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Pic Micro işlemciler hakkında kısa bilgi:

Pic mikro işlemciler teknik özellikleri ve kılıfları açısından farklılıklar gösterirler. Her şeyden 
önce birden fazla bacağa (pin) sahip olan işlemcilerin bacakları giriş veya çıkış olarak 
çalıştırılabilirler. Özellikleri açısından da bir kere programlanabilenler (C serisi) programları 
ultraviyole ile silinip yeniden programlanabilenler ve birden fazla silinip programlanabilenler 
olarak sınıflandırılabilirler. Biz genelde FLASH olarak tarif edilen birden fazla silinip 
programlanabilen tipler üzerinde çalışacağız.Pic’ler taşıdığı ekstra özellikler açısından da bir 
kaç kategoriye ayrılırlar. Örnek olarak üzerin de;

1) Analog-Digital Çeviricisi olanlar,
2) Komparatör olanlar,
3) Donanımsal olarak seri haberleşme ünitesi olanlar,
4) HPWM ünitesi olanlar gibi Pic’ler mevcuttur. İleriki bölümlerde bunların kullanımına ait 
örnekler vereceğiz.

Pic işlemcilerin pinlerinin hem giriş hem de çıkış olarak çalıştırılabildiğinden bahsetmiş idik. 
Açıklamalarımızla ilgili uygulamalarımıza “Proje” adını vereceğiz ve her projemizin bir 
numarası olacaktır. Şimdi Pic lerinin organizasyonu işlemlerine kısa bir göz atalım.

Kullanacağımız Pic 16F84A olacak. Bu işlemcinin toplam 18 bacağı vardır.5 nolu bacak(-),ve 
14 nolu bacak(+) besleme ,15-16 nolu bacaklar (XTAL) osilatör bacakları ve PortA (0-4 arası 
5 adet pin) < 17,18,1,2,3 nolu bacaklar > ve PortB (0-7 arası 8 adet pin) <6,7,8,9,10,11,12,13 
nolu bacaklar > olmak üzere toplam 13 adet (Giriş-Çıkış) pin’e sahip bir işlemcidir.

PIC16F84 Pin Bilgileri



İlk projemize geçmeden, anlatımda lazım olacak olan BASIC de kullanılan sayı gösterim 
formatları konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi kullanacağımız 3 tür sayı 
formatı vardır. Formatlar ve gösterim şekilleri aşağıda verilmiştir.

1) Desimal Sayılar (10 tabanına göre düzenlenmiş sayılar):direkt kullanılırlar 12 -23 gibi

2) Hexadesimal Sayılar (16 tabanına göre düzenlenmiş sayılar) : başlarına $ işareti koyularak 
gösterilirler. $1F , $31 gibi

3) Binary Sayılar (2 tabanına göre düzenlenmiş sayılar) : ise başlarına % işareti koyularak 
gösterilirler. %111000 , %0001 gibi.

Sıklıkla kullandığımız sayı sistemi desimal olduğundan diğer sayıların kolayca anlaşılabilmesi 
için zaman zaman bu sayıların 10 tabanına çevrilmesi gerekir. Aşağıda bu işlemin nasıl 
yapıldığını basitçe göreceksiniz. Bu işlemde temel formül; aynı on tabanına göre sayılarda 
olduğu gibidir. Sağdan sola doğru haneler sayı tabanının katları şeklinde değer alırlar. Yani 
değişen tek şey taban çarpım değeridir. Örnekle daha iyi anlayacaksınız.

Hexadesimal sayılar : 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F: Örnek sayımız <3F> olsun. 16 
tabanlı sayı formatı olduğundan;16′lar hanesi olan 3 sayısı 16 ile çarpılıp F sayısının desimal 
karşılığı bu sayıya eklenir. Dolayısıyla; 3F = 3 x 16 + 15 = 63 olarak bulunur. Şayet sayı 23F 
olsa idi sayımız= 2 x 256 + 16 x 3 + 15= 575 olarak bulunacak idi.

Binary sayılar; 0-1 , örnek sayımız %11101101 olsun. Hanelerin taban sayısının katları 
şeklinde gittiğini biliyoruz. O halde sağdan itibaren ilk sayımız hane değerleri şöyle olacaktır. 
sayı sırasına göre verir isek 128 – 64 – 32 – 16 – 8 – 4 – 2 – 1 Bu sisteme göre sayımızı 
desimal değere çevirelim; %11101101: 128×1 + 64×1 + 32×1 + 16×0 + 8×1 + 4×1 + 2×0 + 
1= 128+64+32+8+4+1=237 olarak bulunacaktır.

En çok kullanacağımız sayı formatlarından birisi olan Binary sayı formatının kullanım yerine 
bir örnek vermek bu aşamada iyi olacaktır sanırım. Bir Pic’in B portuna bağlı olan Led lerden 



0-3-4-6-ve 7 nolu pinlere bağlı olanları bir seferde yanar hale getirebilmek için porta verilecek 
değeri desimal olarak hesaplayalım. Bu durumda PortB=%11011001 olacaktır.Desimal değeri 
= 128+64+16+8+1= 217 olarak bulunur.

İlk projemiz, PIC16F84A işlemcinin Tüm bacaklarını çıkış olarak ayarlamak ve bu çıkışlara 
bağlanacak LED lerin değişik aralıklar ile yanmasını gösteren bir program olacaktır. Bu arada 
amaç, Pic lerin bacaklarının nasıl çıkış olarak ayarlandığını öğrenmek olacaktır.

Pic lerde bacakların giriş veya çıkış olarak ayarlanmasını üstlenen bir REGISTER (Türkçe’si 
YAZMAÇ) vardır. Her bir port için ayrı olan bu registerler A portu için TRISA , B portu için 
ise TRISB olarak adlandırılır. Tris yazmaçları aslında Pic’in hafızasında 8 bitlik birer 
hafızadırlar. Buraya yerleştirilen sayının Binary formatındaki şekline bağlı olarak Pic 
bacaklarını giriş veya çıkış olarak ayarlar.8 bitlik değer sırası ile port’a ait pinleri temsil 
etmektedir.

Şöyle ki;

A) %00000000, ifadesi 8 bitlik Binary bir sayıdır. Desimal karşılığı 0 (sıfır) dır. Bu değeri 
herhangi bir TRIS registerine verir isek tüm pinlerin OUTPUT yani çıkış olarak 
ayarlanacağını ifade eder.

B) Şayet değer %11111111 olur ise tüm bacakların INPUT yani giriş olarak ayarlanacağını 
ifade eder.

Binary değerin bazılarının sıfır (0) bazılarının bir(1) olması ise bazı pinlerin çıkış bazılarının 
ise giriş olarak ayarlandığını gösterir. Şimdi açıklamamızı program şeklinde verelim.

TRISA=%00000 ‘A portu Çıkış olarak ayarlandı
TRISB=%00000000 ‘B portu Çıkış olarak ayarlandı

Çıkış olarak belirlediğim portun çıkış değerini Low (0) olarak ayarlamak için şu şekilde bir 
ifade yazabilirim.

PORTA=0 ‘A portu tüm çıkışlar Low (0)
PORTB=0 ‘B portu tüm çıkışlar Low (0) Eğer High yapmak isteseydim
(PORTA=1),(PORTB=1)şeklinde yazacaktım.

Gördünüz mü ne kadar basit. Pinleri çıkış olarak ayarladım ve tüm çıkışları Low yaptım.
Herhangi bir portun bir pin’inin gösterilme şekli port ismi devamında nokta ve pin numarası 
verilerek yapılır.

Örnek A portunun 2 nolu pini için PORTA.2 şeklinde bir gösterim kullanılır.
Şimdi diyelim ki PORTA.0 yani A portunun sıfır biti yani ilk pin’e bağlı LED‘i yakalım 
;Komutumuz bir kaç mantıklı şekilde olabilir. Sırası ile;

PORTA.0=1 ‘PortA.0 High yani 1 oldu ve LED yandı.veya
HIGH PORTA.0 ‘PortA.0 High oldu yani LED yandı,

Komutu mümkün olduğu sürece şeklinde kullanmayı tercih edin.



Proje 1a :

Şimdi de birden fazla pin’e bağlı Led lerin aynı anda yakılmasını gerçekleştirelim.
PortA=%10101 şeklin de bir komut yazarsam, sağdaki ilk değer olan 1 (Bir) PortA.0′a 
verilir. Sonra sırası ile yani soldan sağa doğru olan Binary değerler PORTA nın 0-4 nolu 
pinlerine verilirler. Değer sıfır ise pin Low, değer bir ise pin High olur.

Sonuçta bu komut ;

TRISA=%00000 ‘A portu Çıkış olarak ayarlandı
PortA.0=1
PortA.1=0
PortA.2=1
PortA.3=0
PortA.4=1 ‘( Bu pin diğerlerinden farklıdır.Open kollektör olduğu için “pullup” direnci 
kullanılır.Aksi halde istediğimiz çıkışı alamayız.)şeklinde karşılık gelen Binary değerleri port 
pinlerine verir.

Demek ki bir port’a bağlı pinlerin birden fazlasına hükmetmek için port’a sekiz bitlik bir 
Binary veya desimal değer verilir.Şimdi port pinlerinin ne amaçlı çıkış olarak kullanıldığı 
üzerine biraz bilgi verelim.

Diyelim ki port pin’ine bağlı bir Role yi bir transistor aracılığı ile çalıştırmak istiyorsun. İşte 
yolu, pin çıkışını bir direnç ile (1K-2k2) bir transistor ün (B)eys’ine bağla. NPN tipi bir 
transistör kullanırsan transistör ün (E)mitterini GND ye bağla. Port Pin’inden High (1) 
çıkartırsan transistör iletime geçecek ve (C) kollektör ünden GND çıkaracaktır. Bunu bir role 
ye bağla ve rölenin diğer ucunu +5V‘a bağlar isen pinden röleyi çalıştırıp kapatabilirsin.

Bunu bir örnekle açıklayalım;

Diyelim ki PortB.1 pinine bir transistör üzerinden role bağladık ve bu röleyi açıp 
kapayacağız.İşte basit programımız;



Proje 1b :

1 TRISB=%00000000 ‘B portu çıkış yapıldı
2 PortB=0 ‘B portunun çıkışı Low(0) yapıldı.
3 ROLEAC:
4 HIGH PORTB.1
5 PAUSE 1000 ‘1000 ms lik bir gecikme yaratır.
6 LOW PORTB.1
7 PAUSE 500
8 GOTO ROLEAC

1. Satırda PortB yi çıkış olarak ayarladık.
2. Satırda PortB pinlerinin tamamını LOW yaptık.
3. cü satırda ROLEAC isimli bir etiket yarattık.(Yaptırmak istediğimiz diğer komutlar için 
ismini kendimizin koyduğu başka etiketler yaratıp programın daha fazla işlem yapmasını 
sağlarız.)
4. satırda PortB.1 pinini High yaptık.
5. satırda 1000 ms lik bir gecikme yarattık. Yani role 1000 ms süresince çekili kaldı.
6. Satırda PortB.1 pinini LOW yaptık. Yani role bıraktı.
7. satırda tekrar 500 ms lik bir gecikme yarattık.
Sonra programı tekrar aynı işleri yapması için ROLEAC etiketine yönlendirdik.
Buraya kadar öğrendiklerimizi toparlar isek;
- Sayı gösterim formatlarını öğrendik.
- Port pinlerinin nasıl giriş nasıl çıkış yapılacağını öğrendik.
- Port ve port pinlerine nasıl ulaşabileceğimizi öğrendik.
- Milisaniye cinsinden gecikmenin nasıl yaratıldığını öğrendik.
- Program içinde etiket kullanarak aynı işlemlerin nasıl tekrarlanabileceğini öğrendik.

Bütün bu öğrendiklerimizi tek program üzerinde göstermeye çalışalım.

Proje 1c :



Program PortA.0 pinine bağlı LED i kontrol edecek ve ayrıca PortB.0 pin’ine bağlı röleyi 
açıp kapayacaktır. Role çekildiğinde PortA.0 pinine bağlı LED yanacak. Role bırakınca 
LED’de sönecektir. Role çekili kalma süresi 1 sn. yani 1000 ms. olacaktır.

TRISA=0 ‘bu ifade “TrisA=%00000”e eşdeğerdir.
TRISB=0
PortA=0
PortB=0

ROLEAC:
HIGH PORTB.0 ‘role çektirildi
PAUSE 500 ‘500 ms bekleme
HIGH PORTA.0 ‘Led yandı
PAUSE 500 ‘500 ms bekleme
LOW PORTA.0 ‘Led söndü
PAUSE 500 ‘500 ms bekleme
LOW PORTB.0 ‘Role bıraktı
PAUSE 500 ‘500 ms bekleme
GOTO ROLEAC ‘Roleac etiketine git
END ‘programın burada bittiğini ifade eder.

