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ھذا الطرف سنوصل 
 بھ الریالي رقم صفر

نوصل أي ریالي بھذا 
 الشكل

في ھذه الدائرة أننا لم نوصل سوى ریالي واحد ستالحظ 
أي أن األمر ... فقط ولكن ھذا  لكي ال یزدحم شكل الدائرة 

 4514للتبسیط فكل طرف من أطراف الدائرة المتكاملة 
والغیر موصلین في ھذه الرسمة سنوصل بھم ریالي 
ولمعرفة الطریقة الصحیحة للتوصیل تم توصیل الریالي 

لمكونات المستخدمة في ذلك من الحظ ا( رقم واحد 
  ..) ترانزستور ودایود ومقاومة ونحوه 

ستالحظ عدم .. أیضا بالنسبة لتوصیالت المیاكروكنترولر 
وكذلك توصیلة المؤقت والتي ھي  vssو  vddوجود 

باعتبار ( MCLRوكذلك توصیل  )میجا ھیرتز  4كریستال 
  )أن ھذه التوصیالت معروفة 

  47ھنا نوصل الریالي رقم 

 32ھنا نوصاللریالي رقم 

16الریالي رقم   
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  /****************************************** 

Project : this project is designed to control of 48 relays by typing the number of relay by using keypad 

          then this number displayed on LCD  and this relay which has this number will be ON if you push "="  

          button.  and you can clear LCD to write another number so the another relay  will be ON ,you can do  

          this if you push"ON/c" button.hardware: I use in this project pic16f877a , LCD 2*16 , IC 4514,relays 

          and keypad.  you can use another hardware by some adjusting. 

Author    : Ahmad Samir Fayed. 

Country   : Egypt. 

Date      :26/2/2009 

copyright : all muslims and Arabs can use this code but without replacing   my name to another when using  

                    the same code.   (plese don't waste my fatiguing) 

*********************************************/ 

char m; 

char result=0; 

char number[]={'x',' ','9','8','7','x','6','5','4','x','3','2','1','x','x','0','x'}; 

char number2[]={'x',' ',9,8,7,'x',6,5,4,'x',3,2,1,'x','x',0,'x'}; 

char tens=0,ones=0; 

void on() { 

           result=(tens*10)+ones; 

           if(result<16){result.f4=0;result.f5=1;result.f6=1;} 

           else if(result>=16&&result<=31){result=result-16;result.f4=1;result.f5=0;result.f6=1;} 

           else if(result>=32&&result<=47){result=result-32;result.f4=1;result.f5=1;result.f6=0;} 

           else if(result>47){Lcd_Cmd(Lcd_Clear);lcd_out_cp("error");delay_ms(1000);return;} 

           portd=result; 

          } 

void main() 

{ 

trisd=0;portd=0xF0; 

Keypad_Init(&PORTC); 
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lcd_init(&portb); 

lcd_cmd(LCD_CURSOR_OFF); 

lcd_out(1,1,"Enter the number"); 

lcd_out(2,1,"    of relay"); 

 

loop:                 //testing the first pushing down 

m=keypad_read(); 

if(m==0)      {goto loop;} 

else if(m==14){goto loop;} 

else if(m==16){Lcd_Cmd(Lcd_Clear);portd=0xF0;goto loop;} 

else          {Lcd_Cmd(Lcd_Clear);tens=number2[m];lcd_chr_cp(number[m]);delay_ms(500);} 

 

test2:               //tes ng the second pushing down 

m=keypad_read(); 

if(m==0)      {goto test2;} 

else if(m==14){ones=tens;tens=0;on();goto test3;} 

else if(m==16){Lcd_Cmd(Lcd_Clear);portd=0xF0;goto loop;} 

else          {ones=number2[m];lcd_chr_cp(number[m]);delay_ms(500);} 

 

test3:             //tes ng the third pushing down 

m=keypad_read(); 

if(m==0)      {goto test3;} 

else if(m==14){on();goto test3;} 

else if(m==16){Lcd_Cmd(Lcd_Clear);portd=0xF0;goto loop;} 

else          {goto test3;} 

} 
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1  LCD 2*16 

2  keypad 

3  4514 

 

