
الدرات القابلة للبرمجة علي شكل دارات مندمجة



Langage Assembleurلغــة التجميع   -1
نصية نستعمل فيھا الرموز) قريبة من لغة األلة ( لغة التجميع ھي لغة ذات مستوي أدني 

.)  Mnémoniques: عمليات باإلنجليزية التإختصار( الحرفية للتعليمات  

Assembleurالمجمع   نستعمل برمجية خاصة ) رموز ثنائية ( لتحويلھا إلي لغة األلة 

) Source( البرنامج المنبع 

Asmإمتداد  
) Objet( البرنامج الھدف 

Hexإمتداد  

)فكل نوع له لغته الخاصة ( لغة التجميع تتعلق بالبنية الداخلية للميكرومراقب  -
.من أھم مزايا لغة التجميع السرعة -



للبرمجة بلغة التجميع نحتاج : أدوات البرمجـــــة  -2
:برمجيا إلـي  -
  مثل(برمجية  :MBLAB-IDE  ( بـــ:

). Editeur( حجز البرنامج  -                          
و تحديد األخطاء إن وجدت )  Assembleur( تجميع البرنامج  -                          
).  Simulateur (محاكاة تنفيذ البرنامج  -                                

  مثل.(برنامج :Icprog ( إلرسال البرنامج الھدف من الكمبيوتر إلي الـPic
    )Programmateur  (

:ماديا إلي  -
 جھاز كمبيوتر
 يسمح بالبرمجة و تقليد تشغيل التركيب : أو نظام تطوير ( دارة برمجة تربط مع الكمبيوتر .(

:نشـــــــاط  
 MPLAB-IDEقم بتحميل   /http://www.microchip.comمن الموقع       -
IC-PROGقم بتحميل   http://www.ic-prog.com/index1.htmمن الموقع   -
guide mplab , toturial ic-progدليل إستعمال بإستعمال الكلمات التالية    - , ….   ...

إبحث في األنترنت عن دليل اإلستعمال للبرمجيتين



Langage assembleur 3-  لغة التجميع–تنظبم البرنـــــا مـج
:البرنامج يحتوي علي 

وھي تحكمات خاصة بالمجمع تسھل كتابة البرنامج  : Les directivesالتوجيھات   -

....   المستعمل، إدراج ملف تسمية مختلف السجالت ، تسمية المتغيرات ، PICتعريف الـ  

وھي توضيحات للبرنامج و ال تأخذ بعين اإلعتبار  : les commentaireالتعليقات  -
..... )عربية ، فرنسية : تكتب بأي لغة (  ;: أثناء عملية التجميع وتكون دوما مسبوقة بــ 

يحتوي علي مختلف تسميات السجالت الخاصة و أبياتھا : Includeالملف  -
حسب البرنامج :  Instructionsالتعليمات  -

PIC: التعليمات ھي التي يتم ترجمتھا إلي لغة األلة و تشحن في ذاكرة البرنامج للــ 



VALEUR1 EQUنرفق إسم بالقيم الرقمية لتسھيل كتابة البرنامج    ; 0x55
VALEUR2 EQU …..

DEFINE#ترفق إسم ب أبيا ت السجالت  لتسھيل كتابة البرنامج     ; CARRY   STATUS,C
#DEFINE …

CBLOCK  0x0C
nom : 1

ENDC
0x0C يسمح ھذا التحكم بسمية السجالت العامة لذاكرة الحية التي تبدأ من العنوان.

يجب وضع عدد األبيات المراد إرفاقھا بھذا اإلسم 
« ENDC يجب إنھاع التحكم ب  .«

;  ( --- EQU 0x--- )   p16f84  إدراج الملف#INCLUDE <p16F84.inc>

Nom EQU  0xYY
ھذا التحكم يرفق بإسم السجل عنوان رقمي من أجل توضيح البرنامج

قبل بداية البرمجة ھناك عمل يجب القيام به من أجل ذالك نستعمل تحكمات البرمجية  

يفسر بأنه تعليق   « ; » لم تبقي إال ثالثة أسطر MPLABكل سطر يبدأ ب 
إذن يجب إذا القفز 

) في حالة تمكين اإلنقطاع( 

endm
………

……..
مجموعة عمليات(  )  ; Deltaماكرو  macro

ORG 0x04 يعين للمجمع عنوان بداية برنامج اإلنقطاع ;

#INCLUDE  <p16F84.inc>
« p16F84.inc ھذا التحكم يدرج الملف  .«
ھذا الملف يرفق التسميات بمختلف السجالت الخاصة و ابياتھا و ذالك لتسھيل كتابة البرنامج 
( PORTA, TRISA, PORTB, TRISB, STATUS, …)#DEFINE  nom registre,numéro de bit de 0 à 7

