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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
  

ر روي ب ٣ KHzموج مربعي و يك  PortA.0بر روي  ١ KHzيك موج مربعي  اي بنويسيد كه همزمانبرنامه -١

PortA.1  ايجاد نمايد. كريستال داخلي راMHz نشان  ١شماي اين مدار و عملكرد آن در شكل در نظر بگيريد.  ٨

  داده شده است. 
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اي كه به اندازه گونهبهتوليد نمايد  D.0در پورت را  ٢ KHzاي بنويسيد كه يك موج مربعي با فركانس برنامه -٢

كريستال صفر باشد. دوره تناوب خود در سطح منطقي  %٣٠به اندازه دوره تناوب خود در سطح منطقي يك و  %٧٠

  نشان داده شده است.  ٢انتظار در خروجي در شكل پالس مورد در نظر بگيريد.  ٨ MHzداخلي را 
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نمايش دهد و توسط كليدهاي  LCDرا بر روي سطر اول  count = 00اي بنويسيد كه ابتدا عبارت برنامه – ٣
قدار آن افزود و با استفاده به م Upرا تنظيم كرد يعني با استفاده از كليد  شمارش بتوان عدد Downو  Upفشاري 
نشان  ٣شماي اين مدار در شكل در نظر بگيريد.  ٥٩م عدد شمارش را از مقدار آن كاست. ماكزيم Downاز كليد 

  داده شده است. 

  
  ٣: شماي مدار سوال ٣شكل 

  



 گيري نمودرا بتوان اندازه PortA.0متصل به پايه پالس زماني هناي بنويسيد كه پ برنامه با استفاده از تايمر/كانتر -٤

در مدت زماني كه پالس در وضعيت يك اين منظور، . براي نمايش داده شود Dمتصل به پورت  LCDو بر روي 

كريستال داخلي نمايش دهيد.  LCDفته شده را بر روي زمان اندازه گرتايمر را فعال كرده و  ،باشد (پهناي پالس)مي

  در نظر بگيريد. ٨ MHzرا 

  

  

  

  

  


