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Laboratuvar Kuralları 

 Deneyler iki haftada bir yapılacaktır. Her öğrenci kendi gün ve saatinde laboratuvara girecektir.  Kendi 

grubunda derse gelmediği takdirde diğer grupların dersine girmek yasaktır. 

 Deneyler 3. Kat 314 nolu laboratuvarda yapılacaktır. 

 1 dönemde toplam 5 deney yapılacaktır. Laboratuvara %80 katılma zorunluluğu vardır. Her öğrencinin en 

az 4 deneye katılması gerekmektedir. 

 Geçerli bir mazeretle deneye katılmayan bir öğrenci gerekli rapor, izin vb. belgelerle laboratuvar 

sorumlusuna en kısa zamanda başvurmalıdır. 

 Dersle ilgili duyurular bölüm web sitesi üzerinden üzerinden yapılacaktır. Laboratuvarı alan öğrencilerin 

site üzerinden bu derse kayıt olması ve içerikleri takip etmesi kendi sorumluluğundadır. 

 Deneye öğrencilerin deney föyüne çalışarak ve ders ile ilgili videoyu izleyerek gelmeleri gerekmektedir. 

 Her öğrenci derse kendi deney föyünü getirecektir. Deney föyü olmayan öğrenci derse alınmayacaktır. 

 Laboratuvar notu deneylerdeki performansa ve projeye göre verilecektir. 

 Laboratuvar ile ilgili iletişim: Arş. Gör. Özcan ÇATALTAŞ  ozcancataltas@selcuk.edu.tr  

Mikrodenetleyici Lab. Deney Takvimi 

Deney 1 

A Grubu NÖ 05 Ekim 2021 Salı 15.20 

B Grubu NÖ 05 Ekim 2021 Salı 16.10 

C Grubu NÖ 12 Ekim 2021 Salı 15.20 

D Grubu NÖ 12 Ekim 2021 Salı 16.10 

E Grubu İÖ 05 Ekim 2021 Salı 19.10 

F Grubu İÖ 05 Ekim 2021 Salı 20.00 

G Grubu İÖ 12 Ekim 2021 Salı 19.10 

H Grubu İÖ 12 Ekim 2021 Salı 20.00 

Deney 2 

A Grubu NÖ 19 Ekim 2021 Salı 15.20 

B Grubu NÖ 19 Ekim 2021 Salı 16.10 

C Grubu NÖ 26 Ekim 2021 Salı 15.20 

D Grubu NÖ 26 Ekim 2021 Salı 16.10 

E Grubu İÖ 19 Ekim 2021 Salı 19.10 

F Grubu İÖ 19 Ekim 2021 Salı 20.00 

G Grubu İÖ 26 Ekim 2021 Salı 19.10 

H Grubu İÖ 26 Ekim 2021 Salı 20.00 

Deney 3 

A Grubu NÖ 02 Kasım 2021 Salı 15.20 

B Grubu NÖ 02 Kasım 2021 Salı 16.10 

C Grubu NÖ 09 Kasım 2021 Salı 15.20 

D Grubu NÖ 09 Kasım 2021 Salı 16.10 

E Grubu İÖ 02 Kasım 2021 Salı 19.10 

F Grubu İÖ 02 Kasım 2021 Salı 20.00 
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G Grubu İÖ 09 Kasım 2021 Salı 19.10 

H Grubu İÖ 09 Kasım 2021 Salı 20.00 

Deney 4 

A Grubu NÖ 30 Kasım 2021 Salı 15.20 

B Grubu NÖ 30 Kasım 2021 Salı 16.10 

C Grubu NÖ 07 Aralık 2021 Salı 15.20 

D Grubu NÖ 07 Aralık 2021 Salı 16.10 

E Grubu İÖ 30 Kasım 2021 Salı 19.10 

F Grubu İÖ 30 Kasım 2021 Salı 20.00 

G Grubu İÖ 07 Aralık 2021 Salı 19.10 

H Grubu İÖ 07 Aralık 2021 Salı 20.00 

Deney 5 

A Grubu NÖ 14 Aralık 2021 Salı 15.20 

B Grubu NÖ 14 Aralık 2021 Salı 16.10 

C Grubu NÖ 21 Aralık 2021 Salı 15.20 

D Grubu NÖ 21 Aralık 2021 Salı 16.10 

E Grubu İÖ 14 Aralık 2021 Salı 19.10 

F Grubu İÖ 14 Aralık 2021 Salı 20.00 

G Grubu İÖ 21 Aralık 2021 Salı 19.10 

H Grubu İÖ 21 Aralık 2021 Salı 20.00 

Deney 6 Video üzerinden yapılacaktır. 

 

Lab saatlerinde olabilecek değişiklikler için duyuruları takip ediniz... 
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DENEY 1: PROTEUS Programında Devre Simülasyonu 

Deney Öncesi Yapılacaklar 

 Deney ile ilgili video izlenecektir. 

 Deneyde anlatılan örnekler Proteus üzerinde tekrar edilecektir. 

 C dili ile ilgili eksikleri olanlar C programlamaya mutlaka bakmalıdırlar. 

 Binary, Desimal ve hexadesimal sayı formatları ve dönüşümleri incelenmelidir. 

 Proteus üzerinde simülasyon ile ilgili eksikleri olanlar bu eksiklerini gidermelidir. 

 Deney föyündeki uygulamaları gelmeden önce deneyebilirsiniz. 

1) CCS C ile Proje Oluşturma Adımları 

 Masaüstüne Türkçe karakter içermeyen bir klasör, bu klasörün içerisine de 

deney_1.1 isminde bir klasör oluşturunuz. 

 CCS C Compiler yazılımını çalıştırınız. File>>New>> Project Wizard sekmelerini takip 

ediniz.  

 

 Beliren arayüzde dosya adını led_blink olarak değiştirip, dosyayı deney_1.1 klasörüne kaydediniz. 

 

 Beliren arayüzden kullanılacak mikrodenetleyici olarak 

PIC16F877A’yı seçip, kristal frekansını 4 000 000 Hz olarak 

ayarlayın ve create project butonuna tıklayınız.  

 Yapılacak uygulama ile diğer ayarlar varsa bu arayüzden 

yapınız. 

 led_blink.c  dosyasındaki to do user code olarak kullanıcıya 

ayrılmış kısma ilgili kodu yazabilirsiniz.  

 Kodu yazdıktan sonra build/compile sekmesine tıklayarak 

mikrodenetleyiciye atılacak olan hex dosyası ve diğer dosyaların 

oluşturunuz.  Deney _1.1 klasöründe bu dosyaların oluşup 

oluşmadığını kontrol ediniz.  
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2) Mikropro İle Hex Dosyasının Mikrodenetleyiciye Yüklenmesi 

 Teko MC-04 Deney setini çalıştırınız.  

 Kristal seçim anahtarını kontrol ediniz. 

 Programlama anahtarını otomatik konuma alınız. 

 Programlama türü seçim anahtarı (RS232-USB)  seçimini kontrol ediniz. 

 USB kablosu ile deney seti ve bilgisayar arasındaki 

bağlantıyı sağlayınız. 

 MikroPro yazılımını çalıştırınız.   

 Bağlantının sağlandığını beliren K149-A Board connected 

yazısını göremiyorsanız bilgisayarınızda aygıt yöneticisinden 

deney setinin hangi porta bağlandığını öğreniniz. MikroPro 

programında File>>port sekmelerini takip ederek 

bağlanılan port bilgisini buraya giriniz. K149-A Board 

connected yazısını görüyorsanız devam ediniz.  

