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الدرات القابلة للبرمجة علي شكل دارات مندمجة



:طرح اإلشكـــال 
تنظيمإن كتابة البرنامج بصورة عامة إنطالقا من دفتر الشروط صعب لذا يجب أوال قبل البرمجة -

نستعمل أداة تنظيميةمن أجل ذالك  للمعالج الخطوات العنصرية المتبعة لحل المسألة المطروحة
 لغة األلــةثم إلي  ASM تبقي إشكالية تحويلھا إلي لغةبعد وضع األداة التنظيمية  

  الحـــل

الخوارزمـــــية
البرمجة البيـــــانية

األلةلغة و بالتالي إلي  ASMإلي لغة  األداة التنظيميةإستعمال برمجيات خاصة تقوم : 

: إذا كان األداة بيانية نتكلم علي 
:من بين األدواتالتنظيمية المستعملة 

الخوارزميــــة  -1
تسمح محددات و بني أساسية، كلمات مفاتيحھي لغة عامة تستعمل مجموعة  :تعريـف 1-1

.بتنظيم تنفيذ معالجات بطريقة نظامية 

تسمح بتحديد النھايات و البدايات لبنــي 
الخوارزمية
الخ........نھاية ـ بداية ـ نھاية إذا كان 

........اقرأ ، أكتب
إذن.........إذا كان 

الخ.....اجعل..........مادام 

بيانيــــــــــــــاو تمثل الخوارزمية أيضا



أھم الرموز المستعملة في الخوارزمية البيانية -

؟

بداية أو نھايـــــــــــــة الخوارزمية: محدد  -  

)برنامج فرعي ( عملية أو عدة عمليا ت  داخلية : معالجة  -  

)خروج –دخول ( تبادل المعلومات مع الوسط الخارجي  -

......التحكم في منفذ متصدر : قراءة حالة ملتقط   

مناقشة شرط منطقي وإختيار -

يعوض السھوم و الروابط: عودة   -



:البني األساسية للخوارزميــــــة  1-2

1فعل: نفـــذ 
2فعل: نفـــذ 

1= الشرط 
1فعل: نفـــذ 
2فعل: نفـــذ 

1= الشرط 
1فعل: نفـــذ 



فعل: نفـــذ 
1= شرط 

فعل: نفـــذ 
1= شرط 

ذا كان عدد اإلعادات معلوم في الخوارزمية الحرفية نستعمل البنية إ :1مالحظـــة
نھاية من أجل...... إلي..... من أجل            

:تابـــــــــــــع  البني األساسية للخوارزمية 

إجعـــل: يمكن تعويضھا بــ  نفـــذالكلمة  :2مالحظـــة 



:البرمجة البيانيـــــة  -2
أدوات البرمجة البيانيـة 2-1
  برمجيـــا إلـي:

:تسمح بـــ ) LOGIPIC:مثل(برمجية 
حجز الخوارزمية   -                            
ترجمة الخوارزمية إلي لغة التجميع -                      

:للحصول علي البرنامج الھدف بلغة األلة نحتاج إلي 
) MPLABمن أدوات الـ (  MPASMWINالمجمع  -                            

Includeالملف  -                            
:نحتاج إلي  PICلنقل البرنامج الھدف إلي ذاكرة الــ 

ICPROGبرمجية  -                            
 مبرمج أو نظام تطوير+ كمبيوتر  ( نفس األدوات السابقة :ا إلـي ـــمادي (

  LOGIPICيتم إنطالقا من واجھة  ICPROGو   MPASMWINإستعمال  :مالحظـــة 
.و ذالك بعد  تحديد مساريھم من الواجھة 

من صفحة األنترنت التالية   :  نشـــــــــاط
  http://www.technologuepro.com/microcontroleur/Tutorial_logipic.htm

Logipicحمل دليل إستعمال برمجية 



  :نشاطات عمليــــة 2-2
  التحكم في أضواء إشارة المرور : 01نشــاط

:مالحظـــة 
في حالة استعمال مصابيح إستطاعية بتوتر متناوب يجب أن نستعمل مضخمات اإلشارات المنطقية  
و المرحل الكھرو مغناطيسي كوسيط   

PORTB,2

PORTB,1

PORTB,0

16F84



: المخطط الزمنــي
الشتغال كل ضوء) التأجيل ( من المخطط الزمني حدد المدة الزمنية  -