لكن يخص األبيات  EQU  ھذا التحم مشابه لتحكم

ORG 0x00 ;  Reset بعد .إبتداءا من ھنا تبدأ كتابة البرنامج يعين للمجمع بداية البرنامج 
األحمر يدل علي تعليمات البرنامج

  اإلنقطاع الممكن يسبب إنطالق
0004h البرنامج من العنوان

;   RAM  نھاية تعريف المنطقةENDC
;  odh   المتواجد في العنوان RAM يمثل سجل الذاكرة :   Reg2Reg2 : 1
;   och   المتواجد في العنوان RAM يمثل سجل الذاكرة :   Reg1Reg1 : 1
;  RAM بداية ذاكرة اإلستعمالCBLOCK 0x00C

03FFh

0004h

0000h

اإلنقطاع   

اإلرجاع إلي الصفر    
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العنوان

ORG 0x00
ھذا التحكم يعرف عنوان في  الذاكرة البرنامج التي بنطلق منھا الرمز الذي يليھا 

ألن التعليمات األولي بعد اإلرجاع إلي الصفر 0x00 ھنا عناوين إذا يجب القفز كما يلي 4ھنا يبدأ البرنامج بعد اإلرجاع إلي الصفر بمأنه لم يبقي إال    
:
GOTO PPS

عنوان القفز :   PPS

;  PPS  قفز في نھاية البرنامج المعرف بالعنوانGOTO PPS

Instruction 1Débutأول تعليمة للبرنامج   ;

LISTتعريف المعالج   ; p=16F84

البرنامج الرئيسي

البرنامج الفرعي لإلنقطاع

متابعة البرنامج
+

البرامج الفرعية

البرنامج الفرعي 
لإلنقطاع

متابعة البرنامج 
الرسمي

+
البرامج الفرعية

البرنامج الريسي

03FFh

0004h

0000h

             اإلنقطــــــــــاع

اإلرجاع إلي الصفـــــــر         

M
E
M
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R
E

P
R
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G
R
A
M
M
E

العنوان

يمكن أن نجد فيما بعد لبرنامج الرئيسي أو برامج فرعية  .
PPS  اإلتيكات ( ھنا نجد البرنامج الرئيسي المعين ب العنوان (

ORG 0x04  نجد بعد ذالك
إنھا تعيين بداية برنامج اإلنقطاع

و التي تؤدي إلي العودة إلي مكان اإلنقطاع  RETIE.  ھذا البرنامج ينتھي بالتعليمة

_CONFIG  _CP_OFF&…
ھذا التحكم يسمح ب اإلعداد المادي للميكرو مراقب

LIST p=16F84
ھذا التحكم يعرف المركبة المستعملة

بعد اإلرجاع إلي الصفر يبدأ 
0000h  البرنامج من

!

CONFIG__إعدادات مادية للمبكرو مراقب    ; _CP_OFF & …

Instruction

;  PPS  سطر التعليمة المحددة بInstructionPPS

RETIEعودة اإلنقطاع  ;

 InstructionDébut ITالتعليمة األولي لبرنامج اإلنقطاع ;

END تعين للمجمع نھاية البرنامج   ;

TRIKI
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ORG 0xYY

MPLAB واجھــــــــة 

+



التمرن علي البرمجــــــة -4 :
التحكم في ثنائية مشعة للضوء بواسطة ضاغطة : 1نشـــاط -

bp

LED

RB2

RA2

bp أكمل جدول التعينات -

أكمل كتابة البرنامج و التعليقات -



المستعمل  PICتعريف الـ
Includeإدراج الملف 

Flashتحديد عنوان بداية كتابة كتابة البرنامج في الذاكرة 
)يستعمل في حالة برنامج إنقطاع ( قفز 

Ramللذاكرة  1إختيــار البنك                         
كمدخـــــل RB2برمجة                                 
كمخــــــرج RA2برمجة                                 

Ramللذاكرة  0إختيــر البنك                         
تھيئة الثنائية قي حالة الراحة                        

btfss bp
goto Lab1
comf PORTA,1

btfsc bp
goto Lab2
goto Lab1



:حجز البرنامج و تجميعــــه •
. MPLAB-IDEافتح برنامج •
 3MT_GEأنشئ مشروع جديد باسم •
. built allقم بتجميع البرنامج بالضغط علي  bp_led.asmأدرج الملف المنبع •
قم بفتحه و الحظ البرنامج bp_led.hexفي حلة نجاح العملية تأكد من إنشاء الملف الھدف •
: PICنقل البرنامج الھدف إلي الـــ  •

.نفذ اإلعدادات الالزمة IC-PROGقم بفتح برنامج  -       
. PRGوصل نظام التطوير بمنفذ التوازي للكمبيوتر و وضع مبدلة االختيار في الوضعية  -      
امسح أوال الذاكرة فالش ثم قم بالبرمجة ، بعد نجاح العملية تأكد من وجود البرنامج في    الذاكرة -      
.  و تحقق من التشغيل Runقم بتوصيل المداخل و المخارج ، ضع المبدلة في الوضعية  -      



