
 4 از 1 صفحه  

 
 

 

 
 
روشن و خاموش شوند.   1ها با الگوي نشان داده شده در جدول  LEDاي بنویسید که در آن  براي مدار شکل زیر، برنامه   -1

اي بنویسید که این عمل تا  برنامه را به گونه میلی ثانیه در نظر بگیرید.    20را  متوالی    دو لحظه مدت زمان تأخیر بین هر  
 مناسب باشد، بنویسید. هاي حلقه که فکر می کنید . برنامه خود را با استفاده از یکی از دستورالعمل بینهایت تکرار شود

 
 1: مدار سوال  1شکل 

 ها LED: الگوي روشن و خاموش شدن 1جدول 

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1  

ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON  1لحظه 

OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF  2لحظه 

OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF  3لحظه 

OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF  4لحظه 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF  5لحظه 

OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF  6لحظه 

OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF  7لحظه 

OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF  8لحظه 

ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON  9لحظه 

 
 
، با هر  Bپورت   2اي تغییر دهید که در صورت اتصال یک کلید فشاري را به پایه شماره  را به گونه   1برنامه و مدار سوال  -2

روشن و خاموش می شوند، به    1ها با الگوي جدول  LEDدر هر زمان از اجراي برنامه، اگر  و با فشار دادن این کلید فشاري  

 1تکلیف شماره 

 ها و زبان اسمبلیریزپردازنده 

 م سازي سیستبرنامه 
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تغییر   1موش می شوند، به الگوي جدولروشن و خا 2ها با الگوي جدول LEDتغییر کنند و در صورتی که   2الگوي جدول 
، همه  (یعنی فشار داده شدن کلید فشاري)  2و    1هاي  کنند. برنامه را به گونه اي بنویسید که در زمان تغییر بین جدول

LED  میلی ثانیه خاموش    50  ، سپس برايروشن شوند میلی ثانیه    50خاموش بمانند، سپس براي    میلی ثانیه   50ها براي
ز آن با ترتیب الگوي جدول مورد نظر روشن و خاموش شوند. در این سوال نیز مدت زمان تأخیر بین هر دو  شوند و بعد ا

فکر می کنید  برنامه خود را با استفاده از یکی از دستورالعمل هاي حلقه که   ،میلی ثانیه در نظر بگیرید  20لحظه متوالی را 
   کنید. مناسب باشد، بنویسید و برنامه را تا بینهایت تکرار

استفاده    BUTTONاز واژه    ISIS Proteusافزار  براي جستجوي نام کلید فشاري در کتابخانه قطعات نرم   راهنمایی: **  
کنید. همچنین براي اتصال کلید فشاري به میکروکنترلر نیز یک سر کلید را به پایه بیان شده در باال و سر دیگر آن را به  

 ولت متصل نمایید.   DC  5منبع تغذیه 
 

 ها LEDالگوي روشن و خاموش شدن : 2جدول 

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1  

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON  1لحظه 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF  2لحظه 

OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF  3لحظه 

OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF  4لحظه 

OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF  5لحظه 

OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF  6لحظه 

OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF  7لحظه 

ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF  8لحظه 

OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF  9لحظه 

OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF  10لحظه 

OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF  11لحظه 

OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF  12لحظه 

OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF  13لحظه 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF  14لحظه 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON  15لحظه 

 
 
بررسی شود، در صورتی که این کلید در وضعیت   Aکه در آن وضعیت کلید متصل به پایه صفر پورت    برنامه اي بنویسید   -3

میلی ثانیه قرار گیرد و     30در حالت چشمک زن با فواصل زمانی  Aپورت    1متصل به پایه شماره     LEDیکِ منطقی باشد  
در حالت چشمک زن با فواصل    Aپورت    2متصل به پایه شماره     LEDدر صورتی که این کلید در وضعیت صفرِ منطقی باشد  

صورتی که در هر   متصل کنید و در  Bپورت   2میلی ثانیه قرار گیرد. همچنین، یک کلید فشاري را به پایه شماره   30زمانی  
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در وضعیت چشمک   Aپورت    2و    1متصل به پایه هاي شماره   LEDزمان از اجراي برنامه این کلید فشار داده شود، هر دو  
 مدار شرح داده شده در سوال را حتماً ترسیم کنید.  میلی ثانیه قرار گیرند.  30زن با فواصل زمانی 

استفاده    BUTTONاز واژه    ISIS Proteusافزار  کتابخانه قطعات نرم براي جستجوي نام کلید فشاري در    راهنمایی: **  
کنید. همچنین براي اتصال کلید فشاري به میکروکنترلر نیز یک سر کلید را به پایه بیان شده در باال و سر دیگر آن را به  

 ولت متصل نمایید.   DC  5منبع تغذیه 
   
به پورت    4×4یک صفحه کلید    -   4 به    LEDمیکروکنترلر متصل کنید و چهار    Dرا  نیز    Bپورت    7تا    4پایه هاي  را 
)PortB4-7 اي بنویسید که معادل باینري عدد خوانده شده از صفحه کلید را روي ) متصل کنید. برنامهLED  .ها نشان دهد 

 نشان داده شده است.    2چگونگی اتصال صفحه کلید به میکروکنترلر در شکل  راهنمایی: **

 
 : چگونگی اتصال صفحه کلید به میکروکنترلر 2شکل 

 
  4×3براي این منظور یک صفحه کلید  .د یسیبنو 4×3 د یصفحه کل  کی  يرا برا  4×4  د یصفحه کلنوشته شده براي  برنامه -5

که    LCDرا روي یک    4×3هاي میکروکنترلر متصل کنید و معادل کلید فشار داده شده روي صفحه کلید  را به یکی از پورت 
 هاي میکروکنترلر متصل شده است نمایش دهید.   به یکی دیگر از پورت 
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د و آن را بر روي یک  دریافت نمای  PORTBدار را  بیتی عالمت   8افزاري را طراحی کنید که یک عدد  برنامه و سخت   -6
مالتی   7Segmentنمایشگر   به روش  آند مشترك  نوع  از  رقم چهارمچهاررقمی  بر روي  و  نمایش دهد  نمایشگر،   پلکسري 

 عالمت را نشان دهد.  
یک باشد عالمت منفی و اگر صفر باشد عالمت مثبت است؛ بنابراین محدوده عدد خوانده    PORTB.7اگر بیت    راهنمایی: 

 توانید چیزي نمایش ندهید یا یک نماد را براي خود قرار دهید.خواهد بود. براي عالمت مثبت (+) می  128-تا    127+شده از  
 
اي از  نیه روشن شود و اگر کلید را در هر لحظه ثا  10به مدت    LEDاي بنویسید که با زدن یک کلید فشاري، یک  برنامه   -7

ثانیه تمدید کند؛ به عنوان نمونه اگر کلید را سه بار فشار دهیم    10زمان فشار دهیم، مدت زمان روشن ماندن را به مدت  
 ثانیه به زمان سپري شده اضافه گردد و سپس خاموش شود.   30باید 

 
دهد به    شی نما  LCD  ي خودتان) را به صورت متحرك بر رو  ی م و نام خانوادگرشته (مانند نا  کی که   د یسیبنو  يبرنامه ا   -8
از سمت چپ خارج  کند و    یرا ط  LCDوارد شود و از راست به چپ    LCDصورت که رشته مذکور از سمت راست    نیا

 .  شود
    
 متنی نمایش دهد.   LCDبر روي یک  به صورت فارسیاي بنویسید که نام کوچک شما را برنامه  -9
 
 
 
 
 

 


