من عمليات التصحيح املعروفة .حيث أننا لن حنرق الربانمج على شرحية املتحكم إال بعد التأكد من صحته،
وسيتم استخدام برانمج األمتل استديو ىف إجراء هذه التصحيحات فإنه يفضل ترك هذه البت على حالتها التلقائية وهى
احلالة غري املربجمة (تساوى .)1
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البت  :SPIEN 5تنشيط االتصاالت املتتالية من خالل الربوتوكول  SPIالذى سبق شرحه .الوضع التلقائى هلذه
البت أهنا مربجمة (أى نشطة أى تساوى صفر) وابلتاىل فإن االتصاالت املتتالية تكون مسموح هبا .ىف أثناء تطوير
مشروعك أو برانجمك ستحتاج للكتابة ىف الشرحية والقراءة منها من خالل هذا الربوتوكول ،لذلك يستحسن عدم تغيري
حالة هذه الب ت عن احلالة التلقائية .فقط عند االنتهاء من تطوير مشروعك وتريد محايته مبنع أى تسجيل آخر ىف
املتحكم أو القراءة منه ،فقط ىف هذه احلالة ضع هذه البت على الوضع غري املربمج (أى تساوى واحد).
البت  :WDON 4تفعيل كلب احلراسة  ،Watch Dog Timer ONهذه البت أتتى تلقائيا غري مربجمة
(تساوى واحد) ،وعند برجمتها (وضعها بصفر) يصبح كلب احلراسة نشط حبيث سيقوم بعمل  resetأو مقاطعة
للمتحكم عند مرور زمن سابق التحديد ومل يتم إعادة وضع مؤقت احلراسة .أيضا إذا مل تكن هناك حاجة لتفعيل كلب
احلراسة فال داعى لتغريها عن الوضع التلقائى .كلب احلراسة  WDTيتكون من مذبذب خاص برتدد  128كيلوهرتز
يتم إدخاله على معامل قسمة من  2حىت  1024من خالل بتات مسجل حتكم خاص بتشغيل هذا النظام .عند نفاد
الوقت احملدد هلذا النظام يقوم املؤقت بعمل شىء من ثالثة ،أما أن يقوم بعمل إعادة وضع للمتحكم ،أو مقاطعة
املتحكم ،أو بعمل االثنني معا (إعادة وضع وعمل مقاطعة) .تفاصيل ذلك موجودة ىف دليل املتحكم (كأفضل مرجع
ميكن الرجوع إليه ىف هذا املوضوع) ولن خنوض ىف تفاصيلها هنا ألهنا اندرا ما تستخدم.
البت  :EESAVE 3بت احلفاظ على حمتوايت الذاكرة  .EEPROMكما نعلم فإن هذه الذاكرة تستخدم لتخزين
البياانت املهمة فقط وال تستخدم لتخزين الربانمج .هناك أوامر ميكن هبا مسح كل ذاكرة املتحكم مبا فيها هذه الذاكرة
 EEPROMإذا كانت هذه البت غري مربجمة (تساوى واحد) وهو الوضع التلقائى هلا .عند برجمة هذه البت أو
تفعيلها (وضعها تساوى صفر) ،فإنه إذا مت مسح الذاكرة فسيتم احلفاظ على حمتوايت هذه الذاكرة  EEPROMولن
متسح ،وهذه ابلطبع ميزة عظيمة جدا تفيد ىف الكثري من األحوال.
البت  2و  :BOOTSZ[1:0] 1الذاكرة اللحظية  flash memoryتكون ىف العادة مقسمة إىل قسمني :قسم
خاص بربامج التطبيقات ،وقسم خاص بربانمج حتميل برامج البدأ  .Boot Loader Section, BLSالربامج أو
األكواد املكتوبة ىف قسم برامج التطبيقات هى الربامج العادية الىت يتم تنفيذها عن طريق املستخدم وهى برامج التطبيقات
الشائعة واملعروفة .برانمج حتميل برامج البدأ يتم كتابتها ىف اجلزء الثاىن من الذاكرة اللحظية  .BLSهذه الربامج تقوم ىف
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العادة بتعريف أى ملحقات موصلة على املتحكم مثلما يفعل النظام  BIOSىف نظم احلاسبات ،أو برانمج البدأ ىف
نظم األردوينو ،حيث بعد حتميل هذا الربانمج تنتقل عملية التنفيذ إىل جزء الذاكرة اخلاص ابلتطبيقات.
البتات  BOOTSIZE1و  BOOTSIZE0تستخدم لتحديد حجم كل قسم من قسمى الذاكرة .شكل -14
 7يبني جدوال حيدد مقدار وعنوان بداية كل قسم من قسمى الذاكرة اللحظية.

شكل  7-14مقدار وعنوان بداية كل قسم من قسمى الذاكرة (التطبيقات أو برامج البدأ)
من هذا اجلدول نالحظ أن أقل كمية ذاكرة لربامج البدأ هى  256وورد ،وأكرب كمية هى  2048وورد .نالحظ أيضا
أن ذاكرة التطبيقات تبدأ من العنوان  0x0000وأيتى ىف آخر الذاكرة اللحظية القسم اخلاص بربامج البدأ .الحظ أن
الوضع التلقائى هلذه البتات هو أهنا تكون مربجمة (تساوى أصفار) وابلتاىل فإن مقدار ذاكرة البدأ سيكون  2048وورد
كما ىف شكل .7-14
البت صفر  :BOOTRSTهذه البت تكون تلقائيا غري مربجمة (تساوى واحد) ،وابلتاىل فإن املتحكم مع بدأ
تشغيله أ و إعادة وضعه يبدأ التنفيذ من قسم الذاكرة اخلاص ابلتطبيقات .عند برجمة هذه البت (وضعها تسوى صفر)
فإن املتحكم بعد إعادة وضعه  resetأو عند توصيل القدرة له سيبدأ التنفيذ من قسم الذاكرة اخلاص بربانمج البدأ.
ولذلك فإنه إذا مل تكن مستخدما لربانمج بدأ موضوع ىف هذا القسم من الذاكرة فال داعى لربجمة هذه البت وترتك على
وضعها التلقائى.
بذلك نكون قد انتهينا من استعراض كل بتات البايت العالية (الثانية) من الفيوزات.
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البايت املمتدة extended byte

تتكون هذه البايت من  8بت مستخدم منها فقط أول ثالث بتات .وظيفة هذه البتات هى:
البت  2و  1و صفر ] :BODLEVEL[2:0تستخدم هذه البتات الثالثة لتحديد قيمة اجلهد التشبعى الذى إذا
نزل جهد مصدر القدرة عنه فإن نظام مراقبة القدرة  Brown out detectorسيعيد وضع املتحكم .شكل 8-14
يبني رمسا توضيحيا هلذه البايت ،واجلدول املبني ىف شكل  9-14يبني الشفرات املوضوعة على هذه البتات ىف مقابل
قيم اجلهد التشبعى :Brown out threshold voltage, VBOT