 Chip selector kısmından kullanılacak 

mikrodenetleyiciyi seçiniz. 

 Load butonuna tıklayınız ve oluşturduğunuz hex 

uzantılı dosyayı seçiniz. 

 Program butonuna tıklayarak mikrodenetleyiciye 

kodu yükleyiniz.  

3) Deney ile ilgili CCS C Komutları 

 

Komut İşlevi Örnek Kullanım 

output_high(pin_adı); Bir portun bir pininden lojik-1 çıkış almak için kullanılır. output_high(pin_B0); 

output_low(pin_adı); Bir portun bir pininden lojik-0 çıkış almak için kullanılır. output_low(pin_B0); 

output_toggle(pin_adı); 
Bir portun bir pininin lojik durumunu terslemek için 
kullanılır. 

output_toggle(pin_B0); 

set_tris_x(); 
Bir portun pinlerini çıkış veya giriş olarak yönlendirmek 
için kullanılır. 0-> çıkış, 1-> giriş anlamına gelir. 

set_tris_a(0b01010101); 

get_tris_x(); 
Bir portun pinlerinin çıkış mı veya giriş mi olarak 
yönlendirildiğini öğrenmek için kullanılır. 0-> çıkış, 1-> 
giriş anlamına gelir. 

durum=get_tris_a(); 

input(pin_adı); 
Bir portun bir pinindeki lojik durum okunur. Pin lojik-1 ise 
1, lojik-0 ise 0 dönderir. 

Durum = input(pin_b0); 

output_x(); 
Bir portun lojik-1 veya lojik-0 yapmak için kullanılır. 1-> 
lojik-1, 0->lojik-0 anlamına gelir. 

output_b(0b10101010); 

pow(x,y); 
x^y matemaitksel işlemidir. Bu fonksiyonu kullanabilmek 
için, <math.h> kütüphanesi eklenmelidir. 

sonuc = pow(2,3); //8 
sonucunu verir. 

swap(x) 8 bitlik bir sayının ilk 8 biti ile son 8 bitini yer değiştirir. 
a=0b00001111;  
b=swap(a); 
b->0b11110000 

input_x() 
Bir portun bütün pinlerindeki lojik durum okur. Her pin 
lojik-1 ise 1, lojik-0 ise 0 dönderir. 

Durum=input_b(); 
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4) Deneyler 

 

Deney seti üzerinde, bu deneyde kullanılan buton ve led bölümlerinin devre şeması yukarıdaki gibidir. 

Aşağıdaki kodları sırası ile yazıp deney setinde uygulayınız. Deney setinde buton ve led bölümlerinin 

switch’lerinin açık olduğunu doğrulayınız. 

4.1) Deney1.1 

 

4.2) Deney1.2 

 



Teknoloji Fakültesi              Mikrodenetleyici Laboratuvarı              Deney 1 

5 

4.3) Deney1.3 

 

4.4) Deney1.4 

 

4.5) Deney1.5 

1 (B0) buton 1 (D0) lediniz olsun. Butona basılmadığında led 1 saniye arayla yanıp sönsün, Butona basılı 

tutulduğu sürece led 100ms arayla yanıp sönsün.(yani butona basılmadığında yavaş, basıldığında hızlı yanıp 

sönecek.) 

4.6) Deney1.6 

2 (B0,B1) buton 4 (D0,D1,D2,D3) lediniz olsun. İlk butona basınca ledler yarım saniye arayla D0->D1->D2->D3 

sırasıyla tek tek yansın. İkinci butona basınca, D3->D2->D1->D0 sırasıyla tek tek yansın. 

4.7) Deney1.7 

2 buton (B0,B1) 2 lediniz (D0,D1) olsun. 1. butona basılınca 1. led yansın, elinizi çekince sönsün. 2. butona 

basılınca 2. led yansın, tekrar basınca sönsün. 
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5) Ödevler 

Öncelikle deneyde yapılanları baştan tekrar yapıp PROTEUS üzerinde deneyiniz. Daha sonra 

aşağıdaki ödevleri sırasıyla yapıp Proteus üzerinde test ediniz. Yazdığınız kodları ve Proteus 

dosyalarını ayrı klasörlerde düzenli bir şekilde muhafaza ediniz. Sonraki derse gelmeden önce 

ders ile ilgili videoyu izlemeyi ve deney föyüne çalışmayı unutmayınız.. 

5.1) Ödev 1.1 

D portuna bağlı 8 ledi kullanarak 8 bit binary sayıcı yapınız. (ne olduğunu bilmiyorsanız, internette binary counter 

videolarını izleyebilirsiniz) 

5.2) Ödev 1.2 

1'den 100'e kadar artan integer bir değişkeniniz olsun. Port d'ye bağlı 8 tane de lediniz olsun. Bu değişkenin içeriği arttıkça lediniz de 

sırayla artsın ve tekrar başlasın. değişken 100'ü geçince de bütün ledleriniz 10 saniye boyunca yansın. bunu yapan kodu yazınız. 

(örneğin: 

değişen 1'se led 1 yanacak, 

değişken 2 ise led 2 yanacak, 

....... 

değişken 8 ise led 8 yanacak, 

değişken 9 ise led 1 yanacak, 

..... 

değişken 100 ü geçince 10 saniye boyunca bütün ledler yanacak) 

5.3) Ödev 1.3 

2 farklı 10’arlı sıralı led gurubunuz olsun (toplam 20 led olacak yani). 1 den 99 a 1’er artan integer sayınız olsun. 1. grup ledler 

10lar basamağını, 2. grup ledler 1'ler basamağını gösterecek şekilde 1-99 sayıcı yapınız. 

5.4) Ödev 1.4 

İlk ödevdeki 5. soru gibi, 10-10 toplam 20 adet lediniz ve 2 adet butonunuz olsun. 1. butona basıldığında onlar basamağını, 2. butona 

basıldığında birler basamağını bir artırsın ve ledlerde bu sayılar görünsün. Örneğin başlangıçta sayı sıfır olsun. 1. butona bastığınızda 

sayı 10, 2. butona bastığında sayı 11, 2. butona bastığınızda 12, 2. butona bastığınızda 13, 1. butona bastığınızda 23 vs. vs. 

5.5) Ödev 1.5 

Basit toplama işlemi yapan hesap makinesi – B portuna bağlı 8 buton, D portuna bağlı 8 lediniz olsun. ilk dört buton (B0-B1-B2-B3) 

X sayısını, ikinci 4 buton (B4-B5-B6-B7) Y sayısını temsil etsin. Bu iki grup butondan hangilerine basıldıysa ledlerde bunların toplamı 

gösterilsin.  

Örneğin birinci gruptan B2 butonuna basılmış olsun. B2 butonu 3 sayısını temsil eder. Yani X=3. İkinci gruptan B5 butonuna basılsın. 

B5 2 sayısını temsil eder. Yani Y=2. .Bu butonlara basıldığında bu sayıların toplamı olan 5 sayısı ledde gösterilir. Yani 5. led yanar. 

