
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 دومفصل 
 

 انواع اتصاالت کلید ها به میکرو آشنایی با 



 کرویم به دیکل اتصال 2-1

به  را 1یا  0منطق  میتوان کلید توسط . است کلید ورودی دستگاههای ترین پرکاربرد و ترین ساده از یکی

می شود.  استفاده PINرجیستر  از کلید منطق خواندن برای .داد انجام را پردازش آن اساس بر و کرد وارد میکرو

 . " انجام شود نظر مورد کار آنگاه شد زده کلید اگر " : که است صورت این به PINرجیستر  از استفاده نحوه

 غیر در منطق و یک بود شده زده کلید اگر که است صورتی به ifشرطی  دستور از استفاده معادل اخیر عبارت

 شود می انجام PullDownو  PullUpصورت  دو به کلید اتصال . شود میکرو پایه وارد دیگری منطق صورت این

 فشردن حالت و در 1منطق  نشده زده کلید که حالتی در pull upکلید  در . کنید می مشاهده زیر شکل در که

 شود. می استفاده کار این برای 10kمقاومت  از معموال . شود می میکرو وارد 0منطق  کلید

 

 

 



برای  " شود انجام نظر مورد کار آنگاه شد زده کلید اگر " که صورتی به میکرو به کلید فهماندن برای بنابراین

  : شود می زیر صورت به فوق کلیدهای

 

if(PINB.0==0) {...} //PullUp 

if(PINB.1==1) {...} //PulDown 

 

 در زمانی . است کلید وصل و قطع هنگام در bounceیا  لرزش آمدن بوجود ، دارد وجود کلید در که مشکلی اما

 ) یا بالعکس( ثابت 1به  0از  کلید منطق تا کشد می طول ثانیه میلی 20تقریبا  دهد می فشار را کلید کاربر که

 می دهد. نشان را موضوع این زیر شکل . ندارد ثابتی منطق کلید جرقه وجود بعلت این قبل تا شود

 

 

 

 1و  0ثانیه طول می کشد تا میلی  20تقریبا  نیز دارد می بر کلید روی از را خود دست کاربر که زمانی در

ساز  مسئله ما برای زمانی مشکل این واقع در . برگردد خود اولیه منطق به کلید و شده تمام کلید های شدن

 آن شود دادن فشار یکبار متوجه میکرو تا دارد انتظار و دهد می فشار یکبار را کلید کاربر که زمانی که شود می

 کار مورد و شده برقرار PINB.0==0شرط  بار چندین whileنامتناهی  حلقه درون در ifگرفتن  قرار علت به اما

 ifدر حلقه  delayمقداری  دادن قرار هم آن و است ساده مشکل این حل راه . شود می انجام بار چندین نظر

 است : استفاده قابل زیر روش سه از یکی برنامه نوع به بسته مشکل این حل برای بنابرایناست. 

 

 : 1 نوع دیکل



if(PINB.0==0) { 

 کلید زدن از بعد به مربوط دستورات
delay_ms(200); 

} 

 

 شود سپس می اجرا نظر مورد دستورات و شده برقرار ifشرط  کاربر توسط کلید دادن فشار محض به:  توضیح

 که اینکه زمانی احتمال کار این با ) ثانیه میلی 200 اینجا در)  delay_msتابع  توسط زیاد تاخیر ایجاد علت به

 در است که این کلید این مزیت . یابد می کاهش ، باشد برقرار شرط و رسد می ifبه  whileحلقه  در برنامه

 صورت می نظر مورد کار یکبار ثانیه میلی 200هر  در تقریبا دارد نگه و داده فشار را کلید کاربر که صورتی

 مورد نظر کار دوبار شود زده کلید یکبار که زمانی که دارد احتمال هنوز که است این نیز روش این عیب . گیرد

 شود . انجام

 

  : 2نوع  کلید

 

if(PINB.0==0) { 

delay_ms(20); 

while(PINB.0==0); 

 کلید زدن از بعد به مربوط دستورات
} 

 

می  صبر ثانیه میلی 20 مدت به برنامه و شده برقرار if شرط کاربر توسط کلید دادن فشار محض به:  توضیح

برقراری  شرط همان با while حلقه توسط سپس کند عبور bounce منطقه از و شود ثابت کلید منطق کند تا

کاری  هیچ و کند می گیر حلقه در است شده فشرده کاربر توسط کلید که زمانی تا برنامه مرحله این در کلید