شكل  8-14البايت املمتدة ىف الفيوزات
الحظ أن القيم التلقائية هلذه البتات الثالثة هى أهنا تكون غري مربجمة (تساوى وحايد) وهذا يعىن أن نظام مراقبة جهد
مصدر القدرة يكون خممدا أو ال يعمل كما ىف جدول الشكل .9-14

شكل  9-14القيم املختلفة للجهد التشبعى لنظام مراقبة جهد مصدر القدرة
بذلك نكون قد انتهينا من ابيتات الفيوزات الثالثة املوجودة ىف املتحكم  atmega328وابلطبع قد يكون بعض
التغريات البسيطة ىف اإلصدارات اإلخرى من املتحكمات  .avrقبل أن نرتك هذا اجملال هناك ابيت رابعة وهى اخلاصة
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بتأمني املتحكم أو إغالقه وهى ابيت اإلغالق  .Lock Byteهذه البايت حتتوى  8بتات مستخدم منها ستة بتات
ميكن برجمة كل منها لعمل اآلتى:
• إغالق جزء الذاكرة اخلاص ابلتطبيقات فقط
• إغالق جزء الذاكرة اخلاص بتحميل برامج البدأ  boot loaderفقط
• إغالق كل من جزئى الذاكرة (التطبيقات وحتميل برامج البدأ)
• إاتحة كل من جزئى الذاكرة
هذه البايت أتتى غري مربجمة ،مبعىن أن كل بتاهتا تساوى واحد ،وهذا هو الوضع التلقائى هلا ،وينصح دائما بعدم برجمة
هذا اجلزء إال عند الضرورة وذلك حلماية بعض أجزاء ذاكرة املتحكم من النسخ أو القراءة.
اخلطوة األخرية ىف هذا الفصل وبعد أن عرفنا وظيفة كل فيوز من هذه الفيوزات ستكون هى حرق هذه الفيوزات على
شرحية املتحكم .هذه العملية سهلة جدا من خالل برانمج  avrdudessاملتاح جماان على اإلنرتنت .بعد تنزيل هذا
الربانمج على احلاسب اخلاص بك وتثبيته ميكنك البدأ ىف حرق الفيوزات من خالل خطوتني فقط.

شكل  10-14شاشة اختيار املتحكم وأداة الربجمة ىف برانمج avrdudess
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اخلطوة األوىل هى النقر على أيقونة الربانمج حيث سيفتح لك شاشة كاموضحة ىف شكل  .10-14من هذه الشاشة
إخرت املتحكم الذى تتعامل معه من مربع ىف أعلى ميني الشاشة وهو ىف حالتنا هذه املتحكم  .atmega328إخرت أيضا
دائرة الربجمة الىت تستخدمها ىف برجمة املتحكم ىف مربع ىف أعلى يسار الشاشة .بعد ذلك أنقر على الزر Bit Selector

على ميني الشاشة حيث سيتم فتح شاشة جديدة حتتوى كل ابيتات الفيوزات الىت من املمكن برجمتها كما ىف الشكل
.11-14
اخلطوة الثانية :ىف هذه الشاشة اجلديدة قم ابلنقر على الفيوزات الىت تريد تغيريها مث انقر على الزر  ،OKحيث عندها
سيتم حرق الفيوزات ابلوضع الذى اخرتته على شرحية املتحكم ،ومن خالل املربمج الذى اخرتته.

شكل  11-14شاشة اختيار الفيوزات ىف برانمج avrdudess

املفروض أن خطوة حرق الفيوزات تكون هى آخر خطوات برجمة املتحكم (إذا كانت هناك حاجة ضرورية هلا كما أشران
مسبقا) ،حيث بعد ذلك ميكن وضع شرحية املتحكم ىف مكاهنا ىف املشروع.
تذكر أن هناك العديد من الربامج الىت ميكن استخدامها حلرق الفيوزات ومعظمها متاح على اإلنرتنت جماان ،ولكننا
نعتقد أن أبسطها هو هذا الربانمج  .avrdudessتذكر أيضا أن هناك إصدارات قدمية من هذا الربانمج تسمى
 avrdudeوليست هلا واجهة للتعامل مع املستخدم ولكن التعامل معها يكون من خالل أوامر تكتب ىف شاشة
يفتحها الربانمج .لذلك نوصى ابلتعامل مع برانمج  avrdudessلبساطته وسهولته.
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ملخص الفصل
لقد تناول هذا الفصل اخلطوة األخرية من خطوات تصميم أى نظام مدمج والىت تكون عبارة عن حرق فيوزات احلماية
للربانمج املكتوب على شرحية املتحكم من النسخ أو التالعب به .مت ذلك من خالل تعرفنا على كل واحد من هذه
الفيوزات ووظيفة كل منها والوضع التلقائى له .وأوصينا ىف الفصل ،ونوصى هنا أيضا ،أبنه إذا مل تكن هناك ضرورة
لتغيري الوضع التلقائى هلذه الفيوزات فيجب أن ترتك كما هى .ىف النهاية قدم الفصل كيفية حرق هذه الفيوزات (إذا
حدث وقمت بتغيريها) على شرحية املتحكم من خالل برانمج  avrdudeاملتاح على اإلنرتنت من خالل خطوتني
اثنني فقط.
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امللحق األول
امللف األول ،.c ،من مكتبة الشاشة  ،LCDlibوهو امللف  .LCDlib.cميكنك نسخه كما هو ووضعه ىف ملف ىف األمتل استديو
مباشرة.
*/
* LCDlib.c
*
* Created: 6/22/2017 4:55:36 PM
* Author: Mohamed Eladawy
*/
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000ul
#endif
>#include <avr/io.h
>#include <util/delay.h
"#include "lcdlib.h
سنفترض هنا أن مسار بيانات الشاشة سيوصل على البوابة B
//
وأن خطوط التحكم الثالثة  RSو  WRو  ENسيتم توصيلها على أول ثالث خطوط من البوابة C
//
مسجل االتجاه لتحديد اتجاه بوابة مسار بيانات الشاشة#define databus_direction DDRB //
مسجل االتجاه لتحديد اتجاه مسار التحكم للشاشة#define controlbus_direction DDRC //
تحديد البوابة التى سيتم مسار البيانات للشاشة عليها#define databus PORTB //
تحديد البوابة التى سيتم توصيل خطوط التحكم عليها#define control_bus PORTC //
رقم البت التى سيوصل عليها خط التحكم #define rs 0 // RS
رقم البت التى سيوصل عليها خط التحكم #define rw 1 // RW
رقم البت التى سيوصل عليها خط التحكم #define en 2 // EN
 */بفرض أن الشاشة المستخدمة تحتوى على سطرين فقط كل منهما  16حرف */
#define LCDMaxLines 2
#define LCDMaxChars 16
#define LineOne 0x80
#define LineTwo 0xc0
' ' #define BlankSpace
 */هذه الدالة خاصة بتجهيز الشاشة لتعمل بطريقة  8بت */
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)(void LCD_Init
{
;)_delay_ms(50
تحديد البوابة  Bوالبوابة  Cليكونا بوابات خرج//
;databus_direction = 0xff
;controlbus_direction = 0xff
نداء على هذه الدالة بهذه الشفرة للتعريف بشاشة من سطرين وكل حرف LCD_CmdWrite(0x38);//
مصفوفة 7×5
;)LCD_CmdWrite(0x0E
نداء على هذه الدالة بهذه الشفرة لتشغيل الشاشة وإظهار دليل الكتابة //
;)LCD_CmdWrite(0x01
مسح الشاشة من أى حروف //
;)LCD_CmdWrite(0x80
وضع الدليل عند أول مكان فى أول سطر //
}
هذه الدالة ترسل أمر إلى الشاشة void LCD_CmdWrite( char cmd) //
{
;databus=cmd
وضع األمر على مسار البيانات //
التسجيل فى مسجل األوامر control_bus &=~(1<<rs); //
تنشيط عملية الكتابة control_bus &=~(1<<rw); //
;control_bus |=1<<en
جعل خط التنشيط يساوى واحد //
;)_delay_ms(1
جعل خط التنشيط يساوى صفر control_bus &=~(1<<en);//
;)_delay_ms(1
}
هذه الدالة ترسل حرف للشاشة إلظهارهvoid LCD_DataWrite( char dat) //
{
;databus=dat
وضع الحرف على مسار البيانات //
التسجيل فى مسجل البيانات control_bus |=1<<rs; //
;)control_bus &=~(1<<rw
تنشيط عملية الكتابة //
جعل خط التنشيط يساوى واحد control_bus |=1<<en; //
;)_delay_ms(1
جعل خط التنشيط يساوى صفرcontrol_bus &=~(1<<en); //
;)_delay_ms(1
}
هذه الدالة تعرض سلسلة أحرف void LCD_DisplayString(char *string_ptr) //
يتم إرسال األحرف تلو اآلخر إلى دالة عرض البيانات وإنقاص عداد بمقدار  1إلى أن يصبح صفرا//
{
)while(*string_ptr
;)LCD_DataWrite(*string_ptr++
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}
void LCD_DisplayNumber(unsigned int num) // هذه الدالة تعرض أى رقم صحيح من صفر حتى
 ستعشرى30  حيث يتم التعامل خانة بخانة وتحويلها إلى النظام اآلسكى بإضافة الرقم65536
{
LCD_DataWrite((num/10000)+0x30);
num=num%10000;
LCD_DataWrite((num/1000)+0x30);
num=num%1000;
LCD_DataWrite((num/100)+0x30);
num=num%100;
LCD_DataWrite((num/10)+0x30);
LCD_DataWrite((num%10)+0x30);
}

