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  ١٤/٠٩/٩٦شنبه مهلت تحويل : سه

  

  ** 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 ؤقيقاً به همان صورتي كه در سها دمدار همه سوال - ٥

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

  اي نخواهد داشت. نمره
  
روشن و خاموش  ١ها با الگوي نشان داده شده در جدول LEDاي بنويسيد كه در آن براي مدار شكل زير، برنامه -١

اي بنويسيد كه ه گونهبرنامه را بميلي ثانيه در نظر بگيريد.  ٢٠را متوالي  دو لحظهشوند. مدت زمان تأخير بين هر 
هاي حلقه كه فكر مي كنيد مناسب . برنامه خود را با استفاده از يكي از دستورالعملاين عمل تا بينهايت تكرار شود

  باشد، بنويسيد. 

  
  ١: مدار سوال  ١شكل 



  هاLED: الگوي روشن و خاموش شدن ١جدول 

D8  D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1   

ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON   ١لحظه  

OFF ON  OFF OFF OFF OFF ON  OFF  ٢لحظه  

OFF OFF ON  OFF OFF ON  OFF OFF  ٣لحظه  

OFF OFF OFF ON  ON  OFF OFF OFF  ٤لحظه  

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF  ٥لحظه  

OFF OFF OFF ON  ON  OFF OFF OFF  ٦لحظه  

OFF OFF ON  OFF OFF ON  OFF OFF  ٧لحظه  

OFF ON  OFF OFF OFF OFF ON  OFF  ٨لحظه  

ON  OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON   ٩لحظه  

  
  
، Bپورت  ٢اي تغيير دهيد كه در صورت اتصال يك كليد فشاري را به پايه شماره را به گونه ١برنامه و مدار سوال  -٢

روشن و خاموش  ١ها با الگوي جدول LEDدر هر زمان از اجراي برنامه، اگر و با هر با فشار دادن اين كليد فشاري 
روشن و خاموش مي شوند، به  ٢ها با الگوي جدول LEDتغيير كنند و در صورتي كه  ٢مي شوند، به الگوي جدول 

(يعني فشار داده  ٢و  ١هاي تغيير كنند. برنامه را به گونه اي بنويسيد كه در زمان تغيير بين جدول ١الگوي جدول
، سپس روشن شوندميلي ثانيه  ٥٠خاموش بمانند، سپس براي  ميلي ثانيه ٥٠ها براي LED، همه شدن كليد فشاري)

ميلي ثانيه خاموش شوند و بعد از آن با ترتيب الگوي جدول مورد نظر روشن و خاموش شوند. در اين سوال  ٥٠ براي
ه خود را با استفاده از يكي از برنام ،ميلي ثانيه در نظر بگيريد ٢٠نيز مدت زمان تأخير بين هر دو لحظه متوالي را 

   فكر مي كنيد مناسب باشد، بنويسيد و برنامه را تا بينهايت تكرار كنيد.دستورالعمل هاي حلقه كه 

 BUTTONاز واژه  ISIS Proteusافزار براي جستجوي نام كليد فشاري در كتابخانه قطعات نرم راهنمايي:** 

استفاده كنيد. همچنين براي اتصال كليد فشاري به ميكروكنترلر نيز يك سر كليد را به پايه بيان شده در باال و سر 
  ولت متصل نماييد.  ٥ DCديگر آن را به منبع تغذيه 

  
  
  
  
  
  
  
  



  هاLEDالگوي روشن و خاموش شدن : ٢جدول 

D8  D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1   

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON   ١لحظه  

OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON  OFF  ٢لحظه  

OFF OFF OFF OFF OFF ON  OFF OFF  ٣لحظه  

OFF OFF OFF OFF  ON  OFF OFF OFF  ٤لحظه  

OFF OFF OFF ON  OFF OFF OFF OFF  ٥لحظه  

OFF OFF ON  OFF OFF OFF OFF OFF  ٦لحظه  

OFF ON  OFF OFF OFF OFF OFF OFF  ٧لحظه  

ON  OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF  ٨لحظه  

OFF  ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF  ٩لحظه  

OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF  ١٠لحظه  

OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF  ١١لحظه  

OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF  ١٢لحظه  

OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF  ١٣لحظه  

OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF  ١٤لحظه  

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON  ١٥لحظه  

  
  
بررسي شود، در صورتي كه اين كليد در  Aكه در آن وضعيت كليد متصل به پايه صفر پورت  برنامه اي بنويسيد -٣

ميلي  ٣٠در حالت چشمك زن با فواصل زماني  Aپورت  ١متصل به پايه شماره   LEDوضعيت يكِ منطقي باشد 
در  Aپورت  ٢متصل به پايه شماره   LEDثانيه قرار گيرد و  در صورتي كه اين كليد در وضعيت صفرِ منطقي باشد 

 Bپورت  ٢ميلي ثانيه قرار گيرد. همچنين، يك كليد فشاري را به پايه شماره  ٣٠حالت چشمك زن با فواصل زماني 
متصل به پايه هاي  LEDصورتي كه در هر زمان از اجراي برنامه اين كليد فشار داده شود، هر دو  متصل كنيد و در

مدار شرح داده شده در ميلي ثانيه قرار گيرند.  ٣٠در وضعيت چشمك زن با فواصل زماني  Aپورت  ٢و  ١شماره 
  سوال را حتماً ترسيم كنيد. 

 BUTTONاز واژه  ISIS Proteusافزار براي جستجوي نام كليد فشاري در كتابخانه قطعات نرم راهنمايي:** 

استفاده كنيد. همچنين براي اتصال كليد فشاري به ميكروكنترلر نيز يك سر كليد را به پايه بيان شده در باال و سر 
  ولت متصل نماييد.  ٥ DCديگر آن را به منبع تغذيه 

  
  
   



  

 Bپورت  ٧تا  ٤پايه هاي را نيز به  LEDميكروكنترلر متصل كنيد و چهار  Dرا به پورت  ٤×٤يك صفحه كليد  - ٤

)PortB4-7اي بنويسيد كه معادل باينري عدد خوانده شده از صفحه كليد را روي ) متصل كنيد. برنامهLED ها نشان
  دهد. 

  نشان داده شده است.   ٢چگونگي اتصال صفحه كليد به ميكروكنترلر در شكل  راهنمايي: **
  

  
    

  : چگونگي اتصال صفحه كليد به ميكروكنترلر ٢شكل 