:ھناك عدة تقنيات الستعمال التأجيل منھا •
صعب بالنسبة ( لكن ھذا يتطلب استعمال  اإلنقطاعات :  TMR0استعمال المؤقت •

) للمبتدئين
)فيه اقتصاد للطاقة ( مھم جدا  WDTاستعمال مؤقت الحراسة •
)مؤجالت ذات عداد تنازلي ( استعمال حلقات تأجيل متداخلة •

  يعطي البرنامج التالي:  استعمال حلقات عد متداخلة  : 1-2نشــاط

  استعمال التأجيل  : 2نشـــاط



ماكرو تشغيــــــل الثنائيـــــــــــــــة

ماكرو تتوقيف الثنائيـــــــــــــــة

bsf           STATUS, RP0
movlw     B’11111110’
movwl     TRISB 

bcf          LED
bcf           STATUS, RP0

goto           Main قفـــــز نحو البرنامج الرئيسيي ;



97

1مســـــــــــــح العداد 

) 0وصول إلي ( و قفز  التعليمة الموالية في نھاية العد ) 1عداد( عد تنازلي 
قفــــز إلي التعليمة الســـابقة

تمرير دورة ألــــــــــــــــــــة

) 0وصول إلي ( و قفز  التعليمة الموالية في نھاية العد )  2عداد( عد تنازلي
boucle2عــــــــــــــودة إلي 

;عودة إلي البرنامج الرئيسي    

ON_LED
tempo

OFF_LED

tempo
Main



 ،أحسب مدة التأجيل المبرمجة
  ما ھي أقصي قيمة يمكن الحصول عليه بالبرنامج الفرعيTempo 

Tmachine=1023×1=1023 µ s.(510+275+256):  1زمن الحلقــــــــــــــــــــة 

s = 0.1 s      =µ s 1023×97=99231 0.099231) :مدة التأجيل ( 2زمن الحلقة 

  ما ھو الھدف من إدراج التعليمةnop   ضبط مدة التأجيل في حلقة التأجيل
كيف يتم التحكم في مدة التأجيل 

2و 1بمحتوي العداد  •
لمتغيرات  زيادة اوكتيأو  إضافة حلقات عد خارجيةللحصول علي تأجيل معتبر يمكن   •
Ramالعد في الذاكرة   

 حجز البرنامج وتجميعه و التحقق من التشغيل
) led_clign.asmالبرنامج المنبع (  1قم بنفس العمل المطلوب في النشاط   

sTMHZMHZf
f machine

ehor
machine 11

4
4

4
log 

Picتابع عملية إنشاء المشروع و التجميع و برمجة الــ

s      =µ s 1023×256=271095 0.2711 =:أقصي قيمة للزمن 



:يعطي البرنامج التالي   
.أكمل كتابة  اإلعدادات المادية -
.أكمل التعليقات علي البرنامج  -
.أكتب البرنامج الرئيسي اعتماد علي التعليقات -

حجز البرنامج وتجميعه و التحقق من التشغيل
WDTالبرنامج المنبع  (  1قم بنفس العمل المطلوب في النشاط    _led_.asm (

:   Watchdogاستعمال مؤقت الحراسة :   2-2نشــاط 
تھتز بصفة مستقلة داخليا و  RCدارة مؤقت الحراسة عبارة عن دارة مھتزة  :مالحظــة 
خارجيا

و يمكن إسناد قاسم تواتر إليه بواسطة سجل الخيارات للتحكم بدقة في  18msبدور قدره  
.الزمن



_WDT_ON تمكين مؤقت الحراســـة

bsf           STATUS, RP0
org          0× 00

كمخرج  RB0برمجــــة 

’ B’00001101

OPTION_REG 18×32 = 576 ms

bcf       STATUS, RP0

sleep 576 ms

goto     loop

تكمـــــــلة البرنـــامج
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1إختـــار البنك  



                   'movlw B'00000000: بـــ  bcf   TRISB,0نستبدل السطر   
                                                          movwf   TRISB

        INCF  PORTB ,1:     بـ                  xorwf  PORTB,1والسطر  
 RB1..RB7ثم   RB0إشرح التغيرات التي تطرأ علي تشغيل التركيب عند ربط الثنائية بـ 

.  تبعا       256.........، 4،  2،  1يشقل كعداد و بالتالي نحصل علي تركيب قاسم توا تر  Bالمنفذ  -
RB7…………. , RB1 , RB0للمخارج   

-الخوارزميــــة –يتبع البرمجة البيانية .................. انتھـــــــــــــي

يبرمج كليا كمخرج Bالمنفذ  -

 Picتابع عملية إنشاء المشروع و التجميع و برمجة الــ 