LCD

LCDport
PORTBPORTC 

 

LCD 
D7 → portb.7 
D6 → portb.6 
D5 → portb.5 
D4 → portb.4 
E  → portb.3 
RS → portb.2 
RW → ground 

LCD 

 

lcd_init(&portb); 
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21616 

 

Enter the number


 

 

 text 
 

 

            CURSOR 
r

CURSOR 

 


 

 

m–
 

lcd_out(1,1,"Enter the number"); 

lcd_out(1,1,text); 

Char lcd[]=""Enter the number"; 

lcd_cmd(LCD_CURSOR_OFF); 

lcd_chr (2,1,'m'); 

lcd_chr (2,1, ); 
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tt
tt  

 

'  ' 


'   'm
3 

 

 

 

char kk=33
'  '

 

 

17char
17char 

  

Char tt='m'; 

Char kk='3'; 

lcd_chr (2,1,kk); 

char number[]={'x',' ','9','8','7','x','6','5','4','x','3','2','1','x','x','0','x'}; 

Char Number0='x'; 

Char Number1=' '; 

Char Number2='9'; 

Char Number3='8'; 

Char Number4='7'; 
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4LCD
4

84 

 

 

 

Char Number5='x'; 

Char Number6='6'; 

Char Number7='5'; 

Char Number8='4'; 

Char Number9='x'; 

Char Number10='3'; 

Char Number11='2'; 

Char Number12='1'; 

Char Number13='x'; 

Char Number14='x'; 

Char Number15='0'; 

Char Number16='x'; 

lcd_chr (2,1,number[8]); 

lcd_chr (2,1,number[15]); 
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'0' number 15 
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992

 

 

 

 

 

m  

 

  

lcd_chr _CP(number[15]); 

lcd_chr _CP(number[8]); 

m=2; 

lcd_chr _CP(number[m]); 

lcd_chr _CP(number[2]); 

Char m; 

Lcd_cmd(lcd_clear); 
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keypad 

           
           


     44     

34 




if16 

MikroC


 

portc   

 

 

  

 


MikroC 

Keypad_Init(&PORTC); 

keypad_read(); 
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16 

m 

 

m

            

m9m1
 8  m  2     ON/c 

m16
m

 

 

 

  

m=keypad_read(); 

 عند الضغط علیھ تصبح

M=1 

 عند الضغط علیھ تصبح

M=5 

 عند الضغط علیھ تصبح

M=9 

 عند الضغط علیھ تصبح

M=13 

M=2 M=3 M=4 

M=6 M=7 M=8 

M=10 M=11 M=12 

M=14 M=15 M=16 

والتي ستكون ھي قیمة  ;()keypad_readھذه ھي القیمة التي ترجعھا الدالة 
في حالة أننا  وھذا.ألننا ساوینا قیمة المتغیر بالقیمة التي ترجعھا الدالة  mالمتغیر 

  .وصلنا جمیع األعمدة والصفوف بالبك 
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m 

 

 

 

 

 


If 

45144-to-16 Line Decoders


48pins

451416
 

A  B  C  D4 

Q0Q1516 

عند الضغط على أي مفتاح من ھذه المفاتیح 
  فإنھا لن تعمل ألن ھذا العمود غیر موصل

تالي عند الضغط علي في مشروعنا ھذا وبال
 mأي مفتاح من ھذه المفاتیح ستصبح قیمة 

  تساوي صفر



 
13 

     Q0a,b,c,d
0000 

Q8a,b,c,d
1000 

Q15a,b,c,d
1111 

Q15  Q0Q14
    

 

STB  

INHinhibit 
hi4514

low 

           4514 
a,b,c,d 

0010 

  Q2         
 Q2       Q2  

Q2
Q2 INH



 
14 

INH
INH

 

4 
  Q4   a,b,c,d 0100  INH


 

a,b,c,d   

015 

  Q4  
20 

a,b,c,d  –16 

INHINH

 