Bu dersimizde pic pinlerinin nasıl input yani giriş olarak ayarlandığını ve bu işlemin nerelerde 
kullanıldığını öğreneceğiz. Hazırlanan programlarda pic in zaman zaman dış ortamdan bilgi 
alması ve bu bilgiye göre karar vermesi istenir. Örnek olarak bir tuşa basılması halinde git şu 
işi yap şeklinde bir program en basitinden yazılabilir.

Yada bir anahtar kapalı ise bir iş yap. Aynı anahtar açık ise başka bir iş yap gibi. Bir önceki 
dersimizde Port pinlerinin giriş olarak ayarlanması için Port’a ait TRIS yazmaç’ına 1 yani 
high verilmesi gerektiğini öğrenmiş idik. Bu kaide her bir pin için gerekli. Portun tamamı 



giriş yapılacak ise 8 bitlik 255 ($FF – %11111111) değerinin TRIS yazmacına verilmesi 
gerekir.Bir örnek programla bunu açıklayalım.

Varsayımlarımız; Pic’in PortB.0 pinine bir anahtar bağlı. Anahtar açık iken pin low da (pull 
down direnci ile) anahtar kapalı iken pin High da olsun. Burada Pull down şeklinde bir terim 
geçiyor. Port pinlerinin sıfıra yani Low’a çekilebilmesi için pin ile GND arasına 10K lık bir 
direnç bağlanır. Buna Pull-Down işlemi denir. Aynı işin tersi olarak Pin şayet 10K lık bir 
direnç ile +5V‘a bağlanır ise bu dirence de Pull-Up direnci denir.

Şimdi PortB.0 10K ile GND ye bağlı yani bu direnç ile sürekli LOW da tutuluyor. İki ucu 
olan Anahtarın bir ucu pin’e bağlı diğer ucu da +5V‘a bağlı olsun. Anahtarı kapadığımız 
zaman pin’e +5V yani High gelsin. Anahtarın durumunu bir LED ile izlemeye çalışalım. 
Anahtar kapalı iken PortA.0‘a 470 Ohm dirençle bağlı bir LED yansın. Anahtar açık iken Led 
sönsün.

İşte programımız ve açıklamaları;

Proje 2a :

TRISA=0 ‘A portu çıkış olarak ayarlandı
TRISB=%00000001 ‘B.0 pini giriş diğerleri çıkış olarak ayarlandı.

SYMBOL TUS= PORTB.0 ‘ PortB.0 pinine sembol ismi olarak TUS adı verildi.
SYMBOL LED= PORTA.0 ‘ PortA.0 pinine sembol ismi olarak LED adı verildi.

BASLA:
IF TUS=1 THEN ‘ Anahtar kapalı ise
HIGH LED ‘ LED’i yak
ELSE ‘ Değilse
LOW LED ‘ LED’i söndür
ENDIF ‘ IF sorgulaması sonu



GOTO BASLA ‘ BASLA isimli etikete git.
END

Bu programda bazı yeni komutlar gördünüz. Sırası ile inceleyelim. Önce SYMBOL 
komutunu görelim. Bu komut tanımlanmış bir değişkeni başka isimle yeniden tanımlamak 
veya herhangi bir port pinine bir isim vermek için kullanılır. Burada komutu port pinlerine 
isim vermek için kullandık. Aynı işi port pinini değişken olarak tanımlayarak da yapabilirdik. 
Şöyle;

TUS VAR PORTB.0
LED VAR PORTA.0

şeklinde yapılan tanımlama fonksiyon olarak SYMBOL tanımlaması ile aynı işlevi 
görür.Burada VAR isimli bir ifade görüyorsunuz. Sırası gelmişken bu ifadenin ne olduğunu 
açıklayalım. VAR İngilizce VARIABLE kelimesinden kısaltılarak türetilmiş olup Türkçesi 
DEĞİŞKEN dir. Program içinde değişken tanımlamanıza imkan tanır. Program içinde 
muhtelif değişkenler kullanılmaktadır. PBP genel olarak 5 tip değişken tanımlamanıza olanak 
tanır. Bunları örneklerle açıklayalım;

Bit tipi değişken;
TUS VAR BIT (veya TUS VAR PORTA.0) değişkenin boyutu bit dir.

BYTE tipi değişken;
AL VAR BYTE ,burada AL isimli değişken 8 bitlik bir değişken olup alabileceği en büyük 
rakam 255 değeridir. Böylece bu değişken 0-255 arasında herhangi bir değer alabilir.

WORD Tipi Değişken;
TOPLAM VAR WORD , burada TOPLAM isimli değişken çift baytlık yani 16 bitlik bir 
değişken olup alabileceği rakam değerleri 0 – 65535 arasında olacaktır.

Dizi Tipi Değişkenler ;

ISIM VAR BYTE [10] ‘isim adı altında 11 adet değişken tanımlar. Bu değişkenlere değişken 
numarası verilerek ulaşılabilir. Sıralama sıfırdan başlar. Örneğin ISIM[4] beşinci değişken 
olmaktadır. Son olarak Sabit değerli değişkenleri tanımlayacağız.

TA CON 3 ‘ Burada TA isimli değişkene 3 değeri sabit olarak verilmektedir. Program içinde 
bir daha değiştirilemez veya sadece ilk tanımlandığı yerde değiştirilebilir.

Tekrar programımızdaki komutlara dönersek IF (Şayet veya Eğer) komutunu göreceğiz.IF 
komutu sorgulama yapılması gereken veya şarta bağlı işlerde kullanılan bir komuttur.Şayet 
PORTA.0 pini Low ise PORTB.0 daki Led yansın şeklinde bir şarta bağlı bir işlemin program 
halinde yazılımı şu şekilde olacaktır;
IF PortA.0=0 then HIGH PortB.0 IF komutunun içinde kullanılan birde ELSE isimli ilavesi 
vardır. Bu komut birinci şart doğru değilse ikinci şart olarak kullanılır.

Şayet PORTA.0=0 ise LED‘i yak değil ise (yani PortA.0=0 değil ise) LED‘i söndür şeklinde 
verilen bir tanımlamayı program olarak yazacak olur isek;



IF PORTA.0=0 THEN
HIGH LED
ELSE
LOW LED
ENDIF

Else komutunu kullanacağımız zaman mutlaka birinci satırda THEN den sonra bir şey 
yazmamamız gerekir. (Yukarıda olduğu gibi) Devam eden ifade alta yazılır.

Yeni bir program yazacağız ve öğrendiğimiz yeni komutları bu programda kullanacağız.
Programın konusu şöyle;

Proje 2b:

- PortB.0 pinine bir Tuş bağlı ve Pull-Up yapılmış vaziyette. Yani pin sürekli High da 
duruyor. Tuşa basılınca LOW olacaktır.

- PortB.1 pinine bir Led bağlı.

- Tuşa basıldığı zaman LED yanacak , tuşa tekrar basıldığı zaman LED sönecek. Bir nevi 
on/off anahtar gibi çalıştıracağız tuşu.

Görüldüğü gibi yalnızca B portunu kullanıyoruz. Sıfır nolu pin (B.0) tuş bağlı olduğu için 
giriş olacak, bir nolu pin (B.1) ise Led bağlı olduğu için çıkış olacak.

Şimdi programımıza geçelim ;

TRISB=%00000001
SYMBOL TUS=PORTB.0
SYMBOL LED=PORTB.1



BASLA:
IF TUS=0 THEN
IF LED=1 THEN
LOW LED
ELSE
HIGH LED
ENDIF
ENDIF
GOTO BASLA
END

Burada programı kısaltmak için başka bir komut kullanabiliriz. TOGGLE komutu. Toggle bit 
bazında
çalışan bir komut olup bit şayet 1 ise 0 yapar. Bit şayet 0 ise 1 yapar.

Aynı programı şimdi Toggle kullanarak yazalım;

Proje 2c : (şema 2b ile aynı)

TRISB=%00000001
SYMBOL TUS=PORTB.0
SYMBOL LED=PORTB.1

BASLA:
PAUSE 70
IF TUS=0 THEN TOGGLE LED
GOTO BASLA
END

Gördüğünüz gibi program bayağı kısaldı. Toggle komutu byte tipi değişkenlere tatbik 
edilmez. Örneğin TOGGLE PORTB diyemeyiz. Ancak TOOGLE PORTB.2 diyebiliriz.

Biraz da matematik yapalım. Programlarda matematik dört işlem komutları normal matematik 
yapılır gibi kullanılmaktadır. Gerektiğinde işlemler değişkenler yardımı ile de kullanılabilir.

Örnek vermek gerekir ise;
A=24
B=12
C=A+B şeklinde bir ifade kullanılabilir.
C=A-B veya C=A/B veya C=A*B şeklinde ifadeler kullanılabilmektedir.

Sonuçlar konusunda programcıların dikkatli olması gerekir. 8 bitlik değişkenler kullanılarak 
yapılacak hesapların sonuçları da 8 bit sınırı içinde olması gerekir. 8 biti

aşan sonuçlar için WORD değişkeni kullanılmalı, 16 biti aşan hesaplamalarda ise bölme için 
DIV32 komutu kullanılmalıdır. Bu konuda ileriki derslerimizde örnekler üzerinde çalışacağız.

Bu arada bit bazında yapılan işlemlerde bazı önemli noktalara işaret etmek istiyorum. Bir 
kısmı giriş bir kısmı çıkış olarak ayarlanmış portlarda işlem yapmak genellikle problemlere 
sebep olur. Bu yüzden bit bazında yapılan işlemleri çok iyi öğrenmek gerekir. Bunun için 



Mantıksal Operatörler (Logical Operators) konusunu inceleyeceğiz. Çoğunuzun mantık 
konusunda bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Yinede mantık genel konularına burada 
değinmekte yarar var.

a) AND (ve) Operatörü:

Mantıksal operatörlerin anlaşılmasının en kolay yönlerinden birisi lamba devreleridir. İki adet 
anahtar ile bir adet lambayı yakacağımızı düşünürsek, ve şart olarak da her iki anahtar kapalı 
olunca lamba yansın der isek bir AND işlemine ihtiyacımız var demektir. Bu durumda eşitlik 
aşağıdaki gibi olmalıdır.

IF (SW-1=1) AND (SW-2=1) THEN HIGH LAMBA bu eşitliğin mantık modeli ise 1 AND 
1 = 1 olumsuz hali olarak 1 AND 0 = 0 yazılabilir. Tabii ki 0 AND 0=0 olduğunu söylemeye 
gerek yok sanırım.

Lamba olayına geri döner isek, lambanın yanabilmesi için her iki anahtarın (1) yani kapalı 
olması gerektiği ortadadır. Anahtarlardan birisi açık olur ise olumsuz hal meydana gelir ve 
lamba sönük kalır. AND operatörü bit bazındaki işlemlerde genellikle aşağıdaki şekillerde 
kullanılır.

- 8 bitlik bir ifadeden bazı bitleri izole edip ayırmak için;
PORTB= %11100100 olsun ve bu bilginin ilk 4 adet bitini başka bir değişkene vermek 
isteyelim.
A=PORTB AND %00001111

A= %0100 olacaktır. yani ilk 4 adet bit A değişkenine eşitlenmiş olur. Temel kaide izole 
edilecek bitlerin tamamı 1 ile AND lenir.

- Yine 8 bitlik bir ifadede istenen bazı bitleri low yapmak için kullanılabilir.
PORTB=%11100100 olsun ve biz high olan 2 biti low yapmak isteyelim. İşte çözüm;
PORTB=PORTB AND %11111011

PORTB nin yeni değeri %11100000 olacaktır. Temel kaide low yapılacak bit sıfır diğer bitler 
1 ile AND lenir.

b) OR (veya) Operatörü :

Yine lamba devresini örnek verecek olursak, bir lambanın yanabilmesi için iki anahtardan 
birisinin kapalı olması yeterli ise bu durumda karşımızda bir OR işlemi var demektir. Bunun 
şartlı ifadesi şöyledir;
IF (SW-1=1) OR (SW-2=1) THEN HIGH LAMBA mantık modeli ise
1 OR 1 = 1
1 OR 0 = 1
0 OR 1 = 1
0 OR 0 = 0
Or işlemi şartlı ifadelerde kullanılır. yukarıdaki lamba örneğinde olduğu gibi. Bundan daha 
fazla olarak istenen bir bit’in high yapılmasında kullanılmaktadır.