1. Grup butonlar X 

sayısı 

 2. Grup butonlar Y sayısı 

B0 1 B4 1 

B1 2 B5 2 

B2 3 B6 3 

B3 4 B7 4 
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DENEY 2: Tuş takımı-Display-LCD kullanımı ve örnekler 

Deney Öncesi Yapılacaklar 

 Deney ile ilgili video izlenecektir.  

 Deneyde anlatılan örnekler Proteus üzerinde tekrar edilecektir. 

 C dili ile ilgili eksikleri olanlar C programlamaya mutlaka bakmalıdırlar. 

 Binary, Desimal ve hexadesimal sayı formatları ve dönüşümleri incelenmelidir. 

 integer, float, char, string vb. değişken türleri incelenmelidir. 

 Proteus üzerinde simülasyon ile ilgili eksikleri olanlar bu eksiklerini gidermelidir. 

 Deney föyündeki uygulamaları gelmeden önce deneyebilirsiniz. 

1) LCD Kullanımı 

LCD panelleri robot projelerinde ya da otomasyon projelerinde kullanmak 

için bilgisayarınızın seri ya da parelel portundan veya bir PIC mikrodenetleyici 

kullanarak kontrol edebilirsiniz. LCD paneller piyasada satır ve sütun 

sayılarına göre 1x8, 2x8, 1x16, 2x16, 1x20, 2x20, 1x40 ve 2x40 gibi farklı 

boyutlarda bulunmaktadır. Bunlar arasında yaygınlıkla 2x16 boyutlarındaki LCD paneller kullanılmaktadır. 

Günümüzde üretilen LCD panellerin çoğunda tek sıra halinde 16 pin bulunur. Bu pinlerden ilk 14 tanesi kontrol 

için son iki tanesi ise eğer varsa arka ışık için kullanılır.  

 Pin Adı Özelliği 

1 VSS-GND Toprak bağlantısı 

2 VDD-VCC Giriş gerilimi ( 5V ) 

3 VEE Potansiyometre girişi – LCD’nin kontrast ayarını yapmak için 

4 RS 

( Register Select ) – Komut register’ı ve veri register’ı arasında geçiş yapmak 

için kullanılır. RS pini HIGH ( 1 ) olduğunda, veri register’ı seçilir ve D0-D7 

bacaklarında bulunan sinyaller veri register’ına alınır. RS pini LOW ( 0 ) olduğunda, 

komut register’ı seçilir ve D0-D7 bacaklarındaki sinyaller komut register’ına alınır. 

5 R/W Okuma / Yazma modları arasında seçim yapmak için kullanılır. 

6 E ( Enable Pin ) Register’lara yazmayı sağlayan etkinleştirme pini. 

7-14 D0-D7 
 8 adet pinden oluşan veri yoludur. LCD’ye bu pinlerden veri ve komutlar 

gönderilir. Genellikle son 4 biti kullanılır. 

15 
LEDA-

LED+ 
Arka plan ışığının giriş gerilim ( 5 V) 

16 LEDK-LED- Arka plan ışığının toprak bağlantısı 

LCD’de bulunan pinlerin işlevi yukarıdaki tabloda verilmiştir. LCD kullanılacağında, <lcd.c> kütüphanesi 

programa eklenmeli, ayrıca her bacağın PIC’ın hangi pinine bağlı olduğunun tanımlanması gerekmektedir. 

Ayrıca, LCD’nin ilk ayarlarının yapılabilmesi için “lcd_init();” fonksiyonunun main içeriğinde çağırılması 

gerekmektedir. Daha sonra “printf(LCD_PUTC,”Yazıdırılacak metin”);” fonksiyonu kullanılarak yazı 

yazdırılabilir. LCD’de değişken yazdırmak için kullanılan komutlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayrıntılı 

kullanım bilgisi için örnekleri inceleyiniz. 
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İfade Değişken Türü   Komut İşlevi 

c Karakter   \f Ekranı siler ve imleci başa alır 

s string   \n Bir sonraki satıra iner 

u unsigned int   \b imleci bir karakter geri alır 

d signed int   \a  imleci en başa alır. (yazılar silinmez) 

lu long unsigned int    

ld long signed int    

x hex    

f float    
 

2) 7 Segment Display 

7 segment displayler ortak anotlu ve ortak 

katotlu olmak üzere ikiye ayrılırlar. Pin 

sayısından tasarruf etmek için 7 segment 

displaylerde 7 segment ve 1 nokta dışında 2 

tane ortak pin konulmuştur. Her segmentte 

birer adet led bulunmaktadır. Ortak anot 

displaylarde rtak uçlar Ledlerin anot 

kısımlarına bağlıdır. Ortak katot 

displaylarde ortak uçlar ledlerin katot 

uçlarına bağlıdır. Örneğin ortak anotta 1 

yazmak için b ve c pinlerini gnd ye bağlarken 

iki ortak anotunuzu da 5V a bağlamak 

gerekmektedir. Ortak katotta ise ekrana 1 

yazabilmek için b ve c pinlerini 5V a iki 

ortak katotunuzu ise GND a bağlamak gerekmektedir.Ayrıca her bir segmente de birer adet seri direnç 

bağlanması gerekmektedir. Birden fazla display kullanıldığında daha çok PIC pinine ihtiyaç duyulacağı için 

genelikle tarama yoluyla veya port çoğullayıcı entegre(örn: 74HC595) kullanılarak displaylar sürülmektedir. 

Display için CCS C kodu yazılırken öncelikle her bir sayı için kod tablosu çıkarılır ve diziye atılır, kod 

içerisinde de bu dizi kullanılır.  

Örneğin, int sayılar[]={0için gerekli sayı,1 için gerekli sayı,…….., 9 için gerekli sayı};  

Bizim kullandığımız deney modüllerinde 4 adet 7 segment display bulunmakta ve karakter uçları D0-D7 

pinlerine, ortak uçlar ise B4-B7 pinlerine bağlanmıştır. Bu durumda displaylarde 0’dan 9’ a kadar karakter şu 

şekilde oluşturulur: 

int sayılar[]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6};  

3) Tuş Takımı 

Kontrol sistemlerinde dış dünyadan insanlar tarafından veri girişleri genellikle tuş takımı (keypad-klavye) 

ile yapılır. Tuş takımı butonlarla gerçekleştirilebileceği gibi çeşitli hazır tuş takımları piyasada 

bulunmaktadır. Tuş takımı isimlendirmelerinde ilk sayı sütun, ikinci sayı ise satır sayısını belirtir. Örneğin 
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4×3’lük bir keypad, 4 sütun ve 3 satırdır. Tuş takımında hangi tuşa basıldığını bulmak için çeşitli yöntemler 

kullanılabilir. Bu yöntemlerden biri tarama yöntemidir. Butonların bir ucu satır kısmına, bir ucu da sütun 

kısmına bağlıdır. Denetleyici ile tarama yapılırken satırlar çıkış, sütunlar ise giriş olarak tanımlanır. 

Sütunlarda hep lojik-0 (GND-şase) vardır. Hangi tuşa basıldığını anlamak için önce satırlardan biri lojik-1 

diğerleri lojik-0 yapılır. Sonra sütunlar okunur, hangi giriş lojik-1 ise o satıra ait sütundaki tuşa basılmış 

demektir. İstenen tuşa hangi değerin verileceği programcıya aittir. Butona basıldığında ve bırakıldığında bir 

ark (parazit) meydana gelir. Buna tuş sıçraması da (key debounce) denilir. Tuş sıçraması butona bir kez 

basıldığı halde butona birden fazla basılmış ve çekilmiş gibi durum yaratır. Bu sıçramayı önlemek için 

programda gerekli önlemler alınmalıdır. Tedbir olarak butona basıldıktan sonra 15-20 msn gecikme verilmesi 

gerekir veya butondan el çekilene kadar içinden çıkılmayacak bir döngü kurulmalıdır. Ayrıca tuş takımında 

aynı anda iki tuşa birden basılabilir. Bu gibi durumlarda hangi tuşun geçerli olacağı programla belirtilerek 

istenmeyen durumlar önlenmelidir. 