1631 

40 

a,b,c,d –32 

3147 
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47
 

LCDKeypad 4514
 


81818 

                
tensones

18result 

result=(tens*10)+ones; 

1818 

result18
18 

a,b,c,d  –16 

 

  if(result>=16&&result<=31) 

{ 

result=result-16; 

result.f4=1;result.f5=0;result.f6=1; 

} 

 16لو أن رقم الریالي المطلوب تشغیلھ محصور بین 
.نفذ األوامر التي بین القوسین التالیین  31و   

ألننا نرید معرفة الرقم الذي سنضعھ  16المتغیر  اطرح من قیمة
 على المداخل الخاصة بالمتكاملة الثانیة

 اقرأ ھذه المعادلة من الیمین للیسار

 اقرأ ھذه المعادلة من الیسار للیمین
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Portd=result; 

 

result.f4=1;result.f5=0;result.f6=1; 

Portd=result; 

         18  
18Q2 

 0010  2
2result16 

18 162result=result-16;    

0010 

Portd=2; 

portd=result; result20010
Q2 

           
 INH      INH  

INH
D4INHD5INH  D6
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D4,D6D5
 

Portd.f4=1; 

Portd.f5=0; 

Portd.f6=1; 

result
portdresult 

result.f4=1;result.f5=0;result.f6=1; 

 

Portd=result; 

portd 

01010010 
 

 

 

 

 

  

األرقام ھي التي ھذه 
ستكون على المداخل 

A,B,C,D  وبالتالي
سیعمل الریالي 

ھذا الرقم   . Q2الموصل بـ 
سیجعل 
المتكاملة 
األولى ال 

  تعمل

ھذا الرقم 
سیجعل 
المتكاملة 
الثانیة 
  تعمل

ھذا الرقم 
سیجعل 
المتكاملة 
الثالثة ال 

  تعمل

ھذا الرقم 
غیر 

موصل 
لذلك لیس 
لھ أھمیة 
في ھذا 
  المشروع
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16
3147 

         result=(tens*10)+ones; 

           if(result<16){result.f4=0;result.f5=1;result.f6=1;} 

           else if(result>=16&&result<=31){result=result-16;result.f4=1;result.f5=0;result.f6=1;} 

           else if(result>=32&&result<=47){result=result-32;result.f4=1;result.f5=1;result.f6=0;} 

           else if(result>47){Lcd_Cmd(Lcd_Clear);lcd_out_cp("error");delay_ms(1000);return;} 

           portd=result; 


tens

ones 


on 

On(); 

 

       
tens

      ones         
on 


   m      
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          m    
             


 

              
         loop

test2test3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loop:                  

m=keypad_read(); 

if(m==0)      {goto loop;} 

……………………………….. 

………………………………. 

test2:                

m=keypad_read(); 

if(m==0)      {goto test2;} 

…………………………………… 

………………………………….. 

 

test3:              

m=keypad_read(); 

………………………………… 

……………………………….. 

 

ھذین األمرین سیجعال البك ینتظر إلى أن یتم الضغط على أي مفتاح 
بصفر ویذھب البك  mففي حالة عدم الضغط على أي مفتاح تصبح 

وبالتالي ستتم عملیة اإلختبار مرة أخرى  loopمرة أخرى إلى العنوان 
یتم الضغط على أي مفتاح فإذا تم الضغط على أي مفتاح وھكذا إلى أن 

  فسینفذ البك األوامر التي نكتبھا ھنا 

ھذین األمرین سیجعال البك ینتظر إلى أن یتم الضغط على أي مفتاح 
بصفر ویذھب البك  mففي حالة عدم الضغط على أي مفتاح تصبح 

وبالتالي ستتم عملیة اإلختبار مرة  test2مرة أخرى إلى العنوان 
أخرى وھكذا إلى أن یتم الضغط على أي مفتاح فإذا تم الضغط على أي 