Örnek;
PortB=%11001100 ise ve 1. bit High yapılmak isteniyor ise;
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PortB=PortB OR %00000010 şeklindeki ifade ile 1. bit High yapılır. Sonuç PortB=
%11001110 olur.High yapılmak istenen bit 1 diğerleri 0 ile OR lanır.

c) XOR (Özel Veya) :

Genellikle bitleri ters çevirme işlemlerinde kullanılır. Mantıksal model şöyledir.
1 XOR 1 = 0
0 XOR 0 = 0
1 XOR 0 = 1
0 XOR 1 = 1

A=%11100011 , B=%01010101 olsun
C= A XOR B eşitliğine bakalım ve C nin alacağı değeri hesaplayalım
A= %11100011
B= %01010101

XOR 
C= %10110110 sonucu elde edilecektir. Şimdi C nin bitlerini ters çevirmek istersek şöyle
yapılacaktır;
C=%10110110
%11111111

——XOR——-
C=% 01001001 görüldüğü gibi C nin yeni değeri öncekinin ters çevrilmiş halidir. Demek ki 
bir sayının bitlerini ters çevirmek için o sayıyı tamamı 1 lerden oluşan bir sayı ile XOR lamak 
gerekir.Bir sayının yalnızca bir bitini ters çevirmek için TOGGLE komutu kullanılmaktadır. 
Ancak aynı işi XOR ile de yapabiliriz.

A=%11111110 olsun bu sayının 7. bitini ters çevirecek olur isek A.7=A.7 XOR %1 Bu 
durumda A sayısı %011111110 olacaktır.

Daha öncede belirttiğimiz gibi aritmetik işlemlerinde kullandığımız değişken tipine bağlı 
olarak işlem yapmaya dikkat etmeliyiz. Özellikle vurgulamaya çalıştığım konu 8 bitlik 
sayılarla çalışırken elde edilecek neticenin de 8 bit sınırları içinde olmasına özen 
göstermeliyiz. Şayet hesap sonucu 8 biti aşacak ise veya aşma ihtimali var ise mutlaka sonucu 
yerleştireceğimiz değişken Word tipinde seçilmelidir.

LCD Kullanımı: Yazığımız programlardan elde edeceğimiz neticeleri görsel olarak takip 
edebilmek amacı ile Pic’lere muhtelif büyüklüklerde LCD ekranlar bağlandığını biliyorsunuz. 
Şimdi Pic ile LCD kullanımı konusunda detaylı bir uygulama yapacağız ve LCD kullanımını 
her yönü ile öğreneceğiz.

Önce biraz LCD leri tanıyalım. Bu konuda en çok kullanılan LCD 2 sıra ve her sırada 16 
karakter yer alan LCD ler kullanılır. Bunların 4 sıralı olanları olduğu gibi her sırada karakter 
adedi 40 ‘a kadar olanlarda mevcuttur. LCD ler standart olarak 14 bacaklı (pinli) ekranlardır. 
Bacak numaralarına göre fonksiyonları aşağıda belirtilmektedir.



1. Nolu Pin : GND bacağıdır.
2. +5V giriş bacağı

3. Kontrast ayara bacağı olup genelde 22 K lık trimpot’un bir bacağı GND ye diğer uç bacağı 
+5V’a ve orta bacağı da bu kontrast bacağına bağlanarak trimpot ile ekran koyuluk açıklık 
ayarı yapılır.

4. RS – Reset Bacağı
5. R/W yazma okuma set etme bacağı.
6. E – Enable bacağı.
7. D0 – Data Bacağı sıfır nolu bit.
8. D1 – Data Bacağı 1 nolu bit.
9. D2 – Data Bacağı 2 nolu bit.
10. D3 – Data Bacağı 3 nolu bit.
11. D4 – Data Bacağı 4 nolu bit.
12. D5 – Data Bacağı 5 nolu bit
13. D6 – Data Bacağı 6 nolu bit
14. D7 – Data Bacağı 7 nolu bit.

Bazı modellerinde 15. ve 16. cı bacaklarda mevcuttur. Bunlar back light denilen arkadan 
ekran aydınlatması için kullanılan Led ışığının voltaj besleme uçlarıdır. Bu uçlar ayrı verildiği 
gibi 15 ve 16. cı bacaklar olarak da verilebilir.

LCD nin kullanımı ile ilgili protokol’e biz burada girmeyeceğiz. Bu işi bize BASIC yapacak. 
Yalnızca LCD nin 8 adet (8 bitlik) Data giriş bacakları olduğunu ve istenirse LCD ile 8 
yerine 4 bit üzerinden haberleşme yapılabileceğini belirtmek istiyorum. Aslında 8 bit’in tek 
seferde verilmesi yerine ince ilk 4 bit sonrada ikinci 4 bit verilerek 8 bitlik bilgi 
tamamlanmaktadır ve bu işi yine BASIC yapmaktadır. Faydası ile 8 adet yerine 4 adet Data 
bacağı kullanarak Pic’de bize 4 adet fazladan bacak bırakmasıdır ve bu yüzden kullanım 
açısından daima tercih edilmektedir.

LCD nin Pic ile birlikte kullanılması için bazı kurallar vardır. Bunların başında DEFINE 
komutu gelmektedir. Bu komut LCD nin hangi porta bağlı, Kaç data bacağı kullanıyor gibi 
bilgileri Pic’e vermekte kullanılır.
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Kısa bir örnekle açıklayalım.
Vereceğimiz örnekte LCD tanımlama için kullanılması gereken tüm DEFINE komutlarını ve 
ne amaçla kullanıldıklarını göreceksiniz.

DEFINE LCD_DREG PORTB ‘LCD data bacakları hangi porta bağlı? Bu örnekte LCD 
Data bacaklarının PortB ye bağlı olduğu belirtiliyor.

DEFINE LCD_DBIT 4 ‘LCD data bacakları hangi bitten başlıyor? Bu örnekte Data 
bacaklarının PortB nin 4. bitinden itibaren başladığı belirtiliyor.
DEFINE LCD_EREG PORTB ‘LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı? Bu örnekte LCD 
Enable bacağının PortB ye bağlı olduğu belirtiliyor.

DEFINE LCD_EBIT 3 ‘LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ? Bu örnekte LCD Enable 
bacağının PortB.3 (3.bit) e bağlı olduğu belirtiliyor.

DEFINE LCD_RWREG PORTB LCD RW Bacağı PortB de bağlı Bu örnekte LCD RW 
bacağının PortB de bağlı olduğu belirtiliyor.

DEFINE LCD_RWBIT 2 LCD RW Bacağı 2. bite bağlı Bu örnekte LCD RW bacağının 2 
bite bağlı olduğu belirtiliyor.

Şayet LCD den geriye karakter okuması yapılmayacak ise RW bacağı daima GND ye bağlı 
durabilir. Bu durumda 1 bacaktan tasarruf edilebilir. İleride buna ait örnekler görülecektir. 
Burada komutun anlaşılması için biz bu bacağı da PortB ye bağlı kabul edeceğiz.

DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ? Bu örnekte LCD RS 
bacağının B portuna bağlı olduğu belirtiliyor.

DEFINE LCD_RSBIT 1 ‘LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ? Bu örnekte LCD RS bacağının 
PortB.1 (1. bit) e bağlı olduğu belirtiliyor.

DEFINE LCD_BITS 4 ‘LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı? Bu örnekte LCD nin PortB 
ye kaç data bacağı ile bağlandığını açıklıyor.

DEFINE LCD_LINES 2 ‘LCD Kaç sıra yazabiliyor Bu örnekte LCD nin Kaç sıra çalıştığı 
açıklanıyor.

Standart kullanımlarda buraya kadar olan DEFINE tanımlamaları yeterlidir. Ancak bazen 
yüksek frekanslı 10 MHz ve üzeri çalışma frekanslarında LCD ekranına yazılan karakterler 
hızdan dolayı izlenemez hale gelebilirler. Bunu önlemek için gerek komut verildikten sonra 
ve gerekse DATA verildikten sonra standart bir bekleme süresi tanımlanır ve karakterler 
izlenebilir hale gelir.

Bu komutlarda sırası ile

DEFINE LCD_COMMANDUS 1000 ‘1000 değer mikro saniye cinsinden gecikme süresi 
olup isteğe bağlı olarak artırılıp azaltılabilir. Komut sonrası gecikme süresini belirler.

‘DEFINE LCD_DATAUS 225 ‘Data bilgisinden sonraki gecikmeleri tanımlar.



Buraya kadar verdiğimiz örneklerle LCD nin Pic’e bağlantısını tanımlamış olduk. Program 
içinde LCD nin kullanımına ait bazı açıklamaları verdikten sonra örnek programımıza 
geçeceğiz.

LCD ye bir bilgi (emir) veya Data (karakter) göndermek için kullanılan komut; LCDOUT 
dır. Bu komut şayet LCDOUT $FE eklentisi ile birlikte kullanılır ise LCD ye bir komut 
gönderileceği anlamına gelir. Örneğin Ekranın silinmesi için LCDOUT $FE,1 komutunu 
verdiğimizde tüm ekrandaki bilgiler silinir. Program içinde sıklıkla kullandığımız bazı 
komutlar vardır. Bunlar, Yazma konumunu (imleç in yeri) ekranın en başına almak LCDOUT 
$FE,2 , Yazma konumunu (imleç in yerini) İkinci satır başına almak için LCDOUT $FE,$C0 
gibi komutlar verilir. Ayrıca yazma konumunu ekranın herhangi bir yerine almak için ekran 
adresi kullanılır.

İlk satır birinci karakterin adresi $80, ikinci karakterin adresi $81, ve 7. karakterin adresi ise 
$86 dır. İkinci sırada bu adresler ilk karakter için $C0, ikinci için $C1 ve sırası ile $C2-$C3-
$C4… şeklinde gitmektedir. Örnek olarak ilk sıra 7. karakterden itibaren “MERHABA” 
yazmak istersek şu komutu vermeliyiz.

LCDOUT $FE,$86,”MERHABA” 

Öğrendiklerimizi artık bir programla kullanalım isterseniz.

Örnek Program 3a:

Ekranda ilk satırdan itibaren “BASIC DERSLERI” yazıp ikinci satıra ise “DERS No:3” 
ifadesini yazabileceğimiz programı gerçekleştirelim. Mikroişlemcimiz yine 16F84 olsun. 
LCD B portuna bağlı olacak ve 4 bit data bağlantısı olacaktır. Enable pini 3 nolu bit’e , R/ W 
pini 2 nolu bit’e ve RS pini ise 1 nolu bite bağlı olacaktır. İşte Programımız.

DEFINE LCD_DREG PORTB ‘LCD data bacakları PortB de bağlı
DEFINE LCD_DBIT 4 ‘LCD data bacakları 4. bitten başlıyor
DEFINE LCD_EREG PORTB ‘LCD Enable Bacağı PortB de bağlı
DEFINE LCD_EBIT 3 ‘LCD Enable Bacağı 3. bite bağlı
DEFINE LCD_RWREG PORTB ‘LCD RW Bacağı PortB de bağlı
DEFINE LCD_RWBIT 2 ‘LCD RW Bacağı 2. bite bağlı
DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD RS Bacağı PortB de bağlı
DEFINE LCD_RSBIT 1 ‘LCD RS bacağı 1. Bite bağlı
DEFINE LCD_BITS 4 ‘LCD 4 bit olarak bağlı
DEFINE LCD_LINES 2 ‘LCD 2 sıra olarak çalışıyor.

TRISA=0 ‘A portu çıkış olarak ayarlandı.
TRISB=0 ‘B portu çıkış olarak ayarlandı.

LOW PORTB.2 ‘RW bacağı ekrana yazmaya imkan vermek için LOW yapıldı.

PAUSE 200 ‘LCD nin kullanıma hazır hale gelebilmesi için gerekli süre

LCDOUT $FE,1 ‘Önce Ekranı siliyoruz.
LCDOUT “BASIC DERSLERI” ‘ilk sıra baştan itibaren yazdırıyoruz. Aslında bu 



komutu başka bir şekilde de yazabiliriz, şöyle
‘LCDOUT $FE,2,”BASIC DERSLERI”

LCDOUT $FE,$C0,”DERS No: 3” ‘ikinci satıra yazdırıldı.

End ‘Program sonu

Aynı programı RW bacağını direkt GND ye bağlıyarak da çalıştırabiliriz. Bu durumda ; 
LOW PortB.2 komutuna ihtiyaç yoktur.

Devre Şeması :

Ekran kullanımında en çok karşılaşılan şekillerden birisi sabit bir karakter dizisinden sonra bir 
değişkene bağlı olarak değer gösterme işi dir. Diyelim ki ortam sıcaklığını ölçüyorsunuz ve 
bunu ekranda gösteriyorsunuz.