.LCDlib.h  وهو امللفLCDlib امللف الثاىن من ملفات املكتبة
/*
* LCDlib.h
*
* Created: 6/24/2017 6:56:37 AM
* Author: Mohamed Eladawy
*/

#ifndef LCDLIB_H_
#define LCDLIB_H_
#define databus_direction DDRB
#define controlbus_direction DDRC
#define databus PORTB
#define control_bus PORTC
#define rs 0
#define rw 1
#define en 2
/* 16x2 LCD Specification */
#define LCDMaxLines 2
#define LCDMaxChars 16
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#define LineOne 0x80
#define LineTwo 0xc0
#define BlankSpace ' '
void LCD_Init();
void LCD_Clear();
void LCD_GoToLineOne();
void LCD_GoToLineTwo();
void LCD_GoToXY(char row, char col);
void LCD_CmdWrite( char cmd);
void LCD_DataWrite( char dat);
void LCD_DisplayString(char *string_ptr); void
LCD_DisplayNumber(unsigned int num);

#endif /* LCDLIB_H_ */
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امللحق الثاىن
 ميكنك نسخه كما هو ووضعه ىف ملف ىف.Keypadlib.c  وهو امللف،Keypadlib  من مكتبة مصفوفة املفاتيح،.c ،امللف األول
.األمتل استديو مباشرة
/*
* Kepadlib.c
*
* Created: 6/27/2017 12:13:19 PM
* Author: Administrator
*/
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000ul
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "Keypadlib.h"
#define RowColDirection DDRD //Data Direction Configuration for keypad
#define ROW PORTD
//higher four bits of PORTD are used as ROWs
#define COL PIND
//Lower four bits of PORTD are used as COLs
void KEYPAD_Init()
{
DDRC=0xff;
RowColDirection=0xf0;

// ROW lines are configured as Output.
// Column Lines are configured as Input.

}
void WaitForKeyRelease() //This function waits till the previous key is
released.
{
unsigned char key;
do
{
ROW=0x0f;
// Pull the ROW lines to low and Column high low.
key=COL & 0x07;
// Read the Columns, to check the key press
}while(key!=0x07);
// Wait till the Key is released,
// If no Key is pressed, Column lines will remain high (0x0f)
}
void WaitForKeyPress() // This function waits till a new key is pressed.
{
unsigned char key;
do
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{
do
{
ROW=0x07;// Pull the ROW lines to low and Column lines high.
key=COL & 0x07;
// Read the Columns, to check the key press
}while(key==0x07); // Wait till the Key is pressed,
// if a Key is pressed the corresponding Column line go low
_delay_ms(1); // Wait for some time(debounce Time);
ROW=0x07; // After debounce time, perform the above operation
key=COL & 0x07;
// to ensure the Key press.
}while(key==0x07);
}
unsigned char ScanKey() //This function scans all the rows to decode the key
pressed.