یعنی  بعدی خط و نبوده برقرار شرط ، دارد می بر را خود دست کاربر اینکه محض به . دهد نمی انجام

اجرا   یکبار تنها برنامه کلید فشردن بار هر در که است این روش این مزیت . شود می اجرا مربوطه دستورات

رها  محض به و افتد نمی اتفاقی داشته نگه را کلید کاربر که زمانی تا که است این روش این معایب . شود می

 . شود می انجام نظر مورد کار کلید کردن

 



  : 3نوع  کلید

 

if((PINB.0==0 ) && (flag==0)) { 

flag=1; start=!start; } 

else if ( PINB.0 == 1) flag=0; 

if(start){ 

 کلید زدن از بعد به مربوط دستورات
} 

 

 

 دهد دستورات می فشار را کلید کاربر که اولی بار یعنی کند می عمل start/stop صورت به کلید این:  توضیح

 دوباره کرده و رها کلید روی از را خود دست کاربر که زمانی تا شود می اجرا دائما کلید زدن از بعد به مربوط

 با start و flag های نام با bit نوع از متغیر دو . شود نمی اجرا دیگر دستورات صورت این در ، دهد فشار را کلید

 if دهد. شرط می فشار را کلید بار اولین برای کاربر که زمانی . شود تعریف باید کلید این برای 0 اولیه مقدار

 بار هر با مربوطه دستورات و بوده برقرار دوم if شرط صورت این در . شود می start=1 و flag=1 و شده برقرار

 بر روی کلید از را خود دست کاربر که زمانی . شود می اجرا یکبار while نامتناهی حلقه درون برنامه چرخش

 دوم برای بار کاربر که شود می این آماده دوباره برنامه و شده flag=0 شود می میکرو وارد 1 منطق و دارد می

 شد اجرا نخواهد مربوطه دستوراط و شده start=0 فشارد می را کلید دوم بار کاربر که زمانی . دهد فشار را کلید

 نوشته کلید طوری این . میگردد بر اول حالت به چیز همه ، کلید روی از کاربر دست شدن برداشته با سپس

 . دارد را ممکن مخرب تاثیر کمترین آن در bounce که است شده

 

 حاال با دو مثال کارکرد این کلید ها را توضیح می دهیم.

 

l مداری با میکرو طراحی کنیم که بازده شدن کلیدLED یک کلید و یکیا  : 1مثال  ed  با رها شدن  روشن و

 خاموش گردد.   LEDآن 

 

 حل:



 افزار سخت طراحی : اول مرحله

 

 

 

 

 

 

 افزار نرم طراحی : دوم مرحله



  و سازیم می را جدید پروژه قبل فصل در شده گفته مراحل طبق و رفته CodeVision افزار نرم سراغ به سپس

 . است زیر صورت به شده خواسته برنامه . دهیم می قرار داخلی 1Mhz  روی را میکرو فرکانس

 

#include <mega32.h> 

void main(void){ 

  DDRA.0=0; 

  DDRB.0=1; 

  while(1){ 

  if(PINA.0==0){ 

   PORTB.0=1; 

   } 

  PORTB.0=0; 

  } 

  } 

 

 

را به منظور  Aپین صفر از پورت  میکرو کنترلر و تعریف تایع اصلی،به  مربوطبعد تعریف کتابخانه  توضیح :

خروجی تعریف  LEDرا به منظور وصل کردن  Bو پین صفر از پورت وصل کردن کلید وردی تعریف می کنیم 

 استفاده می کنیم.  While(1)از دستور حلقه می کنیم.برای اینکه این فرایند ادامه دار باشد 

i  دستور داخل، بدین ترتیب که را برای چک کردن شرایط کلید  ممی نویسیم ifدستور  f از   0 که پین   

l را یک می کند که موجب روشن شدن  A پورت ed   .در صورت درست نبودن شرطمی شود i f  دستور سطر  

l  را صفر میکند و  A  اجرا شده و پین صفر از پورتبعدی  ed خاموش می ماند. 