Bu durumda ekranda “SICAKLIK : 23,3 oC” ibaresine benzer bir görüntü olacaktır. Genelde 
23 değeri bir değişkende tutulur ve 0,3 değeri ise ayrı bir değişkende tutulur. Şimdi ISI=23 ve 
ONDA=3 olduğunu kabul ederek bunun ekranda gösterilme şeklini inceleyelim.

LCDOUT “SICAKLIK :” komutu ekrana SICAKLIK : ibaresini yazacaktır. Devamı için 
LCDOUT “ SICAKLIK : “,#ISI şeklinde bir ifade yazılır ise;

Ekrana çıkan şekli < SICAKLIK : 23 > olacaktır. Geriye ondalık kısmını yazdırmak kalıyor. 
Bunun için LCDOUT “SICAKLIK : “,#ISI,”,”,DEC1 ONDA ifadesini yazmamız 
gerekiyor.



#ISI komutundan sonra gelen virgül peşine ikinci bir komut geleceğini gösteriyor. Arkasında 
yer alan “,” ifadesi ekrana 23 rakamından sonra bir virgül koyacaktır. Peşinden gelen DEC1 
ise sonraki gelen ifadenin Desimal bir sayı olduğunu ve 1 hanesinin yazılacağını gösterir. 
Daha sonraki ise zaten ONDA değişkeni olup

3 sayısını tutmaktadır. Sonuç olarak ekranda; SICAKLIK : 23,3 olarak görülür. Bu ifadelerin 
devamına derece işareti ve C karakterini ilave edince işlem tamam olacaktır. Ancak LCD 
karakterleri içinde derece işareti yoktur. Bunun nasıl oluşturulduğunu ileride göreceğiz. 
Şimdilik yalnızca C karakterini koymaya çalışalım. Komutun tamamı; LCDOUT 
“SICAKLIK : “,#ISI,”,”,DEC1 ONDA, “ C” şeklinde verilir.

Ekranda gösterilecek sayı formatlarını verdikten sonra ikinci örneğimize geçeceğiz. 
Sayılarımız Desimal , Hexadesimal ve Binary olarak gösteriliyorlardı. Bunları LCD de 
göstermek için aşağıdaki formatları kullanıyoruz.

Desimal Sayılar :
Sayıyı direkt olarak göstermek için başına # ilave edilir. #ISI gibi. Çok haneli sayılarda hane 
sayısını kısıtlamak için DEC komutu kullanılır. DEC1 tek hane, DEC2 iki hane DEC3 üç 
hane gösterir. Olmayan haneler yerine akrana sıfır çıkar. Örneğin ISI=23 ise ve biz ekrana 
DEC3 ISI yazmış isek ekrandaki görüntüsü 023 olarak izlenir.

HEX Sayılar.:
Değişken veya sayı başına HEX veya HEX1 veya HEX2 gibi ifadeler yazılır. Rakamlar 
gösterilecek hane sayısını ifade etmektedir.

Binary Sayılar:
Binary sayılar başların BIN (veya BIN1-BIN2 – BIN3..) ifadesi koyularak gösterilirler.

Proje 2b :

Bu örneğimizde değişkenlere bağlı sayıların ekranda gösterilmesi konusunu işleyeceğiz. 
PIC16F84 işlemci ve 2X16 LCD kullanarak Bazı sayı formatlarını ekranda izleyelim. 
Program önce bir SAYI değişkenini kullanacak ve sıfırdan başlayıp sayı değerini her 
seferinde bir artırarak oluşan yeni SAYI değerini üst satırda Desimal alt Satırda Binary olarak 
gösterecek. İkinci adımda ise Yine sıfırdan başlayarak bir SAYI değişkeni değeri 10’ar 
artırılacak ve elde edilen yeni değer üst satırda Desimal, alt satırda ise HEX olarak 
gösterilecektir. İzleyelim.

DEFINE LCD_DREG PORTB ‘LCD data bacakları PortB de bağlı
DEFINE LCD_DBIT 4  ‘LCD data bacakları 4. bitten başlıyor
DEFINE LCD_EREG PORTB ‘LCD Enable Bacağı PortB de bağlı
DEFINE LCD_EBIT 3 ‘LCD Enable Bacağı 3. bite bağlı
DEFINE LCD_RWREG    PORTB ‘LCD RW Bacağı PortB de bağlı
DEFINE LCD_RWBIT     2 ‘LCD RW Bacağı  2. bite bağlı
DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD RS Bacağı PortB de bağlı
DEFINE LCD_RSBIT 1 ‘LCD RS bacağı 1. Bite bağlı
DEFINE LCD_BITS 4 ‘LCD 4 bit  olarak bağlı
DEFINE LCD_LINES 2 ‘LCD 2 sıra olarak çalışıyor.

TRISA=0 ‘A portu çıkış olarak ayarlandı.
TRISB=0  ‘B portu çıkış olarak ayarlandı.



SAYI     VAR     BYTE ‘Sayı değişkenini Byte olarak ayarladık  . Maksimum 
255 değeri

LOW PORTB.2  ‘RW bacağı ekrana yazmaya imkan vermek  için LOW yapıldı.

PAUSE 200  ‘ LCD nin kullanıma hazır hale  gelebilmesi için gerekli süre
LCDOUT $FE,1  ‘ Ekran silindi
SAYI=0 ‘SAYI ilk değeri sıfır olarak verildi.

‘————-ANA PROGRAM BAŞLANGICI —————-
BASLA:
LCDOUT “  SAYI = “,#SAYI  ‘ilk satıra Sayı Desimal olarak yazıldı
LCDOUT $FE,$C0,” Binary = “,BIN  SAYI ‘ikinci sıraya Binary olarak yazıldı.
PAUSE 500 ‘500 ms   bekliyoruz.
SAYI=SAYI+1 ‘SAYI bir  artırıldı.
IF SAYI<100  THEN BASLA  ‘SAYI mız 100 den küçük ise tekrar başla
‘bu satırda sayı=100 olacaktır . Burada sayı değişkenini tekrar 
sıfırlıyoruz.
SAYI=0
ARA:   LCDOUT “  SAYI = “,#SAYI ‘ilk satıra Sayı Desimal olarak yazıldı
LCDOUT $FE,$C0,” Hex = “,HEX2 SAYI  ‘ikinci sıraya Hex olarak yazıldı.
PAUSE 500
SAYI=SAYI+10 ‘Sayı değeri 10  artırıldı
IF SAYI<250 THEN ARA ‘sayı değeri 250 den küçük ise ARA’ ya git
END ‘SAYI=250 olunca  programı bitir.

Bu kadar LCD bilgisi yeterli olur sanırım. Birazda özel karakterlerin yaratılması işini 
inceleyelim. LCD lerde 8 adet yeni karakter yaratmamıza izin verilir. Karakterler 5 x 7 
formatında oluşturulur ve 8 adet data halinde özel karakter hafızasına yerleştirilirler. 
Normalde LCD de Türkçe karakterlerin olmadığını biliyorsunuz. İşte bu karakterleri toplam 8 
adet olmak şartı ile kendimiz oluşturup kullanabiliriz. Önce özel karakter hafıza adreslerini 
verelim sonra karakterlerin nasıl yaratıldığını açıklayalım.

LCD de 1 . karaktere ait adresin başlangıcı $40 dır. Bu adresten itibaren sırası ile 8 adet 
adrese 8 bitlik karakter dataları yerleştirilir ise bu karakterin numarası 0 (sıfır) olur ve datalara 
bağlı olarak yeni karakter ekranda gösterilir.

LCD de 2. karakter hafızası $48, üçüncü $50, dördüncü $58, beşinci $60, altıncı $68, yedinci 
$70 ve sonuncu da $78 adresinde yer almaktadır. Oluşturulacak karakterler soldan sağa 5 ve 
yukardan aşağıya 7 olmak üzere 5X7 matriks te oluşturulmaktadır. Son data (8.ci) daima 
sıfırdır.

Şimdi ilk Türkçe karakterimizi oluşturalım. Oluşturacağımız karakter Ö harfi olacaktır. Önce 
kendimize 5 x 7 ebadında bir matriks çizelim. Çizdiğimiz matriks içine ü harfini oluşturacak 
şekilde Kareleri kapatalım veya açalım. Sonuçta aşağıdaki sisteme göre dataların değerlerini 
satır satır hesaplayalım.



Görüldüğü gibi 1 olan bitlere karşılık gelen bit değerleri soldan sağa doğru toplanarak o sıraya 
ait data elde edilmektedir. İşte ilk sıradaki Binary değeri olan %10001 değeri nin Desimal 
karşılığı için 16 + 1 değerleri toplanarak 17 değeri bulunmaktadır.

İşte bu şekilde elde edilen datalar daha sonra programın başında bir yerde LCDye verilir. 
Nasıl mı şöyle;
LCDOUT $FE,$40,0,17,0,17,17,17,31,0
Böylece sıfır nolu karakteri oluşturmuş oluyoruz. Data adedinin 8 adet olmasına dikkat ediniz. 
Son data daima sıfır olmalı.

Şimdi Derece işaretini oluşturalım



Hesapladığımız Data lar ise LCDOUT $FE,$40, 6,9,9,6,0,0,0,0 Şeklinde olacaktır.

Şimdi Derece işaretini 1. karakter olarak oluşturalım.

LCDOUT $FE,$48, 6, 9, 9, 6, 0, 0, 0, 0

Yeniden Karakter üretmeyi öğrendik. Şimdi bunların program içinde nasıl kullanıldıklarına 
bakalım.

Diyelim ki Sıcaklık göstergesi örneğimize geri dönelim ve ekrana; SICAKLIK : 23,3 oC 
şeklinde bir ifade yazmaya çalışalım. Derece işareti 1 nolu karakterimiz olduğunu 
varsayıyoruz.

Komut şöyle olacaktır;

LCDOUT “SICAKLIK : “,#ISI,”,”,DEC1 ONDA,” “,1,”C” ONDA isimli değişkeni 
verdikten sonra tırnak içinde 2 karakterlik boşluk bırakıyoruz. Daha sonra virgül koyup 1 yani 
1. karakteri yazdırıyoruz. Sonra tekrar virgül koyup tırnak içinde C karakterini yazdırıyoruz. 
Buradan şu sonuç çıkmaktadır. Oluşturulan karakterler ekrana karakter numarası ile 
getirilirler.

İkinci örneğimiz 0 (sıfır) nolu karakterimizi ilk satır 5. haneye yazdıralım. LCDOUT $FE,
$84,0 Buraya kadar LCD kullanımını her yönü ile öğrenmiş olduk. İleriki programlarımızda 
bol bol LCD kullanacağız ve bilgimizi geliştireceğiz.

Program Oluşturma Genel Kuralları Bu bölümde bir program yazılırken nelere dikkat 
etmeliyiz, hangi bilgi nerede verilmeli bunları öğreneceğiz. Ayrıca program oluşturmak için 
kullanacağımız yazılımlara bir göz atacağız. Daha sonrada oluşturduğumuz programı derleyip 
Hex file (Hex Dosyası) haline getirip Pic’e yüklemeyi öğreneceğiz.

Basic programları yazılırken bir editör programından yararlanılır. Bu herhangi bir editör 
programı olabileceği gibi BASIC ler için yaratılmış özel editör programları da olabilir. Tabii 
ki özel editörlerin görsellik ve program takibi açısından büyük avantajları vardır. Bu nedenle 
bizde Özel editör programlarından olan Micro Code Studio programını kullanacağız.

Program yazma işinde ilk önerimiz programlarınızın başına bir başlık mutlaka yerleştirin. Bu 
aynı zamanda program sırasında ilk olarak yazılacak bölümü kapsamaktadır.

Örnek başlık;

****************************************************************
‘*  İsim      : Program Adı.BAS                                           *
‘*  Yazar   : [İsminiz] 
*
‘*  Not       : Copyright (c) 2004] 
*
‘*               : Tüm Hakları Saklıdır 
*



‘*  Tarih     : 21.12.2004 
*
‘*  Sürüm   : 1.0 
*
‘*  Notlar    : *
‘*                : 
*
‘****************************************************************

Hiçbir program ilk yazıldığı hali ile çalışır hale gelmez. Sürekli olarak düzeltmeler 
yapıldıktan bir müddet sonra program yerine oturur. Bu nedenle her program değişikliğinde 
sürüm numarasını mutlaka değiştirmeye çalışın. Aksi taktirde programın hangisi olduğu 
konusunda tereddüde düşersiniz.

