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  ** هانكته** 
  ها الزامي است. به همراه داشتن كد برنامه و مدار آن براي همه سؤال - ١
  طور كامل شرح دهد. هر دانشجو بايد بتواند برنامه خود را به - ٢
  اي تعلق نمي گيرد. هايي كه اجرا نشوند يا ناقص باشند، نمرهبه برنامه - ٣
  كند. اي كسب نميبه سواالت پاسخ دهد نمره نتواند در صورتي كه دانشجو نتواند برنامه خود را شرح دهد يا - ٤
ال نشان داده شده يا بيان شده است بايستي ترسيم گردد و ؤها دقيقاً به همان صورتي كه در سمدار همه سوال - ٥

  . مگر در مواردي كه صراحتاً بيان نشده است از تغيير شماتيك مدار خودداري شود
ليف پس از آن تاريخ است. بديهي است كه تحويل تك گرديدهـ مهلت تحويل تكليف، تاريخي است كه در باال بيان  ٦

  اي نخواهد داشت. نمره
  
را بررسي كند و در صورت يك بودن آن، شمارش  Port Cبرنامه اي بنويسيد كه وضعيت پايه صفر از ، ١براي مدار شكل  -١

كه توسط  Segment-7تا صفر انجام دهد. سپس حاصل را بر روي يك  ٩بودن، شمارش را از  صفرو در صورت  ٩را صفر تا 
دلخواه و  مقداريتأخير بين شمارش هر دو عدد متوالي را  متصل شده است، نمايش دهد. Port Aبه  ٧٤٤٧ديكدر  ICيك 

  ثانيه. ميلي ٥٠مناسب قرار دهيد مثالً 

 ISISافزار براي يافتن اين قطعه در كتابخانه نرم يد.آند مشترك استفاده كن Segmant-7براي شبيه سازي از يك  توجه :

Proteus  7عبارتSEG-COM-ANODE  .را جستجو كنيد   

، A ،Bورودي هاي  مورد نظر به  BCD، عدد ICاست. در اين  Segment-7به  BCDيك ديكدر  ٧٤٤٧ديكدر  IC : جهتو

C  وD  اعمال مي شود كه در آنA  آن در پايه هاي با بيت كم ارزش است و خروجي متناظرa  تاg  .ر شايان ذكقرار مي گيرد
براي استفاده از آن، كافي  متصل مي شوند. Segment-7به  ١٥٠ Ωپايه هاي خروجي توسط مقاومت هاي در عمل، است كه 

ارسال كنيد. ديكدر، تبديل عدد مورد نظر شما را  ٧٤٤٧به ديكدر است كه معادل باينري عدد مورد نظر خود را به پورت متصل 
  كند. وشن ميررا  Segment-7انجام داده و 

  

  



  
  ١: شماي مداري سوال  ١شكل 

  
ميكروكنترلر  Dورت پرا به  ٤×٤ه كليد يك صفححدف كنيد و را  Port Cپايه صفر تصل به كليد م، ١سوال مدار در  -٢

رو صفحه كليد، معادل آن روي  ٩تا  ٠اعداد  داده شدن هر يك از اي بنويسيد كه به ازاي فشارو برنامهمتصل كنيد 
7-Segment  متصل به پورتA  نمايشگر صفحه كليد،  در صورت فشرده شدن ساير كليدها روينمايش داده شود و
7-Segment  نمايش داده نشود. آن روي عددي خاموش شده و  

  
  
به ميكروكنترلر متصل شده است. ابتدا يك داده شده شاننبا پيكربندي  ٦×٤صفحه كليد ، يك ٢در مدار شكل  -٣

LCD اي بنويسيد هاي ميكروكنترلر كه تمايل داريد متصل كنيد. سپس برنامهرا به هريك از پورت ١٦×٢ كاراكتري
نمايش  LCDميكروكنترلر به ازاي فشرده شدن هر يك از كليدهاي روي صفحه كليد بر روي  شده به كه عدد وارد

  را كه در ادامه نشان داده شده است، كامل نماييد.  ١داده شود و به اين ترتيب، جدول شماره 
  
  



  
  ٦×٤صفحه كليد براي اتصال  ٣: شماي مداري سوال ٢شكل 

  
  ٢: اعداد واردشده به ميكروكنترلر در مدار شكل ١جدول 
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كاربر دريافت  توسط صفحه كليد از Cو  A ،Bسه عدد دو رقمي كه در آن  برنامه اي بنويسيد ٣دار شكل براي م -٤

ي را وارد نمايش داده شود. براي سهولت بيشتر، اگر مي خواهيد عدد يك رقم LCDشود و بزرگترين آنها بر روي 
  را وارد كنيد.  ٠٧عدد  ٧عدد وارد كردن جاي هنيد مثالً بجاي دهگان آن، عدد صفر وارد ككنيد، قبل از عدد و به



كليد، بزگترين با فشار دادن دكمه مساوي روي صفحهاي بنويسيد كه پس از وارد كردن عدد سوم گونهبرنامه را به
يزي بر و تا زماني كه كليد مساوي فشار داده نشده است، چ نمايش داده شود LCDروي عدد بين سه عدد وارد شده 

  نمايش داده نشود.  LCDروي 
 

  
  ٤مدار سوال :  ٣شكل 

  

  

  


