ای ىام تُ بَتسِو ضسآغاز
تمرین ششم ریزپردازهده (تحویل )49/3/01
حهّر فرِشٌ ای ،گسهً نَيرضی کانپُّتس ،داىشگاً بجيُرد

)1

ِ )aک ضّطتم  Z80با نشذطات زِس ظساحی ىهاِّر
 حافظٌ  ROMبٌ اىرازً  2KBدر ابترای فضای آدرس
 حافظٌ  RAMبٌ اىرازً  2KBدر اىتَای فضای آدرس
ِ ک پُرت هرهدی در آدرس 50H
ِ ک پُرت دسهجی در آدرس 51H

 )bدر ضّطتم قطهت قبل ،ده بّت کم ارزش پُرت دسهجی را بٌ ده عرد  LEDضبش ه قسنش
نتطل کيّر .ده بّت کم ارزش پُرت هرهدی را بٌ ده کلّر فشاری بازِکو ضبش ه بازِکو قسنش
نتطل کيّر.
 )cنیدُاٍّم نرارنان با ىُشتو ِک ىسمافشار در نطابقٌ ده ىفسًای اضتفادً شُد .نجسی نطابقٌ
پسضشی را نیدُاىر ه بازِکيی کٌ پاضخ را نیداىر کلّر نقابل دُدش را فشار نیدٍر .در اِو
ضُرت  LEDآن بازِکيی کٌ زهدتس کلّر را فشار دادً رهشو شرً ه  LEDبازِکو دِگس بعر از آن
حتی با فشسدن کلّر ٍم ىباِر رهشو شُد .اِو ىسمافشار را بٌ زبان اضهبلی  Z80بيُِطّر.
)2

 )aضّطتم ضؤال قبل را با ِک نّکسهکيتسلس  ATmega16نجردا ظساحی کيّر .از  PD2ه  PD3بسای

کلّرٍا ه از  PA2ه  PA3بسای ٍLEDا اضتفادً کيّر .
 )bىسمافشار ضّطتم ضؤال قبل را بٌ زبان  Cبسای اِو ضّطتم نبتيی بس  AVRظساحی کيّر .بسىانٌ را
در نحّط  ATMEL Studioکانپاِل ه با شبٌّضاز آن تطت کيّر.
ِ )cک بار دِگس ىسمافشار نزکُر را اِو بار با اضتفادً از هقفٌٍای دارجی  AVRبسای تشذّص
فشسدً شرن کلّر بيُِطّر.
 )3قطر دارِم ِک ضّطتم  AVRبسای کيتسل رهشياِی راً پلٌ ظساحی کيّم .با ِک بار فشسدن ِک
کلّر فشاری  ،النپ رهشو نیشُد ه بسای نرت پيج دقّقٌ رهشو ناىرً ،ضپص دانُش نیشُد.
 )aنرار ضذت افشار ضّطتم را ظساحی کيّر .هرهدی نرار ِک کلّر فشاری اضت .دسهجی نرار باِر
کلٌّ اجشای الزم بسای کيتسل ِک النپ بسق شَس را دارا باشر.
 )bىسمافشار اِو ضّطتم را با اضتفادً از زنانضيج  11بّتی نّکسهکيتسلس  ATmega16ظساحی ىهاِّر.
فسض کيّر فسکاىص کالک ضّطتم  8MHzنیِاشر .راٍيهاِی :کلّر بٌ نّکسهکيتسلس هقفٌ دارجی

نی دٍر .در رهال ضسهِص هقفٌ دارجی النپ را رهشو کسدً ه زنانضيج را ظُری تيظّم کيّر کٌ
پيج دقّقٌ بعر هقفٌ برٍر .در رهال ضسهِص هقفٌ زنانضيج النپ را دانُش کيّر.

