
  

  محمدعلي شفيعيان              پروژه درس ريزپردازنده 
  

  

 ، هاي ميكرو متصل شده استكه به يكي پورت 4×4روز، ماه و سال را توسط يك صفحه كليد اعداد  اي بنويسيد كه برنامه
دريافت كرده و تاريخ وارد شده توسط صفحه كليد را با فشردن كليدهاي ضرب، جمع، تقسيم و تفريق، مساوي و كليد  

ON/C  به ترتيب از خورشيدي به ميالدي، ميالدي به خورشيدي، خورشيدي به قمري، قمري به خورشيدي، ميالدي به
را  LCDاين استفاده نماييد.  LCDورودي و خروجي از يك  هاي قمري و قمري به ميالدي تبديل نمايد. براي نمايش داده 

نمايش دهيد.   LCDنشان داده شده است بر روي  1هاي خروجي را به صورتي كه در شكل در نظر بگيريد و داده  20×4
به فارسي و در   » كبيسه« رشته  LCDسال كبيسه باشد در سطر چهارم  ورودياي بنويسيد كه اگر سال برنامه را به گونه

به فارسي  » كبيسه« رشته  LCDسال كبيسه باشد در سطر چهارم  خروجينمايش داده شود و اگر سال  1كنار آن، عدد 
 LCDباشند در سطر چهارم  » كبيسه« هر دو سال  و خروجي ورودي نمايش داده شود و اگر سال  2و در كنار آن، عدد 

سال پاسخ درست را نتيجه  4000. برنامه بايستي براي نمايش داده شود 3به فارسي و در كنار آن، عدد  » كبيسه« رشته 
 اين، يك سوييچ دست آمده در سطر چهارم نشان دهيد. عالوه برروز هفته را نيز براي تاريخ بهنام همچنين  دهد.

)Button (  مثالً در صورت استفاده از يكي از پايه را به ) هاي مربوط به وقفه خارجيATmega32  پايهPD.2  متصل (
كه اين سوييچ تغيير وضعيت داد صفحه نمايش پاك شود و دوباره بتوان تاريخ جديد را براي   هر زماننماييد كه در 

  .  (سوييچ را يك وقفه خارجي در نظر بگيريد) تبديل شدن وارد كرد

  

Day Month Year

Input  :

Output : 

LM044L

30 03 1391

19 06 2012

Tuesday هسيبك ـ 3

  
  LCD: نحوه نمايش بر روي  1شكل 

2از  1صفحه   



  نكات مهم : ** 

  بنويسيد. BASCOMافزار ـ كد برنامه خود را در محيط نرم  1

  انجام دهيد.   ISIS Proteusافزار سازي مدار خود را با نرم ـ شبيه  2

  ـ گزارشي از نحوه عملكرد برنامه تهيه نماييد. 3

را به صورت يك فايل فشرده درآورده و به آدرس ايميل   و گزارش سازي فايل شبيه ،فايل كد برنامهـ  4
shafieian1381@yahoo.com  .ارسال نماييد  

هاي غير از نام و  هايي با نام زيرا فايل ؛ خانوادگي خود قرار دهيدنام فايل فشرده شده را حتماً نام و نام  :نكته مهم ـ  5
  گيرند.  خانوادگي مورد بررسي قرار نمينام

  ارسال نماييد.  4در بند   ) به آدرس ايميل ذكر شده24(ساعت   91/ 4/4هاي خود را حداكثر تا تاريخ ـ فايل 6

  عنوان ايميل ارسالي خود را نام و نام خانوادگي خودتان قرار دهيد.  ـ  7

ايد، بازبيني كنيد. اگر نياز به مراجعه  ، ايميلي كه با آن فايل خود را ارسال نموده 5/4/91بعد از ظهر روز  8ـ  تا ساعت  8
و در صورت نياز به مراجعه   يل آگاه خواهيد شداز طريق همين ايم ،حضوري و توضيح پيرامون برنامه وجود داشت

  حضور داشته باشيد. توضيح پيرامون برنامه بخشي از نمره شماست.   2صبح در كارگاه   9ساعت  4/91/ 7حضوري، در روز 

  

  

  » شوي فهمد هرچه بيشتر اوج بگيري كوچكتر مي در نگاه كسي كه پرواز را نمي« 

  

  شفيعيانها ـ هترينبا آرزوي ب

  

  

  

2از  2صفحه     


