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 ل�حة ال���� �ال����ات

إح�� ال��ا�ا ال�ئ���ة لل�عالج هي ق�رته على ال�عامل مع ال����ات (دخل خ�ج) ح�� ���� له  

) وع�ض    4*3ق�اءة ال��� م� ال�خل (وال����لة �ال�فات�ح م�ال س�اء ��فات�ح عاد�ة أو ل�حة مفات�ح  

الل��ات   م�  م�ف�فة  على  إما  ال����ات  ال��ج  م�  م���عة  ��ادة  أو  اإل�هار  شاشات  أو 

  ل����ات )كا

ب�� ال�ح�ت��,   ال���� �ال����ات ع� ���� ال���  س��� في ال�ل�ة ال�ال�ة ال�ع�ف على ��ق 

  وح�ة ال���� ووح�ة ال�عالج. 

 

  األج�اء ال�ئ���ة لل�حة: 

 .م�ف�فة م� الل��ات ال��ئ�ة �ع�د ث�ان�ة ل��ات 

 .م���عة م� ث�ان�ة مفات�ح م��لقة 
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  م�دوجة.شاش�ي إ�هار ذات س�عة مقا�ع 

   م��ك ت�ار م���� مع م���� خاص �ه م�ود ���اس أشعة ت�� ح��اء وقابل للق�اءة

 على خ�ج الل�حة. 

  .ح�اس ح�ارة ن�ف ناقل 

 .دارة ال���� �ال��ان ح�� ی��ل مع ال���ك م�ا ���ح �ع�ل�ة ال����� 

   3ل�حة مفات�حX4. 

  .م�سل وم��ق�ل ��ل ض�ئي 

   ب�قة ال����لي  ب� ومقارن م  8م��ل رق�ي ت���لي  ال����ل  ت�ا�ع  � أجل تفع�ل ب�م�ة 

 ال�ق�ي. 

  .ح�اس مقاومة م��لقة (م��� جه�) ���ح �ال���ل على جه� ت�اثلي 

 .م��ج ص�تي ���� ال���� �ه إما م� إشارة رق��ة أو ال���ل ال�ق�ي ال��اثلي 

  دارة ت��� ��اشة إ�هارLCD  .مع ال�اشة 

 .م��ك خ��� مع دارة ت��� 

ال�����  -ح�� �ق�م ال�عالج  port1,2رة م� خالل ب�اب��� ذات ث�ان�ة ب�ات ه�ا  ی�� ال���� �ال�ا

- �ال���� �ال����قات ع� ���� ته��ة ه�ه ال��ا�ات (�ع� ال�االت ���ل دی�ام��ي), و��� تفع�ل

ح�� ت��ضع أول ث�ان�ة مفات�ح    sw1-sw9الغاء تفع�ل �ع� ال��ائف �اس���ام مفات�ح ال����  

  في ح�� ی��ضع ال�ف�اح ال�اسع في م��قة م���� الل�� ال��ئي. في م���ف الل�حة

  P1أم��� م�ص�لة مع ال��ف�    1ف�ل� م���� و���ار ح�ى    20وح�ى    8ت�غ�� ال�ارة ��ه�د م� 

  ف�ل�. 5ی�� ت����ها ل�ع�ي على ال��ج ال���ة  

ص�الت م� أجل تفع�ل ال��ائف ���رة ص���ة ��� ض�ان أن ت�� ب�م�ة ال����قات وف� ال�� 

  ال��ه�ة م��قًا ��ا في ال��ل ال�الي:
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  م�ف�فة ال�فات�ح:

م��قي في   1ی�� ال���� �ال�خل ع� ���� ث�ان�ة مفات�ح م�ص�لة �ال��ا�ة األولى ح�� تع�ي  

في حالة االغالق. ��ا أن ال��ا�ة م��لة مع �اقي ال��ائف ��� االن��اه إلى ا�قائها    0حالة الف�ح و