  مفتاح فسینفذ البك األوامر التي نكتبھا ھنا 

ھذین األمرین سیجعال البك ینتظر إلى أن یتم الضغط على أي مفتاح 
یذھب البك بصفر و mففي حالة عدم الضغط على أي مفتاح تصبح 

وبالتالي ستتم عملیة اإلختبار مرة  test3مرة أخرى إلى العنوان 
أخرى وھكذا إلى أن یتم الضغط على أي مفتاح فإذا تم الضغط على أي 

  مفتاح فسینفذ البك األوامر التي نكتبھا ھنا 
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m14

ON/cm 16ifm14
16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loop:                 //testing the first pushing down 

m=keypad_read(); 

if(m==0)      {goto loop;} 

else if(m==14){...................................} 

else if(m==16){...................................................} 

else          {...................................} 

 

test2:               //tes ng the second pushing down 

m=keypad_read(); 

if(m==0)      {goto test2;} 

else if(m==14){...................................} 

else if(m==16){  ................................... } 

else          {...................................} 

 

test3:             //tes ng the third pushing down 

m=keypad_read(); 

if(m==0)      {goto test3;} 

else if(m==14){  ................................... } 

else if(m==16){  ................................... } 

else          {...................................} 

نكتب األوامر التي ستنفذ في حالة تم الضغط على مفتاح یساوي ھنا 
والحظ أن ھذا في االختبار األول أي أن المستخدم ضغط یساوي قبل أن 
یضغط على أي مفتاح آخر وبالتالي البد أن أجعل البك ال یفعل شيء إلى 

 loopأن یتم الضغط على مفتاح آخر وذلك بأن یذھب إلى 

والحظ أن  on/cھنا نكتب األوامر التي ستنفذ في حالة تم الضغط على مفتاح 
على أي  قبل أن یضغط on/cھذا في االختبار األول أي أن المستخدم ضغط 

مفتاح آخر وبالتالي البد أن أجعل البك یمسح الشاشة وال یتخذ إجراء آخر 
  . لیختبر من جدید  Loopوذلك بالذھاب إلى 

ھنا نكتب األوامر التي سینفذھا البك في حال أن الشروط السابقة جمیعا لم 
 ON/cتتحقق أي أن المستخدم ضغط على أي مفتاح غیر یساوي وغیر 
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test2 
Looptens

test2
on 


3

 3
    3 

 

               
 

 

 

 

 


1003 

 

test2:               //tes ng the second pushing down 

m=keypad_read(); 

if(m==0)      {goto test2;} 

else if(m==14){goto test2;} 

else if(m==16){  ................................... } 

else          {...................................} 

اإلختبار الثاني إذا ضغط المستخدم على عالمة یساوي ال  في
 test2تفعل شيء واختبر مرة أخرى وذلك بالذھاب إلى 
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3 3onestens
 loop3tens 

test2
onestenstens

 

 

 

 

 




4774


on 

           else if(result>47){Lcd_Cmd(Lcd_Clear);lcd_out_cp("error");delay_ms(1000);return;} 

 

 

 

ON/c 

test2:               //tes ng the second pushing down 

m=keypad_read(); 

if(m==0)      {goto test2;} 

else if(m==14){goto test2;} 

else if(m==16){ ones=tens;tens=0;on();goto test3;.} 

else          {...................................} 

اجعلھ في  tensفي  والذي تم تخزینھ) مثال 3ولیكن (اجعل الرقم الذي تم إدخالھ 
والتي ستشغل  onثم استدعي الدالة  tens=0ثم بعد ذلك اجعل  onesاآلحاد 

  .  test3الریالي المطلوب ثم اذھب إلى 

ذ وبھذا یكون انتھى من تنفی(سجعل البك یعود إلى الدالة الرئیسیة  returnاألمر 
وسیعود للدالة الرئیسیة لكي یختبر . ولن یكمل األوامر التي في الدالة  onالدالة 

  . المفاتیح من جدید 
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          6   
    tens        


66 tens  test2

6
6ones 

666
6

 

else          {ones=number2[m];lcd_chr_cp(number[m]);delay_ms(500);} 

 

 

 