5 s = 5000000 μs

2 s = 2000000 μ s

3 s = 3000000 μ s

إختيار الزمن عشوائي و ال يمثل حالة واقعية



PORTB,0 =1 إجعـل 
 tRتأجيــــــــــــــــــل 

PORTB,0 =0 إجعـل 
PORTB,1 =1 إجعـل 

 toتأجيــــــــــــــــــل 
PORTB,1 =0 إجعـل 
PORTB,2 =1 إجعـل 

 tvتأجيــــــــــــــــــل 
PORTB,2 =0 إجعـل 
PORTB,1 =1 إجعـل 

toتأجيــــــــــــــــــل 
PORTB,1 =0 إجعـل 

10إرجـــــع إلي السطر 

أكمل الخوارزمية الحرفية و البيانية الموافقة للتشغيل  -

:ماھو نوع بنية الخوارزمية المحصل عليھا  -

PORTB,0إجعـل   = 1

tRتأجيــــــــــــــــــل 

PORTB,0إجعـل   =0

PORTB,1إجعـل   =1

tOتأجيـــــــــــــل 

PORTB,1إجعـل   =0

PORTB,2إجعـل   =1

tVتأجيــــــــــــــل 

PORTB,2إجعـل   =0

PORTB,1إجعـل   =1

tOتأجيـــــــــــــــــل    

PORTB,1إجعـل   =0

بدايــــــــــــــــــة     

βنھايـــــــــــــــــــــــــــــة   

β  الخوارزمية الحرفيــة
 الخوارزمية البيانيـة

بنيــــــــــــــة خطية



:حجز الخوارزميـة  -
 LOGIPICافتح برمجية الــ 

Activité_1أنشئ مشروع جديد باسم 
أحجز الخوارزميـة

: ASMتحويل الخوارزمية إلي لغـة الـ   -  
، تأكد من الحصول Assemblerإضغط علي  Compilerمن القائمة    -          

ASMعلي البرنامج              
: PICتحويل البرنامج إلي لغة اآللة و إرساله إلي ذاكرة الــ -

حدد مسار البرمجيتين   Options/ chemins d'accèsمن القائمة   -        
              MPASMWIN   ) المجمع ( وICPROG  ) المبرمج. (

تأكد من الحصول  Compilerاضغط علي  Compilerمن القائمة  :تجميع البرنامج  -
 HEXعلي الملف                       

قم بتوصيل نظام التطوير بالمنفذ التوازي للكمبيوتر ،  -   :  PICتحويل البرنامج إلي الــ  -
.   PRGضع المبدلة في الوضعية  -                                        
Programmerاضغط علي  Compilerمن القائمة   -                                        

RUNضع المبدلة في الوضعية  PICقم بتوصيل المخارج بالـــ   :محاكاة التشغيل  -
و تحقق من التشغيل                      

النشاط العملـــي  تنفيذتابع 



  التحكم في آلــة ختـــم:  02نشـــــاط  

توضع القطعة يدويا :التشغيـــل  -
  عند الضغط عليBP  الختم إلي غاية الضغط علي ينزلd  
  ثانية يصعد  إلي غاية  1بعد مدة زمنية قدرھاc و تنتھي

الدورة و يمكن لدورة جديدة أن تنطلق بعد إزاحة القطعة   
يدويا   



.يعطي جدول التعيينات للمداخل و المخارج ، أكمله -

مدخـــــــــــل
مدخـــــــــــل
مدخـــــــــــل
مخـــــــــــرج
مخـــــــــــرج



:أكمل الخوارزمية الحرفية و البيانية الموافقة للتشغيل  -

)  Activité_2إسم المشروع (  1نفس العمل المطلوب في النشاط  :النشاط العملــي  -

PORTA,0  إقــرأ
PORTA,0 = 1
PORTB,0 = 1

PORTA,2 إقــرأ
PORTA,2 = 1

PORTB,0 = 0
تأجيـــــــــــــل

PORTB,1 = 1

PORTA, 1 إقــرأ

PORTA,1 = 1
PORTB,1 =0

01

PORTA,0  إقــرأ

نھايــــــــــــــــــــــــة

PORTB,0= 1 إجعــل
 

PORTA,2   إقـرأ

PORTA,2 = 1

PORTB,0= 0 إجعـل
 

تأجيـــــــــــــل

PORTA,0 = 1
PORTA,1  أإقـر

PORTA,1 = 1

PORTB,1 = إجعـل  0

PORTB,1 = إجعـل    1

بدايــــــــــــــــــــــــة  الخوارزمية الحرفيــة الخوارزمية البيانيـة

10

10



:العالقة بين الخوارزمية و المتمــن  -3
:يمكن أن نتبع الخطوات التالية) في األنظمة الصناعية (  لتسھيل كتابة أو رسم الخوارزمية 
نترجم دفتر الشروط إلي متمن  -  

تحويل المتمن إلي خوارزمية -
عند وضع الخوارزمية انطالقا من المتمن  : مالحظــة

:ال نتعامل مع المخارج مباشرة لذا يجب  -    
سجل يمثل حاالت مراحل المتمن  RAMإ نشاء في الذاكرة  •
في البت الموافق للمرحلة المنشطة 1عند تحقق شرط االنتقال يتم وضع  •
)تحويل من السجل نحو المنافذ ( ينقل كل بت من السجل نحو المخرج الموافق   •

يعطي المتمن التالي  : مثــال

أ كمل رسم الخوارزمية البيانية الموافقة -                                                                        
أكتب الخوارزمية الحر فية الموافقــــــة -                                                                        



 الخوارزمية الحرفيــة

 الخوارزمية البيانيـة

X104.X2  إقرأ

X104.X2=1  

X20=0 , X21=1أكتب 

KM = 1إجعــــل 

a  إقــــــرأ

a =1 
 

X21=0 , X22=1أكتب 

X2  إقـــــرأ

X2=1  

X22=0 , X20=1أكتب 

نھايـــــــــــــــــــــــــــة

بدايــــــــــــــــــــــــــــة

X104.X2

X104.X2=1  
X20=0 , X21=1

KM = 1

a

a = 1  
X21=0 , X22=1

X2       

X2 = 1 
X22=0 , X20=1

20