{
unsigned char ScanKey = 0xe0,i, key;
for(i=0;i<0x04;i++)
// Scan All the 4-Rows for key press
{
ROW=ScanKey + 0x07;// Select 1-Row at a time for Scanning the Key
key=COL & 0x07; // Read the Column, for key press
if(key!= 0x07)// If the KEY press is detected for the selected
break;
// ROW then stop Scanning,
ScanKey=(ScanKey<<1)+ 0x10; // Rotate the ScanKey to SCAN the
remaining Rows
}
key = key + (ScanKey & 0xf7);
decode the key

// Return the row and COL status to

return(key);
}
unsigned char GetKey()//This function waits till a key is pressed and returns
its BCD Value
{
unsigned char key;
WaitForKeyRelease();
_delay_ms(1);

// Wait for the previous key release
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WaitForKeyPress();
// Wait for the new key press
key = ScanKey();
switch(key)
// Decode the key
{
case 0xe6: PORTC=0x01; break;
case 0xe5: PORTC=0x02; break;
case 0xe3: PORTC=0x03; break;
case 0xd6: PORTC=0x04; break;
case 0xd5: PORTC=0x05; break;
case 0xd3: PORTC=0x06; break;
case 0xb6: PORTC=0x07; break;
case 0xb5: PORTC=0x08; break;
case 0xb3: PORTC=0x09; break;
case 0x76: PORTC=0x0A; break;
case 0x75: PORTC=0x00; break;
case 0x73: PORTC=0x0b; break;
default:
PORTC=0x00;
}
}
unsigned char GetKeyForLCD()//This function waits till a key is pressed and returns its
ASCII Value to display it on an LCD
{
unsigned char key;
WaitForKeyRelease();
_delay_ms(1);

// Wait for the previous key release

WaitForKeyPress();
// Wait for the new key press
key = ScanKey();
switch(key)
// Decode the key
{
case 0xe6: key='1'; break;
case 0xe5: key='2'; break;
case 0xe3: key='3'; break;
case 0xd6: key='4'; break;
case 0xd5: key='5'; break;
case 0xd3: key='6'; break;
case 0xb6: key='7'; break;
case 0xb5: key='8'; break;
case 0xb3: key='9'; break;
case 0x76: key='A'; break;
case 0x75: key='0'; break;
case 0x73: key='B'; break;
default:
key='Z';
}
return(key);
}
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.Keypadlib.h  وهو امللفKeypadlib امللف الثاىن من ملفات املكتبة
/*
* Keypadlib.h
*
* Created: 6/27/2017 1:04:14 PM
* Author: Administrator
*/

#ifndef KEYPADLIB_H_
#define KEYPADLIB_H_
#define RowColDirection DDRD //Data Direction Configuration for keypad
#define ROW PORTD
//higher four bits of PORTD are used as ROWs
#define COL PIND
//Lower four bits of PORTD are used as COLs
void KEYPAD_Init();
void WaitForKeyRelease(); //This function waits till the previous key
is released.
void WaitForKeyPress(); // This function waits till a new key is
pressed.
unsigned char ScanKey();//This function scans all the rows to decode
the key pressed.
unsigned char GetKey();//This function waits till a key is pressed and
returns its BCD Value
unsigned char GetKeyForLCD();
#endif /* KEYPADLIB_H_ */
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Asynchronous
غير توافقى ،ال يتغير بالتوافق مع نبضات تزامن
معينة .يمكن تصنيف الدوائر الرقمية إلى توافقية
وهى التى يتغير خرجها بالتوافق مع نبضات
تزامن ،وغير توافقية وهى التى ال تحتاج لنبضات
تزامن تتوافق معها.

B
Bidirectional
ثنائى االتجاه .مثال مسجل إزاحة ثنائى االتجاه
يمكن إزاحة بياناته من اليمين لليسار أو العكس .أو
مسار البيانات فى المعالجات الذى يكون ثنائى
االتجاه حيث تكون اإلشارة عليه خارجة من
المعالج أو داخلة إليه.
Binary
ثنائى Binary signal ،إشارة ذات مستويين،
مستوى عالى (واحد) ومستوى منخفض (صفر).
وهناك نظام العد الثنائى الذى له رقمان ،صفر
وواحد.
Binary Coded Decimal, BCD
عشرى مكود ثنائيا ،وضع األرقام العشرية من
صفر حتى تسعة فى صورة أكواد ثنائية من أربع
خانات.
Bipolar
ثنائى القطبية Bipolar transistor .ترانزستور
مصنع بتكنولوجيا القطبية الثنائية والتى تعنى
التعامل مع حوامل شحنات سالبة وموجبة فى نفس
الترانزستور.
Bistable
ثنائى االستقرار ،دائرة لها حالتين من حاالت
االستقرار.
Bit
الخانة فى نظام العد الثنائى التى تكون واحد أو
صفر.
Boolean algebra
الجبر البولينى ،نسبة إلى عالم انجليزى ،وهو
عبارة عن مجموعة قوانين جبرية خاصة بالتعامل
مع المتغيرات المنطقية.
Borrow
استالف من خانة تالية إلى الخانة الحالية فى أثناء
عمليات الطرح فى كل نظم العد.
Bounce
إهتزاز .عند غلق أو فتح مفتاح ميكانيكى فإنه
يحدث اهتزازات ميكانيكية غير مرغوب فيها،
وهذه االهتزازات تحدث ضوضاء كهربية فى
صورة نبضات تؤثر على أداء الدوائر المنطقية.

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

A
Access time
زمن االتصال ،بشريحة ذاكرة .وهو الزمن من
لحظة وضع إشارة عنوان معين إلى لحظة استالم
الخرج على خطوط البيانات من هذه الشريحة.
Adder
مجمع ،يجمع رقمان .منه المجمع الرقمى الذى
يجمع رقمين ثنائيين ،والمجمع االنسيابى أو
التماثلى الذى يجمع إشارتين انسيابيتين مثل مكبر
العمليات.
Address
عنوان .إشارة أو رقم ثنائى يحدد عنوان بايت
معينة فى نظام ذاكرة معين .عدد بتات هذا العنوان
يحدد كمية الذاكرة التى يمكن التعامل معها فى هذا
النظام.
Address bus
مسار العناوين ،مجموعة من أطراف المعالج
تخرج عليها إشارة العناوين الثنائية التى من خاللها
يحدد المعالج العنوان المراد التعامل معه .هذه
اإلشارة تكون دائما خارجة من لمعالج.
Amplitude
مقدار ،وتطلق على مقدار اإلشارة .وهو أحد
السمات المهمة التى تعرف بها أى إشارة.
Analog
انسيابى ،أو تماثلى ،أو مستمر ،أو غير متقطع مثل
تغير درجة الحرارة على مدار اليوم التى يمكنها أن
تأخذ ماالنهاية من القيم بين قيمتيها الصغرى
والعظمى.
Analog to digital converter, ADC
المحول التماثلى الرقمى  ADCدخله إشارة تماثلية
وخرجه إشارة رقمية مكونة من عدد من البتات،
وهناك العديد من طرق التحويل التى يتوقف عليها
زمن هذا التحويل.
AND gate
بوابة اآلند  ،ANDأو بوابة "و" ،أو بوابة الضرب
المنطقى .خرجها يساوى واحد فى حالة واحدة فقط
وهى عندما تكون كل دخولها تساوى وحايد.
Assembly language
لغة التجميع ،وهى لغة أوامرها تتكون من شفرات
حرفية مختصرة مثل  ADDو  ،SUBوكل معالج
أو متحكم تكون له لغة التجميع الخاصة به ،وهى
أقرب ما يكون إلى لغة اآللة.
Astable
عديم االستقرار ،أو عديم الثبات ،خرج يتردد
باستمرار بين الواحد والصفر وال يستقر على أى
حالة منهما.
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مقارن ،دائرة لمقارنة رقمين وتقرر إذا كانا
متساويين أم أن أحدهما أكبر من اآلخر ،ويوجد
المقارن الرقمى ،والمقارن االنسيابى.
Complement
المتمم ،المتمم األحادى  ones complementهو
معكوس أى رقم ثنائى .المتمم الثنائى twos
 complementهو معكوس الرقم الثنائى مضافا
إليه واحد المتمم ألى رقم فى أى نظام عد هو
حاصل طرح هذا الرقم من قاعدة هذا النظام.
Counter
عداد ،يعد النبضات الداخلة له وهو العداد الرقمى.