 

char number[]={'x',' ','9','8','7','x','6','5','4','x','3','2','1','x','x','0','x'}; 

char number2[]={'x',' ',9,8,7,'x',6,5,4,'x',3,2,1,'x','x',0,'x'}; 

numbernumber2 
 LCD    number     
8 

تى ال ح test2فائدتھ أن ینتظر البك وال یذھب مباشرة لإلختبار الثاني  delayاألمر 
یخزن البك الرقم الذي یدخلھ المستخدم في اآلحاد وفي العشرات معا دون أن یضغط 

  .  وھذه نتیجة غیر مطلوبة بالنسبة للمستخدم . المستخدم على الرقم مرتین 
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number  

 




8
m 3keypad 8

8 

 

         If m
1216 

            
8m

33number‘8’
 

 

 

 

 

 

  

lcd_chr _CP(‘8’); 

lcd_chr _CP(number[3]); 

If(m==8) lcd_chr _CP(‘8’); 

   lcd_chr_cp(number[m]); 

  8فمثال عند الضغط على المفتاح  mعند الضغط على أي مفتاح ستتغیر قیمة 
   وعندھا عندما أكتب األمر 3تساوي  mستصبح قیمة 

lcd_chr_cp(number[m]);   

  فكأنني كتبت األمر التالي 

lcd_chr_cp(number[3]);   

 3في ھذه الحالة تساوي  mألن 
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 0m15
‘0’ 

1m12‘1’
 

2m11‘2’
 

3m10‘3’
 

4m8‘4’
 

5m7‘5’
 

6m6‘6’
 

7m4‘7’
 

8m3‘8’
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9m2‘9’
 

ON/c 


else 

 

 

 

 

 


‘x’‘ ‘ 

number2 

char number[]={'x',' ','9','8','7','x','6','5','4','x','3','2','1','x','x','0','x'}; 

onestensnumber2
number 

7
tens7 

test2:               //tes ng the second pushing down 

m=keypad_read(); 

if(m==0)      {goto test2;} 

else if(m==14){goto test2;} 

else if(m==16){ ones=tens;tens=0;on();goto test3;.} 

else          {........ lcd_chr_cp(number[m]);...........} 

 

  اختبر ھل تم الضغط على المفتاح ذو عالمة التساوي

 {  }إذا حدث ذلك نفذ األمر الذي بین القوسین 

 ON/cاختبر ھل تم الضغط على المفتاح 

 {  }إذا حدث ذلك نفذ األمر الذي بین القوسین 

إذا لم یتم تحقق الشرطین السابقین أي لم یتم الضغط على أي من 
نفذ األوامر التي بین القوسین  ON/cالمفتاحین السابقین یساوي أو 

  والذین من ضمنھم األمر الذي سیعرض الرقم على الشاشة  { }التالیین 
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7
number‘ ‘‘7’

ASCI Code755
  

 

 

 

 

 

ASCI Code55 

tens55
number0129

‘  ‘ 

 

number2
 

 

Tens=number[m]; 

Tens=number2[m]; 

char number2[]={'x',' ',9,8,7,'x',6,5,4,'x',3,2,1,'x','x',0,'x'}; 

لیس لھ أي أھمیة لذلك  9...و  2و  1طبعا أي عنصر عدا صفر و 
  أو بدونھا  ‘ ‘یمكننا أن نضعھ بأي قیمة سواءًا بعالمة 
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number
LCD  ‘  ‘ 

Number2
tensones‘  ‘ 






com/vb/showthread.php?t=41812http://www.qariya.  وستجد إن شاء اهللا من یرد على

  ..تراسلني على اإلیمیل  یمكنك أنأو ...تساؤالتك 

على دورة المایكروكنترولر التي  أوال وكما أنصح من لیس لیده الخبرة في برمجة المایكروكنترولر اإلطالع
  أقدمھا وھي بعنوان 

PICMikroC  فستساعدك كثیرًا إن شاء اهللا على فھم الكود.  

    h p://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=40760 ستجدھا في ھذا الرابط
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