Bu başlık verildikten sonra , şayet program içinde interrupt (kesme) kullanılacak ise ikinci 
öncelik sırası olarak kesme tanımlaması yapılmalıdır. Tanımlama şöyle olabilir.

ON INTERRUPT GOTO KESME 

Şayet kesme kullanılmayacak ise Giriş çıkış pinleri ayarlanmalıdır.
TRISA=0
TRISB=255 gibi

Daha sonra kullanılan mikro işlemciye ait Device tanımlamaları ve Config bilgileri 
verilmelidir. Burada @ (at) işareti ile başlayan ve aslında ASM (assembly) komutlarının 
Basic satırlarında kullanılmasına olanak tanıyan bir komuttan yararlanıyoruz. Çünkü bu 
komutlar ASM komutları olarak verilmektedirler. Örnek kullanım şekli aşağıdaki gibi 
olacaktır.

@ DEVICE pic16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F628, MCLR_ON
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  ‘XT_OSC - HS_OSC –

Yukarıdaki örnekte program için ilk sırada PIC16F628 mikro işlemcisinin kullanılacağı 
tanımlanıyor . İkinci sırada Config değerini oluşturmak üzere, Watch Dog Timer On yani 
açık yapılıyor. Üçüncü sırada Power on Timer açık olarak ayarlanıyor. Dördüncü sırada Kod 
Protek kapalı olarak ayarlanıyor.

Beşinci sırada MCLR pini kullanılacak deniyor. Bu 16F628’in bir özelliği olup MCLR pini 
gerektiğinde bir INPUT pini olarak kullanılabilmektedir. Burada MCLR ON yani açık olarak 
ayarlanıp pin’in MCLR fonksiyonu şeklinde kullanılacağını gösteriyor. Şayet bu OFF 
yapılırsa MCLR pini bir INPUT pini olarak kullanılabilir.

Son satırda ise yine 16F628’e özel bir komut görülüyor. Bu komut 16F628 içinde bulunan 
dahili osilatör ün kullanılıp dışarıya ayrıca Clock çıkışı yapılmayacağını göstermektedir. Bu 
komuta yazılabilecek diğer alternatifler satır sonunda XT_OSC veya HS_OSC olarak 
verilmiştir.

Bu işlemler yerine getirildikten sonra yine mikro işlemci tipine bağlı olarak gerekirse bir emir 
daha verilir. Bazı işlemcilerde Komparatör bazılarında ise Analog-Digital çeviriciler bulunur. 



Bu sistemler açılışta önseçimli (default) olarak açık çalışırlar. Yani Komparatör ’ü olan bir 
Pic de aksine bir emir koymaz iseniz Komparatör önseçimli olarak çalışır. Şayet bu 
Komparatör bacaklarını iptal edip onları normal giriş-çıkış pin lerine dönüştürmez iseniz 
programınız hatalı çalışacaktır. Bu yüzden programın bu sırasında var ise bu komutlar yer alır. 
Komparatör lerin iptali için genelde; CMCON=7 şeklinde bir komut yazılır. Analog Digital 
çeviricilerin iptali için ise; ADCON1=7 bilgisi verilir.

Verilen değerler pic tipine göre değişiklik arz edebilir. Bu nedenle işlemcilerin Data Sheet’ 
lerine bakarak doğru bilgiler verilmelidir.

Bu bölümden sonra programda LCD kullanılacak ise LCD tanımlamaları yapılır. Örnek 
tanımlama bir önceki derste verilmiştir. Görsel olarak unutulmaması için burada yeniden 
tanımlama yapıyoruz.

DEFINE LCD_DREG PORTB ‘LCD data bacakları PortB ye bağlı
DEFINE LCD_DBIT 4 ‘LCD data bacakları 4. bit den başlıyor
DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD RS Bacağı PortB ye bağlı
DEFINE LCD_RSBIT 1 ‘LCD RS bacağı 1. Bite bağlı
DEFINE LCD_EREG PORTB ‘LCD Enable Bacağı PortB ye bağlı
DEFINE LCD_EBIT 3 ‘LCD Enable Bacağı 3. bite bağlı
DEFINE LCD_RWREG PORTB ‘LCD RW Bacağı PortB ye bağlı
DEFINE LC_RWBIT 2 ‘LCD RW Bacağı 2. bite bağlı
DEFINE LCD_BITS 4 ‘LCD 4 bit olarak bağlı
DEFINE LCD_LINES 2 ‘LCD 2 sıra yazabiliyor

Bu aşamadan sonra sıra, Değişkenlerin tanımlanmasına gelir. Programın bu bölümünde 
program içinde kullanacağımız değişken isimleri ve tipleri belirlenir. Değişkenler 
büyüklüklerine göre Bit – Byte ve Word tipinde belirlenebilirler. Gerekirse port pinleri için 
Symbol tanımlaması kullanılabilir. Dolayısıyla Symbol tanımlaması da değişken tanımlama 
bölümünde yapılmalıdır.
Örnek vermek gerekir ise

SIRA VAR BYTE
TOPLAM VAR WORD
X VAR BYTE
DOGRU VAR BIT
TUS VAR PORTB.0
CLK VAR PORTA.1
DATA VAR PORTA.2
SYMBOL   BUTON=PORTB.7

SYMBOL   LED = PORTB.6

Değişken tanımlamaları verildikten sonra, program için gerekli olan ilk değerler ayarlanır. 
Genelde değişkenler sıfırlanır (sıfıra eşitlenir). Varsa LCD için Türkçe karakterler tanımlanır.

SIRA=0
TOPLAM=0
X=0
LOW CLK



Artık sıra programın ana bölümüne gelir. Genellikle programlar bir etiket ile başlatılır. Çünkü 
işlemlerin tekrarlanması amacı ile tekrar bu başlangıç bölümüne geri gelinmesi gerekebilir. 
Etiket adı olarak genelde BASLA veya START veya ILK veya BIRINCI gibi isimler 
kullanılır.

Şimdi buraya kadar öğrendiklerimizi bir Örnek programla tekrarlayalım.

Proje 4a :

Yapacağımız örnekte LCD kullanmayacağız. İşlemci 16F628 olacak. Port a ya bağlı butonlar 
olacak ve bunlar normalde pinler Pull-up olarak ayarlanacak.

PortB pinlerine ise birer tane LED bağlı olacak. Port a da hangi Buton’a basılırsa PortB de 
aynı bite karşılık gelen Led yanacak veya yanık ise sönecek. Programımız bu şimdi tüm 
program yazma kaidelerini uygulayarak programımızı yazalım.

‘****************************************************************
‘*  Name    : TOGGLE.BAS                                              *
‘*  Author  : [E.T.E] 
*
‘*  Notice  : Copyright (c) 2005 [ETE]                               *
‘*          : All Rights Reserved 
*
‘*  Date    : 01.09.2004 
*
‘*  Version : 1.0                                               

    *
‘*  Notes   : *
‘*          :                                                   

    *
‘****************************************************************
TrisA=255
Trisb=0

‘————————————————————-
@ DEVICE pic16F628 ‘işlemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON               ‘Watch Dog Timer açık



@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON  ‘Power on Timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_ON  ‘MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————————————————————————————————
CMCON=7 ‘16F628 de  komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
‘—————————————————————————————————————
SYMBOL TUS0=PORTA.0
SYMBOL TUS1=PORTA.1
SYMBOL TUS2=PORTA.2
SYMBOL TUS3=PORTA.3
SYMBOL TUS4=PORTA.4

LED0   VAR    PORTB.0
LED1   VAR    PORTB.1
LED2   VAR    PORTB.2
LED3   VAR    PORTB.3
LED4   VAR    PORTB.4

PORTB=0
‘————————————————————————————————————————

BASLA:
IF TUS0=0 THEN ‘Tuşa  basılmadığı zaman Tus=1 dir basılınca 0 olur.
TOGGLE LED0 ‘ LED’in  durumunu değiştir yak veya söndür.
WHILE TUS0=0 ‘ hala tuşa  basılı tutuluyor ise
wend ‘ bırakılıncaya kadar  bekle.
endIF ‘ tuş bırakılınca  buraya geç.

 IF TUS1=0 THEN TOGGLE  LED1
IF TUS2=0 THEN TOGGLE LED2
IF TUS3=0 THEN TOGGLE LED3

 IF TUS4=0 THEN
TOGGLE LED4
WHILE TUS4=0
WEND
ENDIF

‘ TUS kullanımı son derece değişik neticeler verir.  Yukarıdaki örnekte

‘ toplam 5 adet Tuş bulunmaktadır. İlk tuş ile sonuncu tuş korumaya 
alınmıştır.

‘ korumadan kasıt tuşa bir kere basılınca Toggle komutu icra edilmekte 
ancak

‘ tuş bırakılıncaya kadar başka hiç bir işlem yapılmamaktadır.

‘ Diğer tuşlarda ise koruma yoktur. Toggle komutu yerine getirildikten 
sonra

‘ program çok hızlı bir şekilde yeniden aynı tuşa bakmakta ve şayet  halen 
basılı



‘ ise bir kez daha toggle komutunu icra etmektedir. Tüm tuşları  deneyerek 
aradaki

‘ farkı görmeye çalışınız. Gerekirse PAUSE 100 süresini daha da  kısaltarak 
farkı görmeye
‘ çalışınız.

 PAUSE 100
GOTO BASLA
END

Yukarıdaki programda kullandığımız bazı komutları tekrar açıklayıp değişik kullanım 
örnekleri vereceğiz. İlk komutumuz IF yani şart komutu dur. Türkçesi ŞAYET olan bu 
komutu şarta bağlı bazı durumlar için kullanmaktayız. Programımızda olduğu gibi ; Şayet tuşa 
’a basılmış ise TOGGLE LED0 komutunu icra et. Bunun Basic satırı olarak karşılığı; IF 
TUS0=0 THEN TOGGLE LED0 idi. Başka bir örnek , Şayet sayı=200 ise , sayı yı 0 (sıfır) 
yap şeklinde bir durum için; IF SAYI=200 THEN SAYI=0 şeklinde bir komut kullanmalıyız.

IF komutu birden fazla şartlar içeren bir halka içinde kullanılabilir. Bu durumda komut önce 
THEN ile satır bitirilip diğer şartlar test edildikten sonra komut sonu ENDIF ile 
belirlenmelidir.

Örnek;

IF SAYI= 200 THEN
TOPLAM=25
X=0
ENDIF

IF satırı ile ENDIF satırı arasında başka IF lerde bulunabilir. Ama daima kural ilk giren son 
çıkar prensibine göre uygulama yapılmalıdır. Bunu da bir örnekle açıklamak uygun olacaktır.

IF SAYI=200 THEN
SAYI=0
IF X=100 THEN
SAYI=50
X=0
ENDIF ‘bu komut ile ikinci IF komutunu bitiriyoruz.
ENDIF ‘bu komut ile ilk IF komutunu bitiriyoruz.

İkinci kullandığımız komut TOGGLE komutudur. Bit bazında çalışan bir komuttur. Her 
hangi bir bit değerini ters çevirmede kullanılır. Bit high ise Low , Low ise High yapar. 
Programda Led örneğinde şayet Led yanıyorsa söndürür. Sönük ise yakar. Bu komut Byte 
bazında kullanılmaz. Yani TOGGLE PORTB şeklinde bir ifade kullanamazsınız.

Kullandığımız diğer değişik komut WHILE – WEND komutudur. While in kelime anlamı 
esnasında demektir. Kısaca bir durum esansında şunu yap şeklinde kullanılır. Örneğin Tuş=0 
iken Led yanık olsun demek için;

WHILE TUS=0
HIGH LED ‘TUS=0 olduğu müddetçe program bu satırı icra eder.



WEND
LOW LED ‘TUS=1 olunca program bu satıra atlar ve LED söner.

İfadesini kullanmak gerekir. Wend, While komutunun bitiş yerini belirlemek için kullanılır.

Bizim örneğimizde;
WHILE TUS0=0
WEND

Yazarak aslında TUS=0 iken hiçbir iş yapma sürekli tuşa bak anlamında bir komut icra edilir. 
Zira While – Wend arasına hiçbir komut yazmadık. Dolayısıyla Program Tus=0 mı diye 
bakar. Tus=0 ise alta geçer burada hiçbir komut yok. Wend’e gelir ve bunu görünce tekrar 
Tus=0 mı diye bakar. Bu olay Tus=1 oluncaya kadar devam eder. Yani Tus=0 olduğu 
müddetçe program WHILE WEND döngüsü içinde bekler.

İkinci Program örneğimizde LCD Kullanacağız.