Buffer
عازل أو فاصل .دائرة تستخدم لفصل الحمل عن
الدائرة المغذية له ،وبذلك ال يؤثر الحمل العالى
على أداء الدائرة المغذية .وقد يكون عازل رقمى
أو تماثلى.
Bus
مسار ،مجموعة من خطوط االتصال بين عناصر
نظام إلكترونى معين .مثال مسار العناوين يحمل
إشارة العناوين بين شريحة المعالج وشريحة ذاكرة.
ومسار البيانات الذى يحمل إشارة البيانات بين
المعالج والذاكرة.
Byte
ثمانى بتات.

Data
بيانات ،فى العادة تكون ممثلة فى النظام الثنائى.
Data bus
مسار البيانات ،مجموعة من أطراف المعالج تحمل
إشارة البيانات الثنائية الداخلة أو الخارجة من
المعالج.
D flip flop
قالب له دخل واحد اسمه  Dحيث يصبح الخرج
هو الدخل  Dبعد إعطاء نبضة التزامن.
Debugging
استخراج األخطاء من أى برنامج.
Decade
دائرة تتميز بعشرة حاالتDecade counter .
عداد عشرى له عشرة حاالت.
Decimal
عشرى .نظام العد العشرى الذى له عشرة أرقام
من صفر حتى تسعة.
Decoder
محلل شفرة .دائرة رقمية تدخل لها شفرة رقمية
فيحولها إلى صورة أخرى فى الخرج .إذا كان عدد
بتات شفرة الدخل هو  nفإن محلل الشفرة فى هذه
الحالة يكون له عدد  2nمن المخارج يتم تنشيط
أحدها على حسب شفرة الدخل.
Decrement
ينقص بمقدار واحد.
Demultiplexer
موزع ،دائرة رقمية دخلها عبارة عن إشارة واحدة
يتم توزيعها على مخارج الدائرة فى تتابع زمنى
معين على حسب شفرة على خطوط خاصة
الختيار أحد هذه المخارج.
Digital
رقمى .اإلشارة الرقمية هى إشارة مقطعة لها قيم
محددة عند أزمنة محددة.
Digit
رقم ،يمثل خانة معينة فى أحد أنظمة العد.

C

D

Capacitor
مكثف الشحنات capacitance ،هى السعة
الكهربية.
Carry
الحمل من خانة إلى خانة تالية فى أثناء عمليات
الجمع.
Central Processing Unit, CPU
وحدة المعالجة المركزية ،هى الوحدة التى تقوم
بعمليات الحساب والتحكم والتزامن داخل أى
حاسب أو متحكم.
Clear
تصفير ،طرف غير توافقى يجعل الخرج صفر
بدون توافق مع نبضات الساعة.
Clock
نبضات التزامن ،أو اإلطالق .نبضات لها شكل
معين يتزامن معها عمل نوع مهم من الدوائر
المنطقية وهى الدوائر التتابعية أو الدوائر التوافقية.
Code
مجموعة من البتات تمثل شفرة لمعلومة معينة.
Combinational logic circuit
دائرة منطقية توافقية ،دائرة مكونة من مجموعة
من البوابات المنطقية الموصلة مع بعضها بحيث ال
تحتوى على أى عنصر من عناصر الذاكرة مثل
القالبات وما يعلوها .خرج هذه الدوائر يكون دالة
فى الدخل فقط عند نفس اللحظة ،وال يعتمد على
الخرج عند لحظات سابقة وال تحتاج لنبضات
تزامن لكى يتوافق الخرج معها.
Commutative law
فى بعض العمليات الحسابية والمنطقية ال يهم
الطريقة التى ترتب بها المتغيرات . x+y=y+x .
Comparator
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F
Frequency
التردد .عدد مرات التكرار فى الثانية .عدد
النبضات فى الثانية .وحداتها هى الهرتز.
Feedback
التغذية المرتدة ،وهى جزء من خرج أى دائرة
يرجع أو يرتد إلى دخلها.
Flip flop
قالب أو نطاط .دائرة منطقية ذات خرجين منطقيين
كل منهما عكس اآلخر .هناك أكثر من نوع منها
على حسب الدخل ،فهناك النوع  JKوالنوع D
والنوع  Tوغيرها .هناك طرف تزامن للقالب ال
يتغير الخرج إال عند إعطاء نبضة على هذا
الطرف.
Full Adder, FA
مجمع كامل ،دائرة تجمع  3بت وتعطى مجموع
وحمل للمرحلة التالية.

G
Gate
بوابة ،دائرة لها مجموعة من المداخل وخرج
واحد .يتم إجراء عملية منطقية تمثل هذه البوابة
على المداخل ووضع نتيجة العملية على الخرج.
هناك أنواع عديدة من البوابات.
Glitch
نتوء يظهر فى المخطط الزمنى وهو غير مرغوب
فيه ومن الممكن أن يسبب مشاكل فى تشغيل بعض
الدوائر .انظر العدادات الرقمية مثال.

H

Half adder
نصف مجمع ،يجمع  2بت فقط ويعطى مجموع
وحمل للمرحلة التالية.
Hexadecimal
ستعشرى .نظام العد الذى قاعدته  16ويحتوى ستة
عشر رقما تبدأ بالصفر وتنتهى بالرقم .F
Hold time
زمن المسك ،وهو الفترة الزمنية التى يجب أن
يظل الدخل فيها مستقرا بعد تطبيق الحافة المؤثرة
لنبضة التزامن حتى يتغير الخرج بصورة مستقرة
ومحددة.

I
Increment
الزيادة بمقدار واحد.

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

Driver
دافع تيار .يستخدم لدفع تيار عالى فى الدوائر التى
تحتاج لذلك.
Dynamic RAM, DRAM
ذاكرة اتصال عشوائى ديناميكية .تتميز بسرعة
االتصال ورخص الثمن ولكنها تحتاج إلعادة
تسجيل محتوياتها كل  4ميللى ثانية وإال فإنها تفقد
هذه المحتويات ووحدة بناؤها هو المكثف.