 

 

 

 با و باشد وجود داشته B پورت روی LED عدد ۸ و PA0 پورت روی کلید یک که بنویسید ای برنامه : 2مثال 

 شمارنده. ۳ پایین شمار شمارنده . 2 شمار باال شمارنده . 1 صورت به موجود های led ، کلید زدن بار هر

 به کلید و داشته باشد را ممکن عیب کمترین برنامه کنید سعی . نماید عمل حلقوی شمارنده . ۴ جانسون

 کند. کار ممکن نحو بهترین

 



 حل : 

 

 افزار سخت یطراح : اول مرحله

 

 

 

 

 

 افزار نرم یطراح : دوم مرحله



و  سازیم می را جدید پروژه قبل فصل در شده گفته مراحل طبق و رفته CodeVision افزار نرم سراغ به سپس

 است زیر صورت به شده خواسته برنامه . دهیم می قرار داخلی 1Mhzروی را میکرو فرکانس

 

#include <mega32.h> 

#include <delay.h> 

unsigned char i,j=0; 

bit flag=1; 

void main (void) { 

DDRB=0xff; 

PORTB=0x00; 

while(1){ 

if(PINA.0==0){ 

delay_ms(25); 

i++; 

if(i==5) i=0; 

j=0; 

PORTB=0x00; 

flag=1; 

while(PINA.0==0); 

} 

if(i==1){ PORTB++; 

delay_ms(200); 

} 

if(i==2){ 

PORTB--; 

delay_ms(200); 

} 

if(i==3){ 

PORTB=0x01; 

PORTB=PORTB<<j; 

delay_ms(200); 

if(flag) j++; else j--; 

if(j==7) flag=0; 

if(j==0) flag=1; 

} 

if(i==4){ 

if(flag) PORTB=PORTB+(0x01<<j); 

else PORTB=PORTB-(0x01<<j); 

delay_ms(200); 

if(flag) j++; else j--; 

if(j==8) flag=0; 

if(j==255) flag=1; 

} 



} 

} 

 

می  اضافه i متغیر به واحد یک کلید زدن باز هر با که دهد می نشان را میکرو کار حالت i متغیر توضیح : .

 کاربر کلید که زمانی تا دهد نمی انجام کاری هیچ برنامه و است 0 متغیر این مقدار فرض پیش حالت شود. در

می شود .  اجرا شمار باال شمارنده به مربوط برنامه و شده i=1 شود می زده کلید که باری اولین با . دهد فشار را

 . شود می اجرا شمار پایین شمارنده به مربوط برنامه و شده i=2 شود می زده کلید که باری دومین با . شود

شود  زده کلید چهارم بار برای که زمانی نهایت در و حلقوی شمارنده صورت به برنامه و شده i=3 سوم دفعه

i=4  متغیر . شود می جانسون شمارنده برنامه و شده flag شمارنده که زمانی که است شده ایجاد جهت آن از 

 . شود می زیباتر و کند کار به شروع اول به آخر از برنامه ، رسیدند آخر به حلقوی و جانسون

 

 .باشد تر ای حرفه و تر روان برنامه تا نکردیم استفاده for حلقه از برنامه در کردید مشاهده که همانطورنکته : 

 

 میکرو  به سگمنت سون اتصال 2-

 . داد نشان را ها حروف برخی و اعداد آن توسط توان می که است سگمنت سون پرکاربرد نمایشگرهای از یکی

اتصال  روش ترین ساده . دارد وجود avr توسط سگمنت سون اندازی راه برای مختلفی و متفاوت های روش

 از بیت روش این در شود می مشاهده که همانطور . است زیر شکل به مداری از استفاده میکرو به سگمنت سون

  . شود می استفاده کامل طور به ) پورت یک (

 

 



 

 برای مثال کنیم یک کردن خروجی از پس را مربوطه پایه است کافی سگمنت سون روی اعداد دادن نشان برای

 روی سگمنت را 1 عدد PORTA=0x06 دستور بنابراین نمود 1 را PA2 و PA1 باید یک عدد دادن نشان برای

 سون شامل کد که را زیر آرایه سگمنت سون با کار هنگام راحتی برای روش این در بنابراین . دهد می نمایش

 کنیم. می تعریف ، باشد می ۹ تا 0 اعداد سگمنت

unsigned char seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; 

 برای . شود تبدیل سگمنت سون کد به تا دهیم قرار [ ] داخل است کافی دهیم نمایش بخواهیم که عددی هر

 :  مثال

PORTA=seg[ i ]; 

 .شود می سگمنت سون یک تنها نمایش صرف میکرو از زیادی های پایه روش این در دیدید که همانطور

  میکرو پورت از بیت ۴ تنها صورت این در که کرد استفاده ۷۴۴۸ سی آی از میتوان فوق مدار از استفاده بجای

 تعریف آرایه از استفاده به نیازی دیگر سگمنت سون کدهای اتوماتیک تبدیل بعلت همچنین و شود می اشغال