Proje 4b:

Bu örneğimizde PortB ye LCD bağlayacağız. PortA.0 ve PortA.1 pinlerine Pull-Up 
yapılmış iki tuş bağlayacağız. PortA.0 daki tuş Yukarı , PortA.1 deki tuş ise Aşağı tuşu 
olarak çalışacaktır. Başlangıçta Ekranda Sayı adı altında bir değişken’ verilen sıfır değeri 
görülecek ve yukarı tuşuna basılınca sayı bir artırılacaktır. Aynı şekilde Aşağı tuşuna 
basılınca sayımız bir azaltılacaktır. Sayıların artırılma ve eksiltme durumlarında maksimum 
ve minimum değerlerinden sonra aldıkları değerleri görerek öğrenmeniz için sayı değişkeni 
için bir sonlandırma fonksiyonu kullanılmayacaktır. Şimdi Programımıza geçelim.

‘****************************************************************
‘* Name    : TUSBAS.BAS                                              *
‘*  Author  : [Erol Tahir Erdal] 
*



‘*  Notice  : Copyright (c) 2005 [ETE]                               *
‘*          : All Rights Reserved 
*
‘*  Date    : 07.04.2005 
*
‘*  Version : 1.0 
*
‘*  Notes   : *
‘*          : 
*
‘****************************************************************
TrisA=255

Trisb=0
‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628 ‘işlemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON  ‘Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON              ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_ON  ‘MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT  ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘——————————————————————-
DEFINE LCD_DREGPORTB ‘LCD  data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT 4 ‘LCD data  bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD  RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT 1 ‘LCD RS  bacağı Hangi Bite bağlı ?
DEFINE LCD_RWREG    PORTB
DEFINE LCD_RWBIT     2
DEFINE LCD_EREGPORTB ‘LCD  Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT 3 ‘LCD  Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS 4 ‘LCD 4  bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES 2 ‘LCD Kaç  sıra yazabiliyor
‘——————————————————————-
CMCON=7 ‘16F628 de  komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
OPTION_REG.7=1 ‘portB deki  dahili PULL-UP lar iptal edildi.
‘——————————————————————-
SYMBOL YUKARI=PORTA.0
SYMBOL ASAGI=PORTA.1
SAYI   VAR   BYTE
‘——————————————————————-
LOW PORTB.2
SAYI=0
PORTB=0
LCDOUT $FE,1
PAUSE 200
‘——————————————————————-
BASLA:
IF YUKARI=0 then SAYI=SAYI+1
IF ASAGI=0 THEN SAYI=SAYI-1
‘      LCDOUT $FE,1,”    SAYI = “,#SAYI
LCDOUT $FE,2,”    SAYI = “,DEC3 SAYI
LCDOUT $FE,$C0, ” LCD ORNEK PROG.”
PAUSE 100
GOTO BASLA

END 

Yukarıdaki örnekte LCDOUT $FE,2,” SAYI = “,DEC3 SAYI şeklinde bir komut satırı 
görüyoruz. Ekranda sayı gösterimine örnek olması açısından bu satır bir önceki ile alternatifli 
olarak koyulmuştur. Burada DEC3 komutu sayı değerinin 3 hane olarak ekrana geleceğini 



göstermektedir. 3 hane olmayan sayılarda hane sayısını doldurmak için 0 kullanıldığını daha 
önce söylemiş idik. Bir satırın başına koyulan tek tırnak satırın komut olarak icrasını önler. 
Genellikle açıklama satırları bu şekilde verilir ve derleyici tarafından değerlendirilmezler.

Programda önce Yukarı tuşuna basılarak sayı artırılmalı sonra Aşağı tuşuna basılarak sayı 
azaltılmalıdır. Sayı 0’a ulaştığında azaltmaya devam edilir ise geriye doğru 255’e dönüldüğü 
ekrandan izlenmelidir. Aynı şekilde 250 den yukarı doğru sayıyı artırırsanız 255’e kadar 
gelinip 255 den sonra 0 a geçildiği yine ekrandan izlenmelidir.

Bundan sonraki örneğimiz 2X16 LCD kullanarak Ekran Mönüsü oluşturma ile ilgili olacaktır. 
Genellikle Mönü ler bir den fazla seçenekli işlerde kullanılmaktadır.

Şimdi kendimize bir örnek belirleyelim ve bunu program şekline getirelim.

Diyelim ki Yine bir ısı kontrol programı yapıyoruz. Program bir evin ortam ısısını kontrol 
edecek. Kendimiz bir set değeri tayin ediyoruz ve bu işi hem gündüz hem de gece için ayrı 
yapıyoruz. Gerekçemizde gece oda sıcaklıklarının gündüze göre birkaç derece daha düşük 
olması.

Şimdi yazacağımız program Ekrana önce bir seçenek getirecek Gündüz veya Gece. Bunlardan 
birini seçtikten sonra seçtiğimiz şayet Gündüz ise Gündüz Sıcaklığı Set etme bölümüne , 
seçimimiz şayet Gece ise Gece Sıcaklığı Set etme bölümüne geçecek ve sıcaklık değerini 
ayarlayıp programdan çıkacağız. Tabii ki normal çalışma modunda ekranda yalnızca ortam 
sıcaklığını göreceğiz. Şayet seçim tuşuna basarsam mönü ye gireceğim.

Proje 4c :

A portuna 3 adet tuş bağlı olacak. Pull-Up’lı olarak PortA.0 da Seçim tuşu, PortA.1 de 
Yukarı tuşu (+) ve PortA.2 de ise Aşağı tuşu (-) yer alacak. Yine PortB de 2×16 LCD bağlı 
olacak ve işlemcimiz 16F628 olacaktır.

http://320volt.com/tag/2x16-lcd/


İşte Programımız ve açıklamaları;

‘****************************************************************
‘*  Name    : MENU.BAS                                      *
‘*  Author  : [Erol Tahir Erdal]                                *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2005 [ETE]                          *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 07.04.2005                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
TrisA=255
Trisb=0 

‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628 ‘işlemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON  ‘Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF            ‘Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_ON              ‘MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT  ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘——————————————————————-
DEFINE LCD_DREGPORTB ‘LCD  data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT 4 ‘LCD data  bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD  RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT 1  ‘LCD RS  bacağı Hangi Bite bağlı ?
define LCD_RWREG    PORTB
define LCD_RWBIT     2
DEFINE LCD_EREGPORTB ‘LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT 3  ‘LCD  Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS 4 ‘LCD 4  bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES 2 ‘LCD Kaç  sıra yazabiliyor
‘——————————————————————-
CMCON=7 ‘16F628 de  komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
OPTION_REG.7=1 ‘portB deki  dahili PULL-UP lar iptal edildi.
‘——————————————————————-
SYMBOL SEC=PORTA.0
SYMBOL YUKARI=PORTA.1
SYMBOL ASAGI= PORTA.2
ISIGUN   VAR   BYTE ‘gündüz ısı değeri
ISIGECE  VAR   BYTE ‘ gece  ısı değeri
ISIODA   VAR   BYTE ‘oda  sıcaklığı
‘——————————————————————-
LOW PORTB.2
ISIGUN=22
ISIGECE=18 ‘Bunlar default değerler olacak
ISIODA= 21
PORTB=0
LCDOUT $FE,1
PAUSE 200
‘——————————————————————-

BASLA:
LCDOUT $FE,1,”  SEC  => MENU  “ ‘Menu ye nasıl girileceği açıklanıyor

BIR:
LCDOUT $FE,$C0,”ODA SICAKLIGI=”,#ISIODA ‘ODA sıcaklığını ekrana 
getiriyoruz.
PAUSE 150
IF SEC=0  THEN MENU ‘Şayet SEC tuşuna basılırsa Menu ye git



GOTO BIR ‘Tekrar başa git.

MENU:
LCDOUT $FE,1,  “GUNDUZ => YUKARI”
IKI:  LCDOUT $FE,$C0,”GECE =>ASAGI BAS”
PAUSE 200
IF YUKARI=0 THEN GUNDUZ ‘Yukarı tuşuna basılırsa GUNDUZ ’e git.
IF ASAGI=0 THEN GECE ‘Aşağı  basılırsa GECE’ ye git.
IF SEC=0 THEN BASLA ‘Tekrar  SEC tuşuna basılırsa Başla’ ya git
GOTO IKI 

GUNDUZ:
LCDOUT $FE,1, “GUNDUZ SET DEGER”
UC:   LCDOUT $FE,$C0,”ISIGUN =  “,#ISIGUN ‘Gündüz Set sıcaklığı ekranda
PAUSE 200
IF YUKARI=0 THEN ‘Yukarı tuşuna basılınca
ISIGUN=ISIGUN+1  ‘Gündüz Set  bir artırılıyor
IF ISIGUN>50 THEN ISIGUN=50 ‘50 ye ulaşınca 50 de kalıyor
ENDIF
IF ASAGI =0 THEN ‘Aşağı tuşuna basılınca
ISIGUN=ISIGUN-1 ‘Sıcaklık  bir eksiltiliyor
IF ISIGUN=255 THEN ISIGUN=0 ‘255 e ulaşınca sıfıra eşitleniyor
ENDIF
IF SEC=0 THEN BASLA  ‘Sec tuşuna basılınca başa gidiliyor.
GOTO UC

GECE:
LCDOUT $FE,1, ” GECE SET DEGER ”
DORT: LCDOUT $FE,$C0,”ISIGECE =  “,#ISIGECE
PAUSE 200
IF YUKARI=0 THEN
ISIGECE=ISIGECE+1
IF ISIGECE>50 THEN ISIGECE=50
ENDIF
IF ASAGI =0 THEN
ISIGECE=ISIGECE-1
IF ISIGECE=255 THEN ISIGECE=0
ENDIF
IF SEC=0 THEN BASLA
GOTO DORT
END 

Bu programla ilgili ilave bazı açıklamalar yapmak mantığını anlamak açısından yararlı 
olacaktır.

Görüldüğü üzere 2 satır 16 karakter bir ekran sınırları içinde birkaç kademeli bir menü 
düzenlenmiştir.

Programın baş tarafında yer alan ifadelerin açıklaması daha önce yapılmış idi. Bu nedenle 
açıklamamıza BAŞLA etiketinden itibaren yapacağız.

Başla etiketinden sonra hemen ekrana LCDOUT $FE,1, ” SEC => MENU “ komutu ile 
Mönü ye geçmek için SEC tuşuna basılacağı açıklanıyor. Dikkat edilir ise LCDOUT $FE,1 
komutu kullanılarak önce ekran tamamen siliniyor arkasından Menu açıklaması veriliyor. Bu 
satır yalnızca bir defa icra edileceğinden ekranın tamamen silinmesi doğru olmaktadır. Aksi 
taktirde bir önceki ekrandan bazı karakterler ekranda kalabilir.



Altında BIR: etiketi ile birlikte LCDOUT $FE,$C0, “ODA SICAKLIGI=”,#ISIODA 
komutu ile Oda sıcaklığını veriyoruz.

Mönü’nün ilk kısmını oluşturan bu bölümde oda sıcaklığı ölçülerek ekrana getiriliyor ve 
kullanıcı isterse set sıcaklıklarını ayarlamak üzere bir alt mönüye geçebiliyor. Bunun için 
SEC tuşuna basması yeterli oluyor.
Bu konumda SEC tuşuna basıldığı zaman programda yer alan;

IF SEC=0 THEN MENU 

Satırı sayesinde program MENU isimli etikete atlıyor. Burada

LCDOUT $FE,1, “GUNDUZ => YUKARI”

Komutu ile önce ekran siliniyor ve daha sonra Yukarı tuşuna basılırsa Gündüz mönüsüne 
gidileceği açıklanıyor. Bu satırın altında;

LCDOUT $FE,$C0,”GECE =>ASAGI BAS”
Komutu ile Aşağı tuşuna basılırsa da Gece mönüsüne gidileceği açıklanıyor. Doğal olarak bu 
satırların altında da hangi tuşa basıldığını kontrol eden bir bölüm yer alıyor. İşlem gayet basit. 
Yukarı tuşuna basılırsa GUNDUZ isimli etikete git;

IF YUKARI=0 THEN GUNDUZ 

Aşağı tuşuna basılırsa GECE isimli etikete git;

IF ASAGI=0 THEN GECE

Şeklinde komutlar veriliyor. Tabii ki tüm bu işlemler bittikten sonra programın asıl çalışan 
bölümüne gitmek içinde SEC tuşunu devreye sokuyoruz. SEC tuşuna basılması halinde ise 
program tekrar en başa atlıyor.

BU aşamada yalnızca Gündüz etiketi altında ne yapılıyor açıklamak istiyorum. Zira Gece 
etiketinde yapılanlar gündüzden çok farklı değil. Birisini anlarsanız diğerini anlamanız zor 
değil.