 

4) Deneyde Kullanılan CCS C Komutları 

 

Komut İşlevi Örnek Kullanım 

lcd_init(); 
LCD'yi kullanıma 
hazırlamak için main 
fonksiyonunda çağrılır. 

lcd_init(); 

lcd_putc(); 
LCD'ye bir metin 
yazdırmak için kullanılır. 
Değişken yazdırılamaz. 

lcd_putc("Teknoloji"); 

lcd_gotoxy(x, y); 
LCD imlecini x'inci satır 
y'ninci sutuna götürür. 

lcd_gotoxy(1,2); 

lcd_cursor_on(int1 
on); 

LCD kursörünün yanıp 
sönmesini açar veya 
kapatır. 

lcd_cursor_on(true); // Açar 
lcd_cursor_on(false); //Kapatır 

printf(…); 
LCD'ye yazı,değişken 
yazdırır. 

printf(LCD_PUTC," \fMikrodenetleyici\nLAB"); 
printf(LCD_PUTC," \fVoltaj 1:%f Birim: 
%c",Değişken_Volt,Değişken_Birim); 
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5) Deneyler 

 

Deney seti üzerinde, bu deneyde kullanılan Potların devre şeması yandaki gibidir. Aşağıdaki kodları sırası 

ile yazıp deney setinde uygulayınız. Deney setinde Pot ve LCD switch’lerinin açık olduğunu doğrulayınız. 

5.1) Deney 2.1 

 

5.2) Deney 2.2 
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5.3) Deney 2.3 

 

5.4) Deney 2.4 

Butona basıldıkça 1’er artan 0-99 sayıcıyı önce LCD kullanarak, sonra Display kullanarak yapınız. 

5.5) Deney 2.5 

Tuş Takımı uygulaması 

6) Ödevler 

Öncelikle deneyde yapılanları baştan tekrar yapıp PROTEUS üzerinde deneyiniz. Daha sonra 

aşağıdaki ödevleri sırasıyla yapıp Proteus üzerinde test ediniz. Yazdığınız kodları ve Proteus 

dosyalarını ayrı klasörlerde düzenli bir şekilde muhafaza ediniz. Sonraki derse gelmeden önce 

ders ile ilgili videoyu izlemeyi ve deney föyüne çalışmayı unutmayınız.. 

6.1) Ödev 2.1 

100ms arayla artan 0-9999 sayıcıyı LCD üzerinde yapınız. 

 

6.2) Ödev 2.2 

100ms arayla artan 0-9999 sayıcıyı 4 adet 7 segment display üzerinde yapınız. 
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6.3) Ödev 2.3 

B0’ butonuna basınca artan, B1 butonuna basınca azalan 0-99 sayıcı önce LCD kullanarak, daha sonra 7 

segment display kullanarak yapınız. 

6.4) Ödev 2.4 

Bağlantı yapısı deney setimizle aynı olan 4x4 Tuş takımı kullanarak 7 segment displayde 4 basamaklı sayı 

yazdırınız. 

6.5) Ödev 2.5 

Halısaha skorboardu 

İlk iki display ev sahibi takımının, son 2 display deplasman takımının gol sayısını göstersin. 

İlk açılışta skor 0-0 olsun. B0 butonu artırma butonu, B1 butonu azaltma butonu, B2 butonu da takım seçim 

butonu olsun. B4 butonu da skoru sınıflama butonu olsun. Bu işlemi yapacak kodu yazınız. 

6.6) Ödev 2.6 

LCD ve 4x4 tuş takımı kullanarak 4 işlem yapan basit hesap makinesi uygulaması yapınız. 



                        

 

Mikrodenetleyici Laboratuvarı  
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DENEY 3: ADC ve Uygulamaları 

Deney Öncesi Yapılacaklar 

 Deney ile ilgili video izlenecektir. 

 Deneyde anlatılan örnekler Proteus üzerinde tekrar edilecektir. 

 C dili ile ilgili eksikleri olanlar C programlamaya mutlaka bakmalıdırlar. 

 Proteus üzerinde simülasyon ile ilgili eksikleri olanlar bu eksiklerini gidermelidir. 

 ADC yapısına çalışınız. 

 Deney föyündeki uygulamaları gelmeden önce deneyebilirsiniz. 

1) Analog Dijital Çevirici 

Dünyada, pek çok büyüklük analog olarak ortaya çıkar. Örneğin ısı, basınç, ağırlık gibi büyüklükler hep 

analog olarak değişirler. Bunlarda sadece 0 ve 1 gibi iki değer değil, minimum ile maximum arasında çok geniş 

bir yelpazede çeşitli değerler söz konusu olabilir. Söz gelişi bir ağırlık 10 gram olabileceği gibi, 1 kilo, 5 kilo, 

120 kilo veya 4 ton da olabilir. Dış dünyanın daha çok analog değerlerden oluşmasına karşılık, bilgi işleyen 

cihazlar (dijital sistemler, mikroişlemciler, bilgisayarlar) dijitaldir. Çünkü dijital sistemler, bilgiyi daha 

güvenli, daha hızlı işler ve değerlendirir. Elde edilen bilginin tekrar dış dünyaya aktarılması da (örneğin 

görüntülenmesi) analog veya dijital biçimde olabilir. Bütün bu nedenlerle analog değerlerin dijitale, dijital 

değerlerin de analog değerlere çevrilmesi gerekir. Dış dünyadaki fiziksel değişiklikler (ısı, basınç, ağırlık), 

sensör (algılayıcı) ve transduser’ler (çeviriciler) kullanılarak elektrik gerilimine çevrilir. Bu gerilim analog bir 

gerilimdir. Daha sonra bu analog gerilim Analog/Dijital (A/D) çevirici Yardımı ile dijitale çevrilir. Dijital 

sistem bu bilgiyi istenilen bir biçimde işler ve bir sonuç elde eder. Bu sonuç dijital veya analog olarak 

değerlendirilmek istenebilir. Eğer elde edilen sonuç analog olarak değerlendirilecekse (örneğin bir 

hoparlörün sürülmesi) tekrar analoğa çevrilmesi gerekebilir. Dijital işareti analog işarete çevirme işlemini 

Dijital/Analog (D/A) çeviriciler yapar. 