  شود می اشغال پورت نصف اتصال این در کنید می مشاهده نیز زیر شکل در که همانطور . نیست قبل در شده

 

 

 

 میکرو به کلید صفحه تصالا 2-3

صورت  به که است کلیدها از ای مجموعه دارای که است دیگر پرکاربرد ورودی وسیله یک نیز کلید صفحه

موارد  از بسیاری در میکروکنترلرها به کلید صفحه اتصال دانیم می که همانطور .اند شده بسته هم به ماتریسی

 قفل رمز یک یا کنید طراحی حساب ماشین یک خواهید می شما مثال عنوان به ، است کاربردی و مهم ما برای



 ها انواع کلید صفحه .شود دریافت کلید صفحه توسط اطالعاتی کاربر از است نیاز که دیگری سیستم هر یا و دار

 آن خروجی های ستون و ها سطر تعداد به ، کامپیوتر کلید صفحه تا گرفته تلفن کلید صفحه از .دارند مختلفی

 صفحه زیر انواع شکل در . دارند ستون ۴ یا ۳ و سطر ۴ معموال بازار در موجود پرکاربرد کلیدهای صفحه . دارند

 کنید . می مشاهده ، است موجود نیز بازار در که proteus افزار نرم در را کلیدها

 

 

 

صفحه  خواندن برای ، است شده داده نشان ۴ * ۴ کلید صفحه یک داخلی ساختار زیر شکل در که همانطور

و  سطرها همه از و کرده وصل مثبت تغذیه به مقاومت توسط زیر شکل صورت به را ها ستون همه ابتدا کلید

ورودی  عنوان به را ها ستون و خروجی عنوان به را سطرها سپس . کنیم می وصل میکرو به مستقیم ها ستون

 کنیم .  می تنظیم میکرو

 



 

 

  خوانده 1 هستند متصل Vcc به مقاومت توسط چون نیز ها ستون و 1 سطرها همه عادی حالت در بنابراین

 دکمه از کدام هر ، باشند 1 همان ها ردیف بقیه و شود 0 میکرو توسط Row0 اگر فوق شکل در . شوند می

 میکرو توسط و شده منتقل میکرو پایه به ها ستون توسط مستقیم 0 سیگنال ، شود زده که اول ردیف های

 . برد پی شده زده دکمه به ها ستون منطق خواندن با توان می ترتیب بدین . شود می خوانده

  طرف از و pullup مقاومت به طرف یک از ها ستون همه است کافی کلید صفحه هرگونه اتصال برای بنابراین

صورت  به را ۳ در ۴ کلید صفحه اینجا در . گردد متصل میکرو به مستقیم نیز ها سطر همه و ، میکرو به دیگر

 کردیم . متصل میکرو D پورت به زیر

 



 

 

میکنیم  صبر کمی سپس . کنیم می یک را بعدی سطرهای و صفر را سطر یک ابتدا کلید صفحه خواندن برای

 زده نشده کلیدی سطر آن در یعنی باشد یک ها ستون همه اگر خوانیم می را ها ستون و) ثانیه میلی 2 تا 1)

 به یک بود هم باز اگر و خوانیم می را ها ستون دوباره و کنیم می صفر را بعدی سطر و یک را سطر آن ، است

می دهیم.  ادامه باال سرعت با را کار این و شود خوانده ها سطر تمام اینکه تا رویم می بعدی های سطر سراغ

در  نتیجه در شوند می وصل هم به دارد قرار آن روی کلید که ستونی و سطر شود زده کلیدی اگر اما . دهیم

 کرد که تعریف را زیر تابع مانند تابعی میتوان نیز برنامه در . شویم می شدن صفر متوجه سطرها خواندن هنگام

 دهد. انجام را کارها این تمام

 

void keyboard(void) 

{ 

//---- ROW1 ---- 

PORTD.3=0; 

delay_ms(2); 

if(PIND.0==0) key=1; 



if(PIND.1==0) key=2; 

if(PIND.2==0) key=3; 

PORTD.3=1; 

//---- ROW2 ---- 

PORTD.4=0; 

delay_ms(2); 

if(PIND.0==0) key=4; 

if(PIND.1==0) key=5; 

if(PIND.2==0) key=6; 

PORTD.4=1; 
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//---- ROW3 ---- 

PORTD.5=0; 

delay_ms(2); 

if(PIND.0==0) key=7; 

if(PIND.1==0) key=8; 

if(PIND.2==0) key=9; 

PORTD.5=1; 