االغالق (لألعلى) ع�� ع�م اس���امها م�ا ��عل �ل ب� لل��ا�ة األولى م�احًا لل��ائف  في حالة 

  األخ��. 
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  م�ف�فة الل��ات:

وهي م�ص�لة مع ال��ا�ة ال�ان�ة, ه�ه الل��ات م�م�ة ل�ن�ًا م� أجل م�اكاة إشارات ال��ور ح�� 

ی�� ا�فائها �إخ�اج ال���ة    ت�يء الل��ات في ح��  �1قاد �ل ل�� ع� ���� عاك�, إخ�اج ال���ة  

  ع�� اس���ام ال��ائف األخ��.  2س����� الل��ات �االضاءة ن��ًا الت�الها �ال��ا�ة   0
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  م�احل ال����ة: 

  ��� في ال��ا�ة وضع ال�فات�ح ال�����ة في الل�حة �ال��ل:

 

 

  ع�ل�ة اإلخ�اج: 

  على م���عة الل��ات ض�� الل�حة.    �55Hع�ض ال���ة  ��ل� ��ا�ة اإلج�اء ال��م�ي ال�� �ق�م  

  ال�ل:

  ت���� الع�ل�ة ه�ا م���عة ال��احل ال�ال�ة: 

  .ته��ة �ل�ة ال���� 

  .ارسال �ل�ة ال���� إلى الع��ان ال���د 

  ادخال ال���ة ال��اد إخ�اجها على ال���لAL . 
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  .اخ�اج ال��ة على ال��ا�ة ال���دة 

  ���� ��ا�ة ه�ا اإلج�اء �ال��ل ال�الي:

 

ال��ج�دة   ل�حة ال����ةی�� في ال��ا�ة تع��� ال��ا�ات ���� اس��ة ل��ه�ل ال�عامل معها ح�� في  

  04Hفي الع��ان    Cوال��ا�ة    02Hفي الع��ان    Bوال��ا�ة    00Hفي الع��ان    Aل�ی�ا ت��ضع ال��ا�ة  

في ح�� ت��ل الل��ات   Aت��ل م���عة ال�فات�ح مع ال��ا�ة  .  06Hفي الع��ان  وس�ل ال����  

  . Cال��ئ�ة مع ال��ا�ة 

��خل م� ال��� صف� و�ال�الي س���ن   �Aال��� صف� وال��ا�ة  ���ا�ة خ�ج    Bس��� اع��اد ال��ا�ة  

تع�� ع� ن�� ع�ل ه�ه ال��ا�ات, ��� �ع� ذل� نقل �ل�ة  وال�ي    ���90Hة ال���ل ال��اف�  

ال����   إلى س�ل  �ال���ة  و ال����  ب���ی�ه  ق��ا  س�ع�ف PPIAKال��  فق�  ال��حلة  ه�ه  في   .

  م� ح�� ع�ل ب�ا�ات ال�خل وال��ج. PPIال�عالج ن�� ع�ل ال�ح�ة 

ال���ة ال��غ�ب إخ�اجها إلى ال���ل   ال�ان�ة س��� ت����  وهي ه�ا في حال��ا    ALفي ال��حلة 

55H  وم� ث� إخ�اجها على ال��ا�ةC  تع��فها م��قًا �االس� وال�ي ت�PPIAC وانهاء ال��نامج .  
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ال���ة ق� ت� إخ�اجها إلى ال��ا�ة   ال��� ال�ع�ى    ��Cا أن ه�ه  الل��ات وف�  و�ال�الي س��يء 

  أ� س���ن الل��ات م��او�ة �اإلضاءة. 55H = 01010101وال�ع�� ع�  

 

  ال�عامل مع ب�ا�ة ال�خل:

 

  ال��ام �ع�ل�ات اإلدخال واإلخ�اج معًا: 

  ال��ارزم�ة ال�ال�ة: س��� في ه�ه ال��حلة االع��اد على 
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