
 4 از 1 صفحه  

 
 

 

 
 
  LCDداده شده به میکروکنترلر متصل شده است. ابتدا یک  با پیکربندي نشان  6× 4، یک صفحه کلید  1در مدار شکل    -1

اي بنویسید که عدد وارد  هاي میکروکنترلر که تمایل دارید متصل کنید. سپس برنامه را به هریک از پورت  16×2کاراکتري  
نمایش داده شود و به این    LCDشده به میکروکنترلر به ازاي فشرده شدن هر یک از کلیدهاي روي صفحه کلید بر روي  

 امل نمایید. را که در ادامه نشان داده شده است، ک  1ترتیب، جدول شماره 

 
 6×4براي اتصال صفحه کلید  3: شماي مداري سوال 2شکل 

 
 2: اعداد واردشده به میکروکنترلر در مدار شکل 1جدول 
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 2تکلیف شماره 

 ها و زبان اسمبلیریزپردازنده 

 م سازي سیستبرنامه 



 4 از 2 صفحه  

توسط صفحه کلید از کاربر دریافت شود و    Cو  A  ،Bبرنامه اي بنویسید که در آن سه عدد دو رقمی  2براي مدار شکل  -2
نمایش داده شود. براي سهولت بیشتر، اگر می خواهید عدد یک رقمی را وارد کنید، قبل از عدد    LCDبزرگترین آنها بر روي  

 را وارد کنید.   07عدد  7جاي وارد کردن عدد جاي دهگان آن، عدد صفر وارد کنید مثالً به و به 
کلید، بزگترین عدد بین  بنویسید که پس از وارد کردن عدد سوم با فشار دادن دکمه مساوي روي صفحه   ايگونه برنامه را به 

  LCDنمایش داده شود و تا زمانی که کلید مساوي فشار داده نشده است، چیزي بر روي    LCDسه عدد وارد شده روي  
 نمایش داده نشود.  

 

 
 

 2: مدار سوال  2شکل 

 

 PortA.1بر روي    KHz  3و یک موج مربعی    PortA.0بر روي    KHz  1اي بنویسید که همزمان یک موج مربعی  برنامه   -3
 نشان داده شده است.  3در نظر بگیرید. شماي این مدار و عملکرد آن در شکل   MHz 8ایجاد نماید. کریستال داخلی را 

ATmega32

PA.0

PA.1

f = 1 KHz

f = 3 KHz

 
 3شکل 



 4 از 3 صفحه  

دوره    %70اي که به اندازه گونه تولید نماید به   D.0را در پورت   KHz  2اي بنویسید که یک موج مربعی با فرکانس  برنامه   -4
اندازه   به  و  یک  منطقی  سطح  در  خود  را                % 30تناوب  داخلی  کریستال  باشد.  صفر  منطقی  سطح  در  خود  تناوب  دوره 

MHz 8 نشان داده شده است.  4ظار در خروجی در شکل در نظر بگیرید. پالس مورد انت 

1 sec

70 %30 %

0

 
  4شکل 

 

و    Upنمایش دهد و توسط کلیدهاي فشاري    LCDرا بر روي سطر اول    count = 00اي بنویسید که ابتدا عبارت  برنامه   -5
Down    بتوان عدد شمارش را تنظیم کرد یعنی با استفاده از کلیدUp    به مقدار آن افزود و با استفاده از کلیدDown    از مقدار

 نشان داده شده است.   5در نظر بگیرید. شماي این مدار در شکل    59آن کاست. ماکزیمم عدد شمارش را 

 
 5: شماي مدار سوال 5شکل 

 

گیري نمود و بر  را بتوان اندازه   PortA.0بنویسید که پهناي زمانی پالس متصل به پایه    با استفاده از تایمر/کانتر برنامه   -6
باشد (پهناي نمایش داده شود. براي این منظور، در مدت زمانی که پالس در وضعیت یک می  Dمتصل به پورت   LCDروي 

در نظر    MHz  8نمایش دهید. کریستال داخلی را    LCDازه گرفته شده را بر روي  پالس)، تایمر را فعال کرده و زمان اند 
 بگیرید.



 4 از 4 صفحه  

اي بنوسید که با فشرده نگه  متصل کنید. حال برنامه   ATmega32را به میکروکنترلر    F2و    F1هاي  دو کلید فشاري به نام   -7
اي  گونه ایجاد کند، به   PortD.7در پایه    KHz  2یک پالس    F2و با فشرده نگه داشتن کلید    KHz  1یک پالس    F1داشتن کلید  

 نیز نمایش دهید.  LCDتقدم باالتري داشته باشد و وضعیت فرکانس خروجی را برروي نمایشگر  F2نسبت به  F1که 

 

اي بنویسید که  ، برنامه 1د. توسط تایمر متصل کنی ATmega32را به میکروکنترلر  k2و  k1هاي دو کلید فشازري به نام   -8
 نمایش داده شود.   LCDزمان سپري شده بر روي  k2سنجی شروع شده و با زدن زمان  k1با زدن 

 

 شینما LCD ي هر عدد، بر رو شینما نیب ی اندک ی زمان ر یو با تأخ گریکد یرا در کنار  9تا   0که اعداد   د یسیبنو يابرنامه  -9
داده    شی اعداد نما  AVR  کروکنترلریم   ي ها  ه یاز پا  یکیصفر به    یکه با اعمال وقفه خارج  د یسی بنو  ياگونه دهد. برنامه را به 

) پاك شوند تا تمام اعداد پاك شوند و برنامه دوباره به  ی زمان  ریتأخ   کی(با    ی کی  ی کیشده تا زمان اعمال وقفه به صورت  
 اعداد بازگردد.    ي صعود شینما

 

یک    این سنسور  د،کنهاي یک خط تولید از جلوي سنسور مادون قرمز عبور می بسته که هر یک  هنگامیفرض کنید    - 10
(به مدت    LEDبسته عبوري را با روشن شدن یک    1000اي بنویسید که هر  کند. برنامه پالس را به میکروکنترلر ارسال می 

 تصل است، اعالم نماید. م PORTC.0ثانیه) که به پایه   5
تایمر/کانتر    راهنمایی:**   پایه    1از  به  را  فشاري  کلید  یک  قرمز  مادون  سنسور  کردن  مدل  براي  و  کنید    T1استفاده 

   شدن کلید را محاسبه نمایید. رونده در هر بار فشرده هاي پایینمیکروکنترلر متصل کنید و تعداد لبه 
 

میکروکنترلر  به   -11 داخلی  دیجیتال  به  آنلوگ  مبدل  تا    ATmega32کمک  صفر  محدوده  در  را  ولتاژ  را    2/ 5یک  ولت 
 LEDگیري نمایید و آن را دو برابر کنید و به میزان عدد صحیح حاصل ضرب، زمان تأخیر براي چشمک زدن یک  اندازه

 را مشخص کنید.   PORTA.0متصل به  

 

 