//---- ROW4 ---- 

PORTD.6=0; 

delay_ms(2); 

if(PIND.1==0) key=0; 

PORTD.6=1; 

} 

 

 0 اعداد جز به دلخواه اولیه مقدار و unsigned char جنس از را key متغیر برنامه در تابع این از قبل : حیتوض

 سطرها همه برای تابع این . شود می اجرا فوق تابع برنامه در keyboard تابع فراخوانی با . ایم کرده تعریف ۹تا 

 یک هر منطق بودن 0 صورت در خواند می را ها ستون منطق تاخیر از بعد و کرده صفر را نظر مورد سطر ابتدا

 key متغیر شود می شده زده کلید عدد با برابر key متغیر مقدار بنابراین و است شده زده نظر مورد کلید یعنی

 ود.ش می استفاده آن از برنامه در که است شده زده کلید نماینده

 

 به را مشترک کاتد mpx4 شده پلکس مالتی سگمنت سون یک و ۳ در ۴ کلید صفحه یک : 3مثال 

 صفحه از مربوطه عدد کلید صفحه دادن فشار با که بنویسید ای برنامه . نمایید وصل Atmega32 میکروکنترلر

 . شود داده نمایش سگمنت سون روی و دریافت کلید

 

 :  حل



 افزار سخت طراحی : اول مرحله

 

 

 

 افزار نرم طراحی : دوم مرحله

 

#include <mega32.h> 

#include <delay.h> 

unsigned char data[4]={0x0f,0x0f,0x0f,0x0f}; 

void display(void){ 

register unsigned char i; 

unsigned char select[4]={0x80,0x40,0x20,0x10}; 

for(i=0;i<4;i++){ 

PORTA=data[i]; 

PORTA=PORTA | select[i]; 

delay_ms(5); 

PORTA=0x0f; 

} 

} 

unsigned char keyboard(void){ 

register unsigned char i,j; 



unsigned char select[4]={0xF0,0x68,0x58,0x38}; 

for(i=0;i<4;i++){ 

PORTD=select[i]; 

delay_ms(2); 

if((PIND & 0x07 )!= 0x07){ 

for(j=0;j<3;j++) 

if((PIND & (1<<j))==0) 

return i*3+j+1; 

delay_ms(2); 

} 

PORTD=0xf8; 

} 

return 20; 

} 

void main (void){ 

unsigned char j,key=20; 

unsigned int i=0,i1; 

DDRD=0xf8; 

PORTD=0xf8; 

DDRA=0xff; 

PORTA=0x0f; 

while(1){ 

key=keyboard(); 

if(key==11)key=0; 

if((key!=20) && (key<10)) { 

i=i*10+key; 

key=20; 

i1=i; 

for(j=0;j<4;j++) 

{ 

data[j]=i1%10; 

i1=i1/10; 

} 

} 

for(j=0;j<10;j++) display(); 

} 

} 

 ابتدای در داریم احتیاج آن به برنامه تمام در چون که هستند سگمنت روی اعداد همان data آرایه : توضیح

 را شده گفته توابع همان کار دقیقا keyboard و display توابع . است شده تعریف global صورت به و برنامه

 به که است این قبل با تابع دو این تفاوت تنها . کرد جایگزین هم با را ها آن میتوان حتی و دهند می انجام

 . دهد کاهش را برنامه حافظه حجم و اشغال کمتری خطوط تا اند شده نوشته تر ای حرفه و وار برنامه صورت

 در keyboard تابع . شود می ریخته key متغیر درون کلید صفحه از شده گرفته عدد ابتدا while حلقه در



 0 عدد یعنی باشد 11 برابر key دارمق اگر و گرداند می بر را 20 مقدار باشد نشده زده کلیدی هیچ که صورتی

 که کلیدی و باشد زده را کلیدی کاربر که صورتی در . شود می اصالح آن مقدار if توسط و داده فشار کاربر را

 است عددی همان i متغیر . شود می آن داخل و شده برابر دوم if شرط باشد ۹ تا 0 های کلید از یکی شده زده

 i عدد موجود for حلقه در بنابراین . شود داده نمایش باید data غیرهایمت توسط سگمنت سون عدد ۴ روی که

 نهایت درگیرد .  می قرار مربوطه data متغیر روی کدام هر و شود می تبدیل )... و دهگان ، یکان( قسمت ۴ به

 می کند. عمل سریع بسیار برنامه شود اجرا بار یک اگر که شود می اجرا بار 10 برای display تابع

 

 

 