 ADC birimlerinin en önemli özellikleri çözünürlükleri yani bit 

sayılarıdır. 10 bitlik bir ADC 0 ile 1023 arasında değerler üretebilirken, 8 

bitlik bir mikrodenetleyici 0 ile 255 arasında değerler alabilmektedir. ADC 

biriminin bit sayısı arttıkça çözünürlüğü de artmaktadır. Diyelim ki 

elimizde çıkış genliği 0V ile 5V arasında değişen bir basınç sensörümüz var 

ve mikrodenetleyicimiz içerisindeki ADC birimi 10 bitlik. O halde 

5V/1023=0.0048875855327468 gibi bir değer elde ederiz. Bu değer 

bizim ADC birimimizin hassasiyetini temsil etmektedir. Yani ADC birimimiz 

4.8mV değerindeki voltaj değişimlerini hissedebilmektedir.  Eğer ADC 

birimimizden okuduğumuz değer 15 ise ADC biriminin girişinde bulunan 

voltaj değeri 15*0.0048875855327468=~0.073V’dur. Eğer ADC 

biriminden okuduğumuz değer 512 ise girişimizdeki sinyalin genlik değeri 

512*0.0048875855327468=~2,5 V olur.  

 Deney setinde kullandığımız PIC16F877A 

mikro denetleyicisinde 10 bit çözünürlüğe sahip 

dahili ADC modülü bulunmaktadır. Bu ADC modülü 8 

farklı pine anahtar yardımıyla bağlanmıştır ve bu 
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pinlerden analog okuma işlemi yapılabilmektedir. 

Okuma yapmadan önce “set_adc_channel(kanalNo)” 

komutu ile hangi kanaldan okuma yapılacağı seçilir 

ve o kanaldan okuma yapılır. Bu pinler 

A0,A1,A2,A3,A5, E0, E1 ve E2 pinleridir. Bu pinler 

AN0,AN1,AN2, AN3, AN4, AN5, AN6 ve AN7 

olarak sırasıyla numaralandırılmıştır. Bu bağlantı 

yandaki şekilde, ADC kanalının elektriksel eşdeğer 

modeli ise yukarıdaki şekilde verilmiştir.  

Pic’in analog girişinden 5V üstü bir okuma 

yapılması gerektiği durumlarda, okunacak voltaj, 

gerilim bölücü yardımıyla 0-5V arasına indirgenir ve 

bu şekilde okuma işlemi yapılır. 

16F serisi herhangi bir PIC ile okuma yapılırken 

sadece belli pinler belli sırayla ADC olarak 

kullanılabilmektedir. Bu nedenle devre tasarlanmadan 

önce kaç tane ADC kanalı gerekiyorsa yandaki tabloya 

bakarak en uygun pinler seçilir. 

 

 

 

2) Deneyde Kullanılan CCS C Komutları 

Komut İşlevi Örnek Kullanım 

#DEVICE ADC=xx 

ADC'nin kaç bit çözünürlüğünde olduğu 

tanımlanır. Pic tanımından hemen sonra 

yazılır. Kullandığımız PIC'ler genellikle 

10 bit olduğu için örnekteki gibi 

kullanılır. 

#DEVICE ADC=10 

setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_XX); 

ADC modülünün clock girişi seçilir. 

Dahili ve kullanılan kristalin belli as 

katları seçilebilir. 

setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32); 

SETUP_ADC_PORTS(); 

Hangi kanalların analog giriş olarak 

kullanılacağı seçilir. Kaç adet analog 

giriş varsa ona göre tablodan seçim 

yapılmalıdır. 

SETUP_ADC_PORTS(AN0_AN1_AN3 ); 

//AN0,AN1,AN3 kanalları analog, diğerleri dijital 

set_adc_channel(KanalNo); 

O an okumanın yapılacağı kanal bu 

komut ile seçilir. Bu komuttan sonra 

20us'lik bir bekleme süresi 

eklenmelidir. 

set_adc_channel(0); //0. kanal yani AN0'dan okuma 

yapılacağı anlamına gelir. 

read_adc(); 

Bir önceki komutla seçilen kanaldaki 

analog gerilimi dijital olarak dönderir 

ve 16 bitlik bir değişkene atanmalıdır. 

int16 Bilgi; 

Bilgi=read_adc(); //seçilen kanaldaki dijital gerilim bilgi 

değişkenine atanır. 

 



Teknoloji Fakültesi              Mikrodenetleyici Laboratuvarı              Deney 3 

4 

3) Deneyler 

Deney seti üzerinde, bu deneyde kullanılan 

Potların devre şeması yandaki gibidir. Aşağıdaki 

kodları sırası ile yazıp deney setinde 

uygulayınız. Deney setinde Pot ve LCD 

switch’lerinin açık olduğunu doğrulayınız. 

3.1) Deney3.1 

3.2) Deney3.2 

Yukarıdaki örnek gibi, A1,A2,A3 kanallarına bağlı potansiyometrelerdeki gerilimi sırayla okuyan ve LCD’de 

gösteren kodu yazınız. 

3.3) Deney3.3 
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3.4) Deney3.4 

Yukarıdaki örnekteki gibi A0’a bağlı LM35 sensöründen sıcaklığı okuyunuz. A3 pinine bağlı 

potansiyometreyide referans sıcaklık olarak kabul ediniz. Pottan gelen gerilime göre 0-5V 0-50C sıcaklığa 

karşılık gelsin. Gerçek sıcaklık ile referans sıcaklığı karşılaştırın, Eğer gerçek sıcaklık fazla ise LCD’de 

“Sıcaklık Yüksek”, az ise “Sıcaklık Düşük” yazsın. 

4) Ödevler 

Öncelikle deneyde yapılanları baştan tekrar yapıp PROTEUS üzerinde deneyiniz. Daha sonra 

aşağıdaki ödevleri sırasıyla yapıp Proteus üzerinde test ediniz. Yazdığınız kodları ve Proteus 

dosyalarını ayrı klasörlerde düzenli bir şekilde muhafaza ediniz. Sonraki derse gelmeden önce 

ders ile ilgili videoyu izlemeyi ve deney föyüne çalışmayı unutmayınız.. 

4.1) Ödev3.1 

A1,A2,A3 pinlerine bağlı 3 adet potansiyometredeki gerilimi okuyonuz ve LCD’de sırayla yazdırınız. Hangi 

kanaldaki gerilim fazla ise, LCD’nin 2. satırına “Ax en yüksek” yazdırınız. 

4.2) Ödev3.2 

A3 kanalına bağlı pottaki gerilimi okuyunuz. Bağlantısı Deney2’deki gibi olan 4 adet 7 segment displayde 

voltajı yazdırınız. İlk display tam sayı hanesini, sonraki 3 display virgülden sonraki 3 haneyi göstersin. 

(Örneğin displayde 3.216 yazmalı) 

4.3) Ödev3.3 

A0 portuna bağlı LM 35 sensöründen sıcaklığı okuyup 7 segment displayde gösteriniz. İlk 2 display virgülden 

önceki iki haneyi, sonraki 2 display virgülden sonraki 2 haneyi göstersin. (örneğin displayde 23.47 yazmalı) 

4.4) Ödev3.4 

0-50 Volt arası çıkış veren bir cihazın gerilimi PIC ile ölçülüp LCD’de yazdırılmak istenmektedir. Buna göre 

0-50V gerilimi okuyacak gerilim bölücü devresini tasarlayıp, PIC ile gerilimi ölçüp LCD’de yazdırınız. 
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DENEY 4: PWM ve UYGULAMALARI 

Deney Öncesi Yapılacaklar 

 Deney ile ilgili video izlenecektir.  

 Deneyde anlatılan örnekler Proteus üzerinde tekrar edilecektir. 

 C dili ile ilgili eksikleri olanlar C programlamaya mutlaka bakmalıdırlar. 

 Binary, Desimal ve hexadesimal sayı formatları ve dönüşümleri incelenmelidir. 