Gündüz etiketi altında önce Gündüz set değeri ekrana verilip aşağı veya yukarı tuşlarından 
birisine basmanız bekleniyor. Ya da SEC tuşuna basıp tekrar program başına geçmeniz 
bekleniyor. Yukarı tuşuna basmanız halinde Set sıcaklığı bir artırılıyor. Ancak Artırılan 
sıcaklığın 50 dereceyi geçmesi istenmediğinden şayet geçerseniz sıcaklık yine 50 ye 
eşitleniyor. Bu bir kısıtlama veya sınırlandırma halidir.

Aynı şekilde Aşağı tuşuna basılması halinde sıcaklığın değer bir eskitiliyor ve sıfır değeri 
geçilip 255’e ulaşıldığında sıcaklık tekrar sıfıra eşitleniyor. Daha önce görmüş idik. Sayıları 
birer eskiterek gidersek. Sıfırdan sonra tekrar 255 geliyor idi.

Bu kadar örnek verdikten sonra Micro Code Studio (MCS) ile nasıl program derlenip Hex 
dosyası elde ediliyor birazda ona değinelim.
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Bildiğiniz gibi Pic gibi mikro işlemciler yazılan programları icra ederler. Bunun için yazılan 
programların Pic’ kayıt edilmesi (yazılması) gerekir. Basic de yazılan programlar direkt 
olarak Pic’e yazılamaz. Bas uzantılı olan bu dosyaların önce makine diline çevrilerek Pic ’in 
anlayacağı biçime dönüştürülmesi gerekmektedir.

Derleme denilen bu işlem MCS tarafından PBP derleyicisi kullanılarak yapılmaktadır. 
Derlendikten sonra Hex formatına dönüştürülen programın daha sonra yine başka bir program 
ve bir programlayıcı devre yardımı ile Pic’e aktarılması yani yazılması sağlanır. Hem program 
yazma ve hem de derleme işlemi için Micro Code Studio (MCS) programı kullanılmaktadır.

MCS ilk defa kurulurken bazı parametrelerin ayarlanması gerekiyor. Bunların başında PBPro 
klasörünün MCS ye gösterilmesi gerekmektedir. Bu iş için MCS de View mönüsünden Pic 
Basic Options alt mönüsü seçilir. Bu mönüde PBP nun yeri programa gösterilir. Aynı şekilde 
Programlayıcı nın yeri ve parametreleri de bu seçenekte MCS ye gösterilir. Bu işlemlerin 
yapıldığını kabul ederek derlemenin nasıl yapıldığına bakalım.

Programı yazmayı tamamladıktan sonra ekranın üst tarafında bulunan derle tuşuna (bir sayfa 
ve üzerinde sağa doğru ok olan tuş) tıklanır ise yazmış olduğunuz derlenir ve BAS uzantılı 
dosyanızın yer aldığı klasör içine aynı isimle ancak Hex uzantılı olarak kayıt edilir.

Dosyanın derlendikten sonra Pic’e yazılması için programlayıcıyı çalıştırmak gerekir. MCS 
bunu da otomatik yapabilir. Yine ekran üstünde üzerinde aşağı doğru ok bulunan bir entegre 
resmi göreceksiniz buda derlemeden sonra programlayıcıyı çalıştıran tuş dur. Bu tuşa 
basılınca önce program derlenir ve ardından program otomatik olarak programlayıcıya (IC-
Prog) yüklenerek programlayıcı çalıştırılır. Size yalnızca programla tuşuna basarak Hex 
dosyasının Pic’e yazdırılması kalır.

MCS içinden IC-Prog gibi programlayıcıların otomatik çalıştırılması için bazı 
parametrelerinde ayarlanması gerekir. Bunların nasıl yapıldığı Hem MCS help mönüsünde 
hem de programlayıcıların açıklamalarında yer almaktadır. Bu bilgiler kullanılan programa 
göre değiştiğinden ve hepsini burada açıklamamız mümkün olmadığından yalnızca ön bilgi 
vermekle yetineceğiz.

Pic’e yazma ve Pic den okuma işlemlerinde en çok kullanılan program olan IC-Prog 
hakkında da biraz bilgi vermek isterim. IC-Prog hem seri porttan hem de paralel porttan 
çalışan programlayıcılarla uyumlu bir programlayıcıdır. Kullanımı son derece basittir. Gerekli 
parametreler ayarlanıp donanım seçimi de doğru yapılırsa sorunsuz olarak çalışacaktır.

Programı kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta programlama yaparken veya 
programlama yaptıktan sonra doğrulama işleminin yaptırılmasıdır. Genelde hata veriyor diye 
bu işlem iptal edilmektedir. Hatalı yapılan bir işlemi kontrol etmez iseniz hatalı olduğunu 
nasıl anlayacaksınız. Hata var ise gösterilmesinde fayda vardır. Bu nedenle Seçenekler 
mönüsünden Programlanıyor alt mönüsünde bulunan kutucukların ikisini de veya en az birini 
işaretlemekte fayda vardır.

Pic ile Analog – Digital Çevirici Kullanımı: Günlük hayatta kullandığımız cihazlar genelde 
Analog ve Dijital olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Sayısal sistemle çalışan tüm cihazlar Dijital 

http://320volt.com/pic-basic-dersleri/
http://320volt.com/pic-basic-dersleri/


olarak nitelendirilmekte bunun dışındakiler ise Analog cihazlar olarak nitelendirilmektedirler. 
Mikroişlemcilerin tamamı dijital cihazlardır.

Zaman zaman mikroişlemci bazlı bazı cihazların Analog cihazları kontrol etmesi istenir. 
Zaman zamanda Analog sinyallerin işlenip değerlendirilmesi için bu sinyallerin dijital 
sinyaller haline getirilmesi gerekir.

İşte bu gibi durumlarda Analog – Digital çeviriciler kullanılır. Yalnızca A/D çevirici olarak 
üretilmiş entegreler olduğu gibi bazı Pic’ler de bu çeviriciler seçimli olarak hazır bulunurlar. 
Burada A/D çeviricisi bulunan Pic’ler incelenecek ve kullanımları konusunda örnekler 
verilecektir.

Bu konuda en çok kullanılan Pic’lerden birisi PIC16F877 entegresidir. 40 bacaklı olan bu 
entegrede 8 kanal ve 10 bit hassasiyette A/D çeviricisi bulunmaktadır.

A/D çevirim prensibi genelde bir kondansatörün belirli bir referans voltajı ile şarj edilip deşarj 
için geçen sürenin sayılması esasına dayanır. Elde edilen süre bilgisi ise Analog değere 
karşılık elde edilmiş olan dijital değer olarak verilir.

Üzerinde A/D çevirici bulunan bir Pic kullanılırken yapılacak işlerin başında hangi bacakların 
ANALOG hangilerinin DIGITAL olarak kullanılacağına karar vermektir. Sonra A/D çevirici 
için referans voltajı kaynağının seçimi yapılmalıdır. İki türlü referans voltajı vardır. Birincisi 
Pic’in kendi VDD beslemesi (+5V) diğeri ise harici bir voltaj kaynağıdır. Tabiiki harici 
kaynaklar referans voltajının 5 Volt’tan farklı olması durumunda seçilmelidir.

Şimdi gelelim bu seçimleri yaptıktan sonra bunları Pic’e nasıl vereceğimize. A/D çeviricisi 
olan Pic’lerde ADCON register’i denilen 8 bitlik bir yazmaç bulunmaktadır. Genellikle bu 
yazmaç ADCON1 adı ile isimlendirilir.

Şimdi PIC16F877 nin ADCON1 yazmaç’ını inceleyelim.

2: ADCON1 REGISTER (ADDRESS 9Fh)

Bit-7: A/D Sonuç Format Seçme biti dir.
1 olur ise sonuç sağa hizalanmış , ADRESH nin 6. uç bitleri 0 olarak okunur.
0 olur ise sonuç sola hizalanmış, ADRESL nin alt bitleri 0 olarak okunur.

Bit 6-4 arası kullanılmaz ve 0 olarak okunur.

Bit -3-0 arası PCFG3 – PCFG0 A/D portu ayarlama kontrol bitleridir. İşte bu bitleri 
ayarlayarak portların seçimleri yapılır. Aşağıdaki tabloya bakınız.



Şimdi tablo üzerinde biraz kafa yoralım.

Şayet PCFG3:PCFG0 bitlerini 0000 olarak verir isek bu durumda RA0-RA3 , RA5, RE0-
RE2 bacaklarının tamamı ANALOG olarak ayarlanmış olacak ve artı referans Voltajı VDD 
den eksi referans voltajı ise VSS yani GND den alınacaktır.

Şimdi diyelim ki bize 3 adet Analog giriş lazım diğerleri Digital olabilir. +5V ve GND de 
referans voltajları olarak kullanılacak. Bu durumda tabloya bakar isek 0100 değeri tam 
istediğimiz ayarlamayı yapabiliyor. Tablonun en son hanesinde ilk değer kaç Analog giriş 
olduğunu / işaretinden sonraki değer ise harici referans voltaj girişi adedini gösteriyor. 
Seçtiğimiz değerde burası 3/0 olarak görülmektedir. Anlamı 3 adet Analog giriş ve sıfır 
referans voltajı var demek. Zaten biz Pic’in kendi voltaj girişlerini kullanmak istediğimizden 
gerçektende bize sıfır referans girişi lazımdır.

Pic’in voltaj girişleri referans voltajı olarak seçildiğinde Pic’e giren Analog voltaj değerinin 5 
Volt’u aşmamasına dikkat edilmelidir.

Bu şekilde tablonun kullanılmasını anlattıktan sonra bu aşamada tüm girişlerin Digital 
seçilmesi konusunda değinmek isterim. Analog girişlerin Digital olarak kullanılması istenir 
ise tablodan sağ tarafta 0/0 değerinin bulunduğu satırda PCFG3:PCFG0 değeri 0111 
(Desimal 7) olarak görülür. Demek ki ADCON1=7 veya ADCON1=%0111 dediğimiz 
zaman Pic 17F877 nin Analog girişleri iptal edilerek normal Digital giriş çıkışa 
dönüştürülmektedir. A/D çeviricisi bulunan Piclerde aksine bir komut bulunmaz ise ilk 
açılışta A/D pin’ler Analog olarak açılırlar. Dolayısıyla bu pinleri Digital kullanmak isterseniz 
mutlaka Adcon1=7 komutunu vermeniz gerekir.

Bu kadar bilgi bir örnek üzerinde çalışmamız için yeterlidir. Şimdi bir örnek program 
yapalım.

Örnek Program:

Bu programımız AN0 yani PORTA.0 bacağına bağlayacağımız bir potansiyometre üzerinden 
voltaj okuması yapılmasını sağlayacaktır.
Bu durumda 1 adet Analog giriş gerekiyor. PCFG3:PCFG0 değeri olarak tablodan 1110 
değerini seçiyoruz. Bu seçenek tek Analog giriş (AN0-RA0) verdiği gibi Pic in voltaj 



girişlerini de referans voltajı olarak kullanmamızı sağlamaktadır. Devremiz aşağıdaki gibi 
olacaktır.

Şimdi Programımızı yazalım

‘****************************************************************
‘*  Name    : ADC.BAS                                         *
‘* Author  : [ETE]                                *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2005 [ETE]                          *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 20.04.2005                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
TRISA=%00000001
TRISB=0
TRISC=0
TRISD=0
‘——————————————————————————-
@ DEVICE pic16F877
@ DEVICE pic16F877, WDT_on
@ DEVICE pic16F877, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F877, XT_OSC
‘——————————————————————————-
DEFINE LCD_DREGPORTB ‘LCD  data bacakları hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT 4  ‘LCD  data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREGPORTB ‘LCD  Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT 3 ‘LCD  Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?



define LCD RWREG         PORTB  ‘LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
define LCD_RWBIT          2  ‘LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD  RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT 1 ‘LCD RS  bacağı Hangi Bite bağlı  ?
DEFINE LCD_BITS 4  ‘LCD 4  bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES 2 ‘LCD Kaç  sıra yazabiliyor
‘——————————————————————————-
DEFINE ADC_BITS 10 ‘A/D  çevirim sonucu kaç bit olacak
DEFINE ADC_CLOCK 3 ‘Clock  kaynağı (3=rc)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 100  ‘Örnekleme zamanı mikro saniye cinsinden.
‘——————————————————————————-
ADCON1=%10001110 ‘7. bit 1  yapıldı 10 bit sonuç almak için.
‘——————————————————————————-
HAM    var  word  ‘ADC den  okunan ham Digital değer.
VOLT   var  word ‘16 bit  değişken tipi seçtik kullanacağımız değer 10 bit 
olacak.
Mvolt    var  byte
‘——————————————————————————-
Low PORTB.2 ‘ LCD R/W line  Low (W), şemada direkt GND ye bağlanabilir.
LCDOut $FE,1  ‘ LCD de CLS  yapar
pause 200 ‘ LCD nin açılması  için gerekli süredir.
‘——————————————————————————- 

BASLA:
ADCIN 0,HAM ‘0 nolu kanaldan  Analog değeri oku ve RAW değişkenine aktar.