E
Edge triggered flip flop
قالب يغير من حالة خرجة عند حافة نبضة
التزامن سواء كانت الحافة الصاعدة (صفر إلى
واحد) أو الحافة النازلة (واحد إلى صفر).
EEPROM
ذاكرة قراءة فقط يمكن برمجتها ومسحها كهربيا.
Embedded system
النظام الكامن عبارة عن تطبيق يحتوى شريحة
واحدة على األقل قابلة للبرمجة (مثل
الميكروكونترولر) ،وهذا التطبيق يستخدم عادة من
قبل أشخاص قد ال يعلمون أن هذا النظام يقوم على
ميكروكونترولر بداخله.
EPROM
ذاكرة قراءة فقط يمكن برمجتها بطرق خاصة
ومسحها بالتعريض ألشعة فوق بنفسجية عالية
الكثافة.
Enable
تنشيط .طرف يستخدم لتنشيط خرج الدائرة
المنطقية ثالثية المنطق بحيث عندما يكون هذا
الطرف غير فعال يكون خرج الدائرة عبارة عن
مقاومة عالية.
Encoder
مولد الشفرة ،دائرة تحول البيانات الداخلة إلى
صورة مكودة أو مشفرة .المشفر الرقمى الذى له
عدد من خطوط الدخل وعدد من خطوط الخرج،
بحيث أنه عند تنشيط أحد خطوط الدخل فإنه يتم
إعطاء شفرة لهذا الخط على كل خطوط الخرج.

Exclusive NOR
عملية منطقية على متغيرين تعطى صفرا فى حالة
عدم تساوى المتغيرين.
Exclusive OR
عملية منطقية على متغيرين تعطى واحد فى حالة
عدم تساوى المتغيرين.
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LCD
شاشات عرض البللورة السائلة Liquid Crystal
 ،Displayتتميز باالستهالك األقل للقدرة ومناسبة
للكثير من شاشات العرض.
Least significant bit, LSB
البت (الخانة) ذات القيمة الصغرى فى أى رقم
وهى البت الموجودة فى أقصى يمين الرقم.
LED
الدايود الضوئى  ،Light Emitting Diodeهو
دايود يشع ضوء من جميع األلوان عند مرور
التيار فيه ،ويستخدم فى عمل الكثير من شاشات
العرض ولمبات البيان.
Logic
منطقى .المستوى المنطقى فى اإللكترونيات
الرقمية هو تمثيل التعبير الغير حقيقى بصفر
والتعبير الحقيقى بواحد.
Look ahead
ينظر لألمام look ahead carry adder ،المجمع
ذو الحمل األمامى ،يتميز بسرعته.

M
Master slave flip flop
قالب مكون من ماسكين ،األول هو السيد master
والثانى هو العبد  .slaveوهذه أحد طرق الحصول
على قالب حساس ألحد حواف نبضة التزامن.
Medium Scale Integration, MSI
التكامل المتوسط ،درجة من التعقيد فى تصنيع
الشرائح اإللكترونية حيث تبلغ كثافة المكونات من
 100حتى  1000ترانزستور على الشريحة
الواحدة.
Monostable
أحادى االستقرار ،دائرة يستقر خرجها على حالة
واحدة فقط إما الصفر أو الواحد .إذا تغير الخرج
فإن ذلك يكون لفترة محددة ثم يرجع تلقائيا لحالة
االستقرار.
Most significant bit, MSB
البت أو الخانة ذات القيمة العظمى وهى البت
الموجودة فى أقصى يسار أى رقم ثنائى.
Multiplexer, MUX
منتقى ،دائرة إلكترونية تختار واحد من مداخلها
وتضعه على الخرج تبعا لتتابع معين.
Multivibrator
مذبذب ،دائرة يتذبذب خرجها بين الواحد والصفر
وال تستقر على أى واحدة من هذه الحاالت.

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

In System Programming, ISP
برمجة شريحة المتحكم وهى فى التطبيق أو
النظام ،دون الحاجة لفصلها من النظام من أجل
برمجتها.
Integrated Circuit, IC
دائرة تكاملية .وهى نظام إلكترونى متكامل على
شريحة واحدة ألداء وظيفة معينة.
Interrupt
المقاطعة ،مقاطعة المسار الطبيعى لعملية تنفيذ
البرنامج األساسى إما من برنامج آخر ،أو نتيجة
حدوث أمر غير طبيعى فى البرنامج ،مثل القسمة
على الصفر ،أو بسبب إشارة قادمة على أحد
أطراف المتحكم تنذر مثال بارتفاع درجة الحرارة.
Interrupt service routine, ISR
برنامج خدمة المقاطعة ،عند حدوث المقاطعة من
أى مصدر ،يقفز المتحكم بعملية التنفيذ من البرنامج
الذى كان يقوم بتنفيذه وقت حدوث المقاطعة إلى
برنامج آخر ينفذ الغرض من هذه المقاطعة .فإذا
كانت المقاطعة مثال بسبب ارتفاع درجة الحرارة،
يكون برنامج خدمة المقاطعة هو برنامج لتشغيل
مبرد يعمل على تخفيض الحرارة.
Inverter
عاكس ،بوابة عكس ،خرجها عكس دخلها.

J
JK flip flop
قالب تم التغلب فيه على الحالة التى يكون فيها
الخرج غير محدد .فى هذه الحالة فإن الخرج
يعكس حالته.
Johnson counter
عداد جونسون ،نوع من العدادات الدوارة يتميز
بأن له عدد من الحاالت ضعف العداد الدوار
العادى.

K
Karnaugh map
طريقة تخطيطية منظمة لتبسيط المعادالت المنطقية
إلى أبسط صورة ممكنة.

L
Large Scale Integration, LSI
التكامل عالى المستوى ،درجة من التعقيد فى
تصنيع الشرائح اإللكترونية حيث تبلغ كثافة
الكونات من  1000حتى  10000ترانزستور على
الشريحة التكاملية الواحدة.
Latch
ماسك ،دائرة منطقية ذات خرجين كل منهما عكس
اآلخر ،أنظر  flip flopأو القالب.
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N