 Proteus üzerinde simülasyon ile ilgili eksikleri olanlar bu eksiklerini gidermelidir. 

 Deney föyündeki uygulamaları gelmeden önce deneyebilirsiniz. 

1) PWM 

PWM tekniği, iki durumlu dijital sinyalleri kullanarak analog bir ortalama değer oluşturmaya yarar. 

Üretilen bir kare dalgada ON-OFF süreleri ayarlanarak sisteme verilen güç ayarlanabilir. PWM analog olarak 

elde edilebileceği gibi mikrodenetleyiciler üzerinden de elde edilebilir. PWM sinyali anahtarlama ile elde 

edilir. Burada önemli olan iki kavram vardır. Bunlar frekans ve duty cycle(görev döngüsü)dır. 

Duty Cycle: Sinyalin ON süresinin sabit T periyoduna oranıdır. Yüzde olarak ifade edilebilir ve her zaman 0-

1 arası bir değer alır. Bir PWM sinyalinin ortalama değeri, duty 

cycle ile doğru orantılıdır ve D * Vmax + (1-D) * Vmin olarak 

bulunur. 

Frekans: PWM frekansı sürülecek elemana göre özenle 

seçilmelidir. Transformatör, DC motor gibi elemanlar 

anahtarlanırken frekansın insan kulağının duyma frekansları olan 

20Hz-20kHz dışında seçilmesi gerekir. Aksi taktirde devre 

çalışırken rahatsız edici sesler çıkarabilir. DC motorlarda 

frekans arttıkça tork azalır. Bu durumda tork ile gürültü 

arasında uygun bir seçim yapmak gerekir. Anahtarlamalı güç 

kaynaklarında frekans bobin değerlerini küçültürken 

anahtarlama kayıplarını artırır bu yüzden yine burada da 

frekans konusunda uygun bir seçim yapmak gerekir. LED aydınlatmada ışığın parlaklığı PWM ile ayarlanabilir. 

Burada frekansın düşük olması durumunda ışık flicker (titreşim) yapabilir. Denetleyiciler üzerinden zaman 

bölücülerle bu frekans ayarlanabilir. Grafikte aynı Duty Cycle’a sahip frekansları farklı olan iki sinyal 

karşılaştırılmıştır. PWM basit bir şekilde bize güç kontrolü sağlamaktadır. Haberleşme sistemlerinde, güç 

kaynaklarında, güç aktarım devrelerinde, sinyal yükselticilerde ve bunun gibi birçok yerde kullanılır. Kullanım 

alanı geniş olduğundan bilinmesi gereken bir tekniktir. 

2) PIC ile PWM Üretimi 

PIC ile PWM dahili CCP modülü ile üretilmektedir. CCP modülünün 3 ayrı görevi bulunmaktadır. Bunlar 

Capture( Yakalama), Compare (Karşılaştırma) ve PWM’dir. Yani PWM bu modülün 3 özelliğinden bir tanesidir. 

Her PIC’de farklı sayılarda CCP kanalı bulunmaktadır. Bizim deney setimizde kullandığımız 16F877A 

mikrodenetleyicisinde 2 ayrı CCP modülü bulunmakta bunlar CCP1 ve CCP2 olarak adlandırılmaktadır. Bu 

modüller sırasıyla C2 ve C1 pinlerine bağlıdır. 
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PIC’de PWM modunu aktif hale getirmek için SETUP_CCPx(CCP_PWM) komutu kullanılmaktadır. Ayrıca 

CCP modülü Timer2 sayıcısını kullandığı için Timer 2 ayarlarını da yapmak gerekmektedir. Timer2 ayarı 

setup_timer_2 (Prescale, PR2, Postscale) komutu ile yapılmaktadır. Bu değerler PWM frekans değerini 

ayarlamada kullanılmaktadır. Prescale değeri, T2_DIV_BY_1, T2_DIV_BY_4, T2_DIV_BY_16 değerlerinden 

birini almaktadır. PR2 değeri 0-255 arası değer almaktadır. Ayrıca PR2 değeri PWM çözünürlüğünü de 

etkilemektedir. 

��� ���� =
������� ��������

(��2 + 1) ∗ �������� ∗ 4
 

3) Deneyde Kullanılan CCS C Komutları 

 

Komut İşlevi Örnek Kullanım 

setup_timer_2 (Prescale, PR2, Postscale); 
CCP modülünün kullandığı Timer2 

ayarları yapılıyor. 
setup_timer_2 (T2_DIV_BY_1,255,1);  

setup_CCPx(CCP_PWM); 
x.inci CCP kanalı PWM modunda 

çalıştırılıyor. 
setup_CCP1(CCP_PWM); 

set_pwmx_duty(int16 duty); 

x.inci CCP kanalının duty değeri 

ayarlanıyor. Duty değeri 0-1023 arası 

değer almaktadır. Maksimum değer PR2 

değeri *4 kadar olmalıdır. 

set_pwm1_duty(int16 duty); 

4) Deneyler 

Deney seti üzerinde, bu deneyde kullanılan DC motor devresinin devre şeması 

yandaki gibidir. Aşağıdaki kodları sırası ile yazıp deney setinde uygulayınız. 

Deney setinde Pot ve LCD ve motor switch’lerinin açık olduğunu doğrulayınız 

4.1) Deney4.1 
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4.2) Deney4.2 

Deney4.1 örneğinden yararlanarak, Duty değeri 0’dan 1023’e 25ms aralıklarla artan program kodunu yazınız. 

4.3) Deney4.3 

 

4.4) Deney4.4 

Deney4.3’de verilen örnekteki gibi ADC’den okunan değere göre artan azalan aynı zamanda B0’a bağlıı buton 

ile ileri geri yönlendirilebilen DC motor ileri geri hız kontrol uygulaması kodunu yazınız. 

5) Ödevler 

Öncelikle deneyde yapılanları baştan tekrar yapıp PROTEUS üzerinde deneyiniz. Daha sonra 

aşağıdaki ödevleri sırasıyla yapıp Proteus üzerinde test ediniz. Yazdığınız kodları ve Proteus 

dosyalarını ayrı klasörlerde düzenli bir şekilde muhafaza ediniz. Sonraki derse gelmeden önce 

ders ile ilgili videoyu izlemeyi ve deney föyüne çalışmayı unutmayınız.. 

5.1) Ödev4.1 

Bir DC motorun ileri geri hız kontrol devresini Proteus üzerinde tasarlayıp kodunu yazınız. 

5.2) Ödev4.2 

Benzer şekilde, 2 ayrı DC motorun ileri geri hız kontrol devresini tasarlayıp kodunu yazınız.(Motorlar 

birbirinden bağımsız hızlarda döneceklerdir ve bu hızlar 2 adet pot yardımıyla ayarlanacaktır.) 

5.3) Ödev4.3 

A0 pinene bağlı LM35 sıcaklık sensörünüz ve 1 adet pwm kanalıyla hız kontrolü yapılan 12V DC fanınız olsun. 

Sıcaklık 20C ve altında ise fan dursun, 30C ve üstünde ise fan tam hızda dönsün. 20C-30C arasında ise fan 

hızı lineer olarak artsın. Örneğin sıcaklık 25C ise fan %50 duty ile dönsün. Bu işlemleri yapabilen devrenin 

kodunu yazınız. Aynı zamanda bütün bilgiler LCD üzerinde gösterilsin. 
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DENEY 5: Kesme uygulamaları 

Deney Öncesi Yapılacaklar 

 Deney ile ilgili video izlenecektir.  

 Deneyde anlatılan örnekler Proteus üzerinde tekrar edilecektir. 

 C dili ile ilgili eksikleri olanlar C programlamaya mutlaka bakmalıdırlar. 

 Timer ve kesme yapıları çalışılmalıdır. 

 Proteus üzerinde simülasyon ile ilgili eksikleri olanlar bu eksiklerini gidermelidir. 

 Deney föyündeki uygulamaları gelmeden önce deneyebilirsiniz. 

1) Kesmeler 

Kesme işlemini günlük hayattan bir örnek vererek açıklayalım. Mesela yemek yiyorsunuz ve telefon çaldı. 

Ne yaparsınız? Yemek yemeyi bir süre için bırakır, telefona bakar sonra dönüp yemek yemeye devam 

edersiniz. İşte günlük hayatta karşılaştığınız bir kesme. Asıl işiniz yemek yeme olayı iken ihtiyaçtan (telefon 

çalması) dolayı asıl işinizi bırakıp diğer bir işi yaptınız (telefona bakma) ve geri dönüp asıl işinizde kaldığınız 

yerden devam ettiniz. Mikrodenetleyicilerde ki kesme olayı yukarıdaki örneğe oldukça benzerdir. Kesme, 

mikrodenetleyicilerin herhangi bir kesme kaynağından gelen sinyal nedeniyle çalışmakta olan programı 

bırakması ve önceden hazırlanan kesme altprogramını çalıştırması olayıdır. Alt programın çalışması bittikten 

sonra ana program kaldığı yerden itibaren tekrar çalışmasına devam eder. 

Not: Programda kesme içerisinde delay_ms() komutunu kullanmayınız. Amaç kesmeden hemen çıkmak olmalı 

ve programınızı bu yönde hazırlamalısınız. 

1.1) Harici Kesme 

Harici kesme, B0 pinine bağlı bir buton veya herhangi bir cihazdan bilgi geldiğinde yani pinin lojik 

durumunda değişiklik olduğunda oluşur ve önceden belirlenen alt işlemi yapar. PIC16F877A’da sadece 1 tane 

harici kesme pini bulunmaktadır. Farklı PIC’lerde daha fazla harici kesme pini bulunmaktadır.  

1.2) B4-B7 Değişiklik Kesmesi 

Harici kesmeye benzer şekilde, B4,B5,B6 ve B7 pinlerinin herhangi birinin lojik durumunda değişme 

olduğunda oluşan kesmedir. Hangi pinden dolayı kesme oluştuğunu anlamak için kesme fonksiyonu içerisinde 

ilgili kodu yazmak gerekmektedir. 

1.3) Timer0 Taşma Kesmesi 

Timer’lar Türkçe karşılığı sayıcı olan ve PIC içerisinde dahili bulunan modüllerdir.Başlangıç ayarlarını 

yaptıktan sonra 1’er 1’er sayma işlemi yaparlar. 8 bit sayıcılar 255, 16 bit sayıcılar ise 65535’e 

kadarsaydıktan sonra değişkenler dolduğu için taşar ve başa yani sıfıra döner. Bu taşma esnasında 

oluşturduğu kesmeye ise Timerx taşma kesmesi denir. Bu tür kesmeler, belli sürelerde tekrar eden işlemleri 

yapmak için kullanılır. Örneğin, 1 saniyede bir, bir cihaza bilgi göndermek istiyorsunuz. Bu durumda taşma 

süresi 1 sn olan kesme oluşturur ve kesme fonksiyonu içerisine yapılmasını istediğiniz işlem kodu yazılır. 

Böylece her sn de bir kesmeye girdiğinizde o işlem kesin olarak yapılır. 

����� ���ş�� �ü���� =
4 ∗ ��������� ∗ (256 − ���0)

����
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2) Deneyde Kullanılan CCS C Komutları 

Komut İşlevi Örnek Kullanım 

enable_interrupts(XX); 
Parantez içerisine yazılan kesme aktif 

hale getirilir. 

enable_interrupts(INT_EXT); 

enable_interrupts(global); 

disable_interrupts(XX); 
Parantez içerisine yazılan kesme 

deaktif hale getirilir. 

disable_interrupts(INT_RB); 

disable_interrupts(global); 

setup_timer_x(); 
Timer başlangıç ayarları yapılır. Timer 

taşma kesmesi için gereklidir. 
setup_timer_0(T0_internal,T0_div_128); 

set_timerx(); 

Timer sayıcısının hangi sayıdan 

itibaren başlayacağı bu komutla 

belirlenir. Örneğin içerisine 100 

yazılırsa sayaç 100,101,102… şeklinde 

gider. 

set_timer0(100); 

3) Deneyler 

Aşağıdaki kodları sırası ile yazıp deney setinde uygulayınız. Deney setinde buton ve LCD switch’lerinin açık 

olduğunu doğrulayınız 

3.1)Deney5.1 
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3.2)Deney5.2 

 

3.3) Deney5.3 
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3.4) Deney5.4 

C2 pinine jumper kablo yardımıyla +5V uygulayınız. Böylece motor tam hızda dönecektir. Motora bağlı delikli 

plaket ve IR sensör motorun her turunda kare dalga sinyali oluşturacaktır. B0’a bağlı bu sinyali dış kesme ile 

ölçüp motorun dakikadaki tur sayısını (rpm) LCD’ye yazdırınız. 

4) Ödevler 

Öncelikle deneyde yapılanları baştan tekrar yapıp PROTEUS üzerinde deneyiniz. Daha sonra 

aşağıdaki ödevleri sırasıyla yapıp Proteus üzerinde test ediniz. Yazdığınız kodları ve Proteus 

dosyalarını ayrı klasörlerde düzenli bir şekilde muhafaza ediniz. Sonraki derse gelmeden önce 

ders ile ilgili videoyu izlemeyi ve deney föyüne çalışmayı unutmayınız.. 

4.1) Ödev5.1 

Ödev4.2 de (4.Deney ödevi) yazdığınız koda ek olarak B0 portuna acil stop butonu bağlı olsun. Harici kesme 

kullanarak bu butona basılınca sistem dursun, LCDde acil durum yazsın, Tekrar bu butona basıldığında sistem 

normal çalışmaya devam etsin. 

4.2) Ödev5.2 

Ödev3.1 de (3.Deney) yazdığınız kodu, timer 0 taşma kesmesi kullanarak tekrar yazınız.  timer 0’la 1sn’lik 

kesme oluşturup, pot okuma ve LCD’de yazdırma işlemlerini bu kesme fonksiyonu içerisinde yazınız. (ana 

programdaki while içerisi boş olacak, bütün işlemler kesmede yapılacak.) 

4.3) Ödev5.3 

B4 ve B5 pinlerine bağlı iki ayrı kare dalga sinyali arasındaki faz farkını hesaplayan ve LCD’de gösteren 

devrenin kodunu B4-B7 değişiklik kesmesi kullanarak yazınız. 