P

Parallel
التوازى ،ويعنى خروج مجموعة من البيانات على
مجموعة من الخطوط فى نفس الوقت.
Potentiometer
مقسم جهد ويكون فى العادة من خالل مقاومة
متغيرة.
Power dissipation
الطاقة المهدرة ،وهى حاصل ضرب تيار مصدر
القدرة فى جهد مصدر القدرة الذى يغذى أى دائرة
أو شريحة إلكترونية.
Preset
جعل الخرج يساوى واحد قبل التشغيل بطريقة غير
توافقية ال تعتمد على نبضات التزامن.
Priority encoder
مشفر مع األولوية ،مشفر يعطى شفرة الدخل ذو
األولوية األعلى فى حالة تنشيط أكثر من دخل فى
نفس الوقت.
Product Of Sums, POS
مضروب المجاميع ،طريقة لعرض التعبيرات
المنطقية فى صورة عملية آند  ANDعلى كميات
كل منها عبارة عن أور  ORلمجموعة متغيرات.
Propagation
انتشار Propagation delay ،زمن التأخير
الناتج عن انتشار اإلشارة أو وصول اإلشارة من
دخل أى دائرة حتى خرجها.
Pulse
نبضة ،تغير مفاجىء فى قيمة الجهد أو التيار من
مستوى آلخر ثم إلى نفس المستوى مرة أخرى فى
زمن صغير.
Pull up resistor
مقاومة توصل بين نقطة معينة ومصدر القدرة
لضمان أن جهد هذه النقطة سيكون واحد (عالى)
عندما تكون غير نشطة .مثل توصيل مقاومة على
أى خرج من خالل المجمع مفتوح.
Pulse Width Modulation, PWM
تعديل عرض النبضة .هو التحكم فى عرض
النبضة بالضيق واالتساع حيث ينتج عن ذلك تغير
فى القيمة المتوسطة للموجة ويستخدم ذلك فى
التحكم فى سرعة أى موتور.

R
Random Access Memory, RAM
ذاكرة االتصال العشوائى ،يمكن القراءة أو الكتابة
فى أى مكان فيها وليس بالضرورة أن يكون

NAND gate
بوابة ناند  ،NANDبوابة آند متبوعة بعاكس،
يكون خرجها يساوى صفر فى حالة واحدة فقط
وهى عندما يكون جميع مداخلها تساوى وحايد.
Nibble
 4بتات .نصف بايت.
Nonvolatile
غير متطاير ،تعبير يطلق على نوع من الذاكرة ال
تفقد محتوياتها بانقطاع القدرة مثل ذاكرة القراءة
فقط .ROM
NOR gate
بوابة نور  ،NORبوابة أور متبوعة بعاكس،
يكون خرجها واحد فى حالة واحدة فقط وهى عندما
تكون جميع مداخلها أصفارا.
NOT gate
بوابة  ،NOTبوابة عكس .هى بوابة يكون خرجها
عكس دخلها.

O
Octal
ثمانى ،نظام العد الثمانى الذى قاعدته .8
One shot
أحادى النبضة ،أحادى االستقرار .دائرة عند
إثارتها تعطى نبضة واحدة فقط على الخرج.
Open collector
يتم أخذ خرج الدائرة المنطقية من خالل
ترانزستور مفتوح المجمع .تستخدم هذه الطريقة
مع الدوائر ذات األحمال العالية.
OR gate
بوابة أور  ،ORبوابة "أو" .بوابة منطقية يكون
خرجها صفر فى حالة واحدة فقط وهى عندما
تكون كل الدخول أصفارا.
Oscillator
مذبذب ،مولد إشارة .دائرة تعطى على خرجها
موجة متكررة باستخدم نظام تغذية مرتدة فى
تصميمها.
Output
خرج دائرة معينة أو نظام معين.
Overflow
فيضان ،يحدث فى عملية الجمع عندما يزداد عدد
بتات الناتج عن عدد بتات أى واحد من العددين
المجموعين وبالذات مع األرقام ذات اإلشارة حيث
يطغى الحمل من الخانة األخيرة على خانة
اإلشارة.
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تزامن .من أمثلة هذه النظم العدادات ومسجالت
اإلزاحة.
Serial
تتابعى ،تتابع بيانات أو نبضات على نفس الخط فى
أزمنة متتابعة.
Serial communication
االتصاالت التتابعية أو المتتالية ،وهناك العديد من
هذه الطرق أو هذه البوتوكوالت ،ولكن السمة
المميزة لهذه الطريقة من التواصل أن الرسالة
تخرج فى صورة تتابع من البتات على مخرج أو
سلك واحد.
Set
جعل الخرج يساوى واحد ،وضع الخرج فى حالة
معينة ،عكس .reset
Set up time
زمن االستقرار ،وهو الفترة الزمنية التى يجب أن
يظل الدخل فيها مستقرا قبل تطبيق الحافة المؤثرة
لنبضة التزامن ،وإال فإن الخرج ال يتغير لقيمة
مستقرة.
Shift register
مسجل اإلزاحة .دائرة منطقية يمكن تسجيل بيانات
بها ثم إجراء إزاحة أو دوران على هذه البيانات.
Sign
اإلشارة ،وهى إشارة الرقم التى تكون سالبة أو
موجبة.
Sign bit
خانة اإلشارة  .فى العادة تكون البت فى أقصى
يسار الرقم .تكون واحد إذا كان الرقم سالب،
وصفر إذا كان الرقم موجب.
Small Scale Integration, SSI
التكامل الصغير ،درجة من التعقيد فى تصنيع
الشرائح اإللكترونية حيث تبلغ كثافة المكونات أقل
من  100ترانزستور على الشريحة الواحدة.
Speed Power product
حاصل ضرب السرعة فى الطاقة المهدرة،
ويستخدم كمعامل لقياس أداء الشرائح والدوائر
اإللكترونية الرقمية.
S-R flip flop
قالب له دخالن  Rو  Sمحظور فيه أن يكون كل
منهما يساوى واحد فى نفس الوقت وإال فإن
خواص القالب تفقد حيث يكون الخرج فى هذه
الحالة غير مرغوب فيه.
Stack
المكدسة ،جزء من الذاكرة  RAMتوضع فيه
البيانات على أساس من يأتى أخيرا يخرج أوال،
والمكدسة تكون ضرورية عند التعامل مع البرامج
الفرعية أو المقاطعة.
Stack Pointer
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بالتتابع .يطلق هذا االسم بطريق الخطأ على ذاكرة
الكتابة والقراءة.
Read
القراءة ،عملية استدعاء البيانات من الذاكرة.
Register
مسجل ،دائرة إلكترونية رقمية قادرة على تخزين
بيانات وإزاحتها.
Reset
تصفير ،جعل الخرج يساوى صفر .عودة للوضع
األصلى.
Ring counter
عداد دوار .عبارة عن مسجل إزاحة تم توصيل
خرجه من أقصى اليمين كدخل من اليسار والبد
من تسجيل حالة ابتدائية على العداد قبل السماح
بدورانها مع نبضات التزامن.
Ripple
تموجى Ripple carry adder ،المجمع ذو
الحمل التموجى Ripple counter ،العداد
التموجى.
Rise time
زمن االرتفاع ،الزمن الالزم لكى تتغير إشارة من
 %10إلى  %90من قيمتها .
Reliable
موثوق به ،يمكن االعتماد عليه reliability ،هى
معامل الثقة.
Remainder
الباقى ،من عملية القسمة.
Resistance
مقاومة.
Reset
إعادة الوضع ،يمكن أن تعنى إعادة المعالج أو
المتحكم إلى الوضع التلقائى ،أو تعنى وضع إشارة
معينة تساوى صفر بعد أن كانت واحد.
Resistance network
شبكة مقاومات .مجموعة من المقاومات داخل
غالف واحد موصلة مع بعضها بطريقة معينة.
R-S flip flop
قالب له دخالن  Rو  Sمحظور فيه أن يكون كل
منهما يساوى واحد فى نفس الوقت وإال فإن
خواص القالب تفقد حيث يكون الخرج فى هذه
الحالة غير مرغوب فيه.