 



                        

 

Mikrodenetleyici Laboratuvarı  

Genel Ödevler 

 

Hazırlayan: Arş. Gör. Özcan ÇATALTAŞ 

KONYA, 2018  
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1) Deneylerde Kullanılan CCS C Komutlarının Toplu Listesi 

Komut İşlevi Örnek Kullanım 

output_high(pin_adı); 
Bir portun bir pininden lojik-1 çıkış 

almak için kullanılır. 
output_high(pin_B0); 

output_low(pin_adı); 
Bir portun bir pininden lojik-0 çıkış 

almak için kullanılır. 
output_low(pin_B0); 

output_toggle(pin_adı); 
Bir portun bir pininin lojik durumunu 

terslemek için kullanılır. 
output_toggle(pin_B0); 

set_tris_x(); 

Bir portun pinlerini çıkış veya giriş 

olarak yönlendirmek için kullanılır. 0-> 

çıkış, 1-> giriş anlamına gelir. 

set_tris_a(0b01010101); 

get_tris_x(); 

Bir portun pinlerinin çıkış mı veya 

giriş mi olarak yönlendirildiğini 

öğrenmek için kullanılır. 0-> çıkış, 1-> 

giriş anlamına gelir. 

durum=get_tris_a(); 

input(pin_adı) 

Bir portun bir pinindeki lojik durum 

okunur. Pin lojik-1 ise 1, lojik-0 ise 0 

dönderir. 

Durum = input(pin_b0); 

output_x(); 

Bir portun lojik-1 veya lojik-0 yapmak 

için kullanılır. 1-> lojik-1, 0->lojik-0 

anlamına gelir. 

output_b(0b10101010); 

pow(x,y) 

x^y matemaitksel işlemidir. Bu 

fonksiyonu kullanabilmek için, 

<math.h> kütüphanesi eklenmelidir. 

sonuc = pow(2,3); //8 sonucunu verir. 

swap(x) 
8 bitlik bir sayının ilk 8 biti ile son 8 

bitini yer değiştirir. 

a=0b00001111;  

b=swap(a); 

b->0b11110000 

lcd_init(); 
LCD'yi kullanıma hazırlamak için main 

fonksiyonunda çağrılır. 
lcd_init(); 

lcd_putc(); 
LCD'ye bir metin yazdırmak için 

kullanılır. Değişken yazdırılamaz. 
lcd_putc("Teknoloji"); 

lcd_gotoxy(x, y); 
LCD imlecini x'inci satır y'ninci sutuna 

götürür. 
lcd_gotoxy(1,2); 

lcd_cursor_on(int1 on); 
LCD kursörünün yanıp sönmesini açar 

veya kapatır. 

lcd_cursor_on(true); // Açar 

lcd_cursor_on(false); //Kapatır 

printf(…); LCD'ye yazı,değişken yazdırır. 

printf(LCD_PUTC," 

\fMikrodenetleyici\nLAB"); 

printf(LCD_PUTC," \fVoltaj 1:%f Birim: 

%c",Değişken_Volt,Değişken_Birim); 

#DEVICE ADC=xx 

ADC'nin kaç bit çözünürlüğünde 

olduğu tanımlanır. Pic tanımından 

hemen sonra yazılır. Kullandığımız 

PIC'ler genellikle 10 bit olduğu için 

örnekteki gibi kullanılır. 

#DEVICE ADC=10 

SETUP_ADC(ADC_CLOCK_DIV_XX); 

ADC modülünün clock girişi seçilir. 

Dahili ve kullanılan kristalin belli as 

katları seçilebilir. 

SETUP_ADC(ADC_CLOCK_DIV_32); 

SETUP_ADC_PORTS(); 

Hangi kanalların analog giriş olarak 

kullanılacağı seçilir. Kaç adet analog 

giriş varsa ona göre tablodan seçim 

yapılmalıdır. 

SETUP_ADC_PORTS(AN0_AN1_AN3 ); 

//AN0,AN1,AN3 kanalları analog, 

diğerleri dijital 
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set_adc_channel(KanalNo); 

O an okumanın yapılacağı kanal bu 

komut ile seçilir. Bu komuttan sonra 

20us'lik bir bekleme süresi 

eklenmelidir. 

set_adc_channel(0); //0. kanal yani 

AN0'dan okuma yapılacağı anlamına gelir. 

read_adc(); 

Bir önceki komutla seçilen kanaldaki 

analog gerilimi dijital olarak dönderir 

ve 16 bitlik bir değişkene atanmalıdır. 

int16 Bilgi; 

Bilgi=read_adc(); //seçilen kanaldaki 

dijital gerilim bilgi değişkenine atanır. 

setup_timer_2 (Prescale, PR2, Postscale); 
CCP modülünün kullandığı Timer2 

ayarları yapılıyor. 
setup_timer_2 (T2_DIV_BY_1,255,1);  

setup_CCPx(CCP_PWM); 
x.inci CCP kanalı PWM modunda 

çalıştırılıyor. 
setup_CCP1(CCP_PWM); 

set_pwmx_duty(int16 duty); 

x.inci CCP kanalının duty değeri 

ayarlanıyor. Duty değeri 0-1023 arası 

değer almaktadır. Maksimum değer 

PR2 değeri *4 kadar olmalıdır. 

set_pwm1_duty(int16 duty); 

enable_interrupts(XX); 
Parantez içerisine yazılan kesme aktif 

hale getirilir. 

enable_interrupts(INT_EXT); 

enable_interrupts(global); 

disable_interrupts(XX); 
Parantez içerisine yazılan kesme 

deaktif hale getirilir. 

disable_interrupts(INT_RB); 

disable_interrupts(global); 

setup_timer_x(); 
Timer başlangıç ayarları yapılır. Timer 

taşma kesmesi için gereklidir. 
setup_timer_0(T0_internal,T0_div_128); 

set_timerx(); 

Timer sayıcısının hangi sayıdan 

itibaren başlayacağı bu komutla 

belirlenir. Örneğin içerisine 100 

yazılırsa sayaç 100,101,102… şeklinde 

gider. 

set_timer0(100); 

2) Yapılabilecek Projeler 

2.1) Proje 1 

Buck konvertör devresi - Devreyi tasarlayarak (veya hazır çizim bularak) devrenin CCS C kodunun yazılması. 

Projede 1 pwm çıkışı 2 adc girişi olacaktır. Bir pot yardımı ile çıkışta istenen gerilim belirlenecek, buna göre 

pwm duty değeri güncellenecektir. Ayrıca çıkıştan alınan geri besleme ile çıkış voltajı kontrol edilecek, giriş 

voltajı karşılaştırılacak buna göre pwm duty değeri güncellenecektir. Ayrıca harici kesme yardımı ile sistem 

kapatılıp açılabilecektir. Bütün bilgiler LCD üzerinde gösterilecektir. 

2.2) Proje 2 

Yukarıda istenen devrenin aynısının boost konvertör olarak gerçekleştirilmesi 

2.3) Proje 3 

Dijital Saat Projesi – 6 adet 7 segment display ve ds1307 RTC entegresi kullanarak dijital saat yapınız. 

ds1307 driver’ını internetten bulabilir ve kullanabilirsiniz. 6 tane display’i ise tarama mantığı ile veya 

74HC595 port çoğullayıcı entegresi kullanarak sürebilirsiniz. Ek olarak, eklenecek 3-4 buton ile saat trih 

ayarı yapılabilmeli veya seri port ile bilgisayarda yapılacak basit bir arayüz ile saat tarih ayarı 

yapılabilmelidir. 

2.4) Proje 4 

Bir önceki dijital saat projesinin Display yerine 4 adet 8x8 dot matris ile yapılması. 
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