S
Sequential circuit
دائرة تتابعية ،دائرة منطقية يعتمد خرجها على
تتابعات زمنية معينة .تحتوى عناصر ذاكرة .لذلك
فالخرج يعتمد على الدخل الحالى والخرج فى
لحظات سابقة .تعتمد فى تشغيلها على نبضات
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يعكس ،إذا كان الخرج صفر يصبح واحد ،وإذا
كان واحد يصبح صفر.
Trailing edge
الحافة الثانية ألى نبضة.
Trigger
إطالق ،نبضة تعطى لبدء التغيير فى قيمة الخرج
لدائرة رقمية تبعا لدخلها.
Tristate logic
المنطق الثالثى ،دائرة منطقية لها الحالتان
المنطقيتان المعروفتان لكل الدوائر المنطقية
العادية ،باإلضافة لحالة ثالثة يكون الخرج فيها
مقاومة عالية أو مفتوح.
Truth table
جدول الحقيقة ،يبين الخرج عند جميع االحتماالت
الممكنة للدخل فى الدوائر الرقمية.
TTL, Transistor Transistor Logic
أحد تكنولوجيات تصنيع الشرائح اإللكترونية
باستخدام الترانزستور ثنائى القطبية .تتميز بأن
جهد الواحد المنطقى  5فولت والصفر المنطقى هو
صفر فولت.

U

Ultra large scale Integration, ULSI
التكامل المتناهى ،درجة من التعقيد فى تصنيع
الشرائح اإللكترونية حيث تبلغ كثافة المكونات أكثر
من مليون ترانزستور على الشريحة الواحدة.
Universal gate
بوابة عامة .بوابات تتميز بأنه يمكن بناء نظام
إلكترونى كامل باستخدام هذا النوع من البوابات
فقط .مثال ذلك بوابة الناند  NANDوبوابة النور
.NOR
Universal shift register
مسجل إزاحة عام ،بخطوط تحكم معينة يمكن
اإلزاحة من اليمين لليسار أو العكس ،ويمكن إدخال
البيانات توازى وإخراجها توالى أو العكس ،كما
يمكن إجراء عمليات الدوران المختلفة.
Up/down counter
عداد تصاعدى تنازلى ،بخط تحكم يمكن جعل
العداد يعد تصاعديا أو تنازليا.
USART
اإلرسال واالستقبال العام المتزامن وغير المتزامن،
وهى فى العادة شريحة يمكن من خاللها إرسال
واستقبال البيانات بالطريقة المتزامنة والطريقة غير
المتزامنة وهى تكون أحد المكونات األساسية فى
الكثير من المتحكمات.

V
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مؤشر المكدسة ،وهو مسجل يحتوى عنوان آخر
مكان تم التخزين فيه فى المكدسة.
Stage
مرحلة ،مثال مرحلة من مراحل عداد أو مسجل
إزاحة وتكون عبارة عن قالب فى هذه الحالة.

Static Memory, SRAM
ذاكرة استاتيكية ،وحدة بناؤها هى القالب وال
تحتاج إلنعاش بياناتها مثل الذاكرة الديناميكية.
Strobe
طرف فى بعض الدوائر المنطقية ،عندما يكون
نشط يتغير الخرج تبعا لحالة الدخل ،وعندما يكون
غير نشط فإن الخرج ال يرى الدخل.
Subtractor
طارح ،دائرة تقوم بعملية الطرح الثنائى على
رقمين مدخلين إليها.
Sum Of Products, SOP
مجموع المضاريب ،طريقة لعرض التعبيرات
المنطقية فى صورة عملية أور  ORعلى كميات
كل منها عبارة عن آند  ANDلمجموعة متغيرات.
Synchronous
توافقى ،أو متزامن ،أى يتغير بالتوافق مع نبضات
تزامن معينة .من أمثلة ذلك العداد التوافقى.

T
Terminal Count, TC
العدة الطرفية (النهائية) ،الحالة النهائية للعداد .مثل
الرقم  9فى العداد العشرى التصاعدى.
Timer
مؤقت ،دائرة توقيت .يتم تنفيذه إما عن طريق
دائرة (وهناك العديد من الشرائح التى تقوم بذلك
مثل الشريحة  ،)555أو يتم تنفيذه عن طريق
برنامج يقوم بعد نبضات تزامن معلومة التردد
حتى انقضاء الزمن المحدد كما هو الحال فى
المتحكمات.
Timing diagram
المخطط الزمنى ،مخطط يبين العالقة بين مقدار
اإلشارة والزمن وبالذات حينما يكون هناك أكثر
من إشارة ويتم رسمها كلها مع الزمن فى نفس
المخطط حتى تظهر العالقة بينها.
T flip flop
قالب له دخل واحد اسمه  Tحيث ينعكس الخرج
مع كل نبضة تزامن إذا كان هذا الدخل واحد .وإذا
كان هذا الدخل صفر فال يتغير الخرج.
Toggle

Very Large-Scale Integration, VLSI
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التكامل العالى جدا ،درجة من التعقيد فى تصنيع
الشرائح اإللكترونية حيث تبلغ كثافة المكونات من
 100000حتى مليون ترانزستور على الشريحة
الواحدة.
Volatile
متطاير ،تعبير يطلق على الذاكرة التى تفقد
محتوياتها بانقطاع مصدر القدرة .مثل ذاكرة
القراءة والكتابة .RAM

X
XOR gate
بوابة إكس أور ،تعطى واحد فى حالة اختالف
الدخلين وصفر فى حالة تساويهما.
XNOR gate
بوابة إكس نور ،عكس البوابة إكس أور.

W

Word
كلمة 16 ،بت ،أو  2بايت .وحدة من وحدات
تخزين البيانات الرقمية.
Write
الكتابة ،عملية تخزين البيانات فى الذاكرة.

Z
Z 80
معالج 8بت ،وهو أحد إصدارات شركة  zilogوقد
نزل السوق فى عام  1975تقريبا .وهو معالج
سهل البرمجة يمكن استخدامه فى الكثير من
أغراض التحكم ،وإن طغت عليه المتحكمات  8بت
هذه األيام.
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