BAK:   IF ADCON0.2=1  THEN BAK ‘Çevirme işlemi tamamlanınca Adcon0.2=0 
olacak.

 lcdout $FE,1,” HAM =”,#  HAM
Ham=ham+1 ‘Hesap kolaylığı açısından Ham değerini bir artırdık

‘Okunan değer 0-5 volt için 0-1024 olacağından okunacak değer  başına volt 
değeri

‘ 5/1024 =0,0048828 olacaktır. Sayı çok küçük olduğundan bu değeri 1000 
ile

‘çarpmalıyız. O halde (Okuma/V)= 4,8828 bu değeri 256 ile çarpar isek

‘4,8875 x 256 = 1250 değerini buluruz. Bu değeri kullanarak 32 bit işlem 
yapabiliriz.

‘1250 değeri (5/1024)*256 değerine karşılık gelmektedir.

’sonuçta ADC HAM değerini bu sayı ile çarpıp 256′ya bölersek sonucu elde 
etmiş oluruz.

‘ancak sonuç 32 bitlik sınırda olduğundan bu işi 32 bit çarpma ile 
yapıyoruz ve orta

‘baytı aldığımızda ise zaten sayının 256′ya bölünmüş halini aldığımızdan 
başka bir



‘işlem yapmadan sonucu elde etmiş oluruz.

 Volt=(ham */ 1250)/100 ‘Ham ile 1250 yi 32 bit olarak çarp ve 100′böl
Mvolt=Volt // 10  ‘Mvolt= Volt   MOD  10

‘Burada yeni bir komut veya işlem şekli görüyorsunuz. MOD  alma yani (//) 
kalan bulma

‘Bir sayını başka bir sayıya bölünmesinden sonra kalan miktarı bulma 
işlemine MOD

‘alma denir. Örnek W=A//1000 , A’yı 1000′e böl kalanı W değişkenine koy 
anlamındadır.

‘bizde yukarıda Mili volt değerini bulmak için volt (10 ile çarpılmış 
halini) 10′a

‘bölüp kalanı Mvolt değişkenine yerleştiriyoruz.

 Volt=Volt/10

 LCDOUT $FE,$C0,”  VOLT=”,#VOLT,”,”,# Mvolt
PAUSE 500
GOTO BASLA

ADC işlemlerinde ölçümler genelde çok kararlı olmaz. Bir biri arkasına yapılan ölçümlerde 
ufak tefek farklılıklar görülebilir. Bu nedenle çoğunlukla ortalama alma metodu kullanılır. 
Aynı yerde birden fazla ölçüm alınır ve sonuçlar toplanır. Sonuçta kaç adet ölçüm yapılmış 
ise toplam, o sayıya bölünür. Örnek vermek gerekir ise;

For I=1 To 10
ADCIN 0,HAM
TOPLAM=TOPLAM+HAM
NEXT I
HAM=TOPLAM/10

Sonuçta Ham değeri 10 adet ölçümün ortalamasını gösterecektir ve oldukça kararlı bir değer 
olacaktır.

ADC çevirme işlemlerinde en önemli husus elde edilen Ham değerin istenen değere 
çevrilmesi için oluşturulacak formülün bulunmasıdır. Örneğin bir sıcaklık ölçümü 
yapıyorsunuz ve bir ısı sensörü değerini ölçüyorsunuz. 8 bitlik bir işlemde 0-255 arası 
değerler , 10 bitlik bir işlemde 0-1023 arası değerler bulacaksınız. Peki bu değerleri nasıl 
sıcaklık değeri olarak göstereceksiniz. İşin önemli noktası burası.

Hemen şu hesaplamayı yapmalısınız. 8 bit hesaplama için , Sensör den okunabilecek en 
yüksek değer 255 olacaktır. Peki bu değer kaç derece sıcaklığa eşdeğerdir?. Yani Sensör ün 
gösterebileceği maksimum sıcaklık ne olacaktır. Bunu sensör bilgilerinden (bilgi formu veya 
üretici bilgilerinden) alacaksınız. Diyelim ki 120 dereceye eş değerdir. O halde birim okuma 
başına düşen sıcaklık değeri 120/255 =0,470 derece olacaktır.
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Bunu Pic de kullanabilmek için 0,470 x100 = 47 olarak bir değer elde edilecektir. Demek ki 
ben okuduğum değeri 47 ile çarpıp sonucu 100 e bölersem sıcaklığı bulabilirim.

O halde sensör den okunan 134 dijital değerinin sıcaklık karşılığı ne olacaktır diye 
sorduğumuzda formülümüz bize;
Sıcaklık =(134 x 47)/100=62,98 derece olarak bulunacaktır.

ADC konusunda söylenecek son söz olarak üzerinde ADC çevirici bulunan her Pic farklı 
özellikler taşıyabilir. En azından Analog pinlerinin ayarlanması işlemi farklı olabilir. Bu 
nedenle farklı Pic ler ile çalışırken mutlaka bilgi formlarında belirtilen ADC özelliklerine göz 
atmanızı tavsiye ediyorum.

Diğer bir husus da program başında verilen ADC DEFINE parametrelerinin ayarlanmasıdır.
Bunlar;

DEFINE ADC_BITS 10 ‘A/D çevirim sonucu kaç bit olacak
DEFINE ADC_CLOCK 3 ‘Clock kaynağı (3=rc)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 100 ‘Örnekleme zamanı mikro saniye cinsinden.

Sırası ile tekrar gözden geçirirsek;

DEFINE ADC_BITS 10 ADC çevirim sonucunun kaç bitlik olacağını ayarlamaktadır. Sonuç 
8 bit ise buraya 8 , 10 bit ise buraya 10 yazılmalıdır. Tabiiki kullanılacak değişken tespit 
edilen Bit değerine uygun olmalıdır.

DEFINE ADC_CLOCK 3 ‘Clock kaynağı (3=rc) Adc çevrim işlemlerinde her bit karşılığı 
bir Clock palsı ile belirlenir. Clock kaynağı olarak Pic in osilatörü veya dahili RC osilatör 
kullanılır. ADC işlemlerinde Bit başına çevirim süresi yaklaşık 1,6 mikro saniye olmalıdır. 
Pic in kendi osilatörü kullanılacak ise bu süreyi tutturmak için sistemi çalıştıran kristal 
frekansına göre bir hesap yapılıp gerekli parametre bulunmalı ve buraya yazılmalıdır. Şimdi 
örnek bir hesap yapalım.

Bu hesapta kullanabileceğimiz formül şöyledir;

Tçevirim= X/Fosc. Burada X değeri 2 veya 8 veya 32 olabilmektedir. Fosc ise kristal 
frekansı olup MHZ cinsindendir. Tçevirim=1,6 us. Olduğuna göre şimdi diyelim ki kristal 
frekansımız 4 Mhz ve Pic’in osilatörü nü kullanacağız. Hesaba göre ;

(00) Tcevirim=2/4 = 0,5 us çıkar 1,6 dan çok küçük olduğu için uygun değildir.
(01) Tcevirim=8/4 = 2 us çıkar 1,6 dan büyük ve yakın olduğu için kullanılabilir.
(10) Tcevirim=32/4 = 8 us çıkar 1,6 dan çok büyük olduğu için uygun değildir.

Kullanılabilir olan 8 değerinin Define komutundaki karşılığı (%01=1) 1 dir.O halde komut

DEFINE ADC_CLOCK 1 ‘olacaktır.
Aynı hesabı 20 MHz için yapar isek;

(00) Tcevirim=2/20 = 0,1 us çıkar 1,6 dan çok küçük olduğu için uygun değildir.
(01) Tcevirim=8/20 = 0,4 us çıkar 1,6 dan çok küçük olduğu için uygun değildir.
(10) Tcevirim=32/20 = 1,6 us çıkar 1,6 ile aynı olduğundan çok uygundur.



O halde komut; (%10=2)

DEFINE ADC_CLOCK 2 ‘olacaktır.

Kristal osilatör ün uygun olmadığı durumlarda (%11=3) bu komut 3 olarak verilerek dahili 
RC osilatör kullanılır. En çok kullanılan seçenek budur.

Son olarak;

DEFINE ADC_SAMPLEUS 100 komutunu inceleyelim.

ADC çevirim işleminin dahili bir kondansatörün önce şarj edilip sonra deşarj olma süresinin 
ölçüldüğünü söylemiş idik. Belirtilen ADC_SAMPLEUS süresi ADC işleminin 
başlatılmasını müteakip yani ADON bit inin set edilmesini müteakip uygulanan bir gecikme 
süresidir ve bir yerde kondansatörün şarj süresi olarak açıklanır. Genelde 50-100 us 
dolayındaki süreler çevirim için uygun gelmektedir.

Son bir örnek vererek ADC konusunu bitirelim.
Örneğimiz 5K değerinde bir termistör ün ısı sensörü olarak kullanımına ait bir örnek 
olacaktır. Termistör değerini ölçerek ekranda buna karşılık gelen sıcaklık değerini göstermeye 
çalışacağız. Kullanacağımız termistör NTC (Negative Temperature Coefficient) tipi bir 
termistör olacak yani sıcaklık arttıkça direnç değeri azalacak. Birde PTC tipleri mevcut olup 
bunlarda sıcaklık arttıkça direnç değeri de artmaktadır.

Programa geçmeden önce bazı varsayımlarımız olacak. 5 K lık termistör ’ün değeri 25 oC de 
ölçülen değeridir. Varsayalım ki 0 oC de ki değeri 6 K olsun. 50 oC de ise 3 K olsun. Bu 
kriterleri kullanarak programımızı yazalım. Amacımız bu termistör ü kullanarak bir 
termometre yapmak olacaktır. Önce devremizi verelim
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5 K lık termistör 0 derecede 6 K olacağı ve 50 derecede 3K ya düşeceği için yaklaşık 3K lık 
bir direnç sabit kalmakta yalnızca 3 K lık bölüm değişmektedir. O nedenle şemada 5 K lık 
termistör 3K (Pot) + 3K sabit Direnç olarak gösterilmiştir.

ÖRNEK PROGRAM : TERMISTOR.BAS

‘****************************************************************
‘*  Name    : TERMISTOR.BAS                                      *
‘*  Author  : [Erol Tahir Erdal]                                *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2005 [ETE]                          *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 21.04.2005                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
TRISA=%00000001
TRISB=0
TRISC=0
TRISD=0
‘——————————————————————————-
@ DEVICE pic16F877
@ DEVICE pic16F877, WDT_on
@ DEVICE pic16F877, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F877, XT_OSC
‘——————————————————————————-
DEFINE LCD_DREGPORTB ‘LCD  data bacakları hangi porta bağlı?



DEFINE LCD_DBIT4 ‘LCD data  bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREGPORTB ‘LCD  Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT3 ‘LCD  Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD RWREG    PORTB  ‘LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_RWBIT    2 ‘LCD  R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD  RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT 1 ‘LCD RS  bacağı Hangi Bite bağlı  ?
DEFINE LCD_BITS4 ‘LCD 4 bit  mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES 2 ‘LCD Kaç  sıra yazabiliyor

DEFINE  ADC_BITS 10 ‘A/D çevirim sonucu kaç bit olacak
DEFINE  ADC_CLOCK 3 ‘Clock  kaynağı (3=rc)
DEFINE  ADC_SAMPLEUS 100 ‘Şarj  zamanı mikro saniye cinsinden.
‘——————————————————————————-
ADCON1=%10001110 ‘7. bit 1  yapıldı 10 bit sonuç almak için.
‘——————————————————————————-
ISI   VAR word
HAM   VAR WORD
ONDA  VAR BYTE
‘——————————————————————————-
Low PORTB.2 ‘ LCD R/W line  Low (W), şemada direkt GND ye bağlanabilir.
LCDOut $FE,1 ‘ LCD de CLS  yapar
pause 200 ‘ LCD nin açılması  için gerekli süredir.
‘——————————————————————————- 

BASLA:
ADCIN 0,HAM ‘0 nolu kanaldan  Analog değeri oku ve RAW değişkenine aktar.

BAK:  IF ADCON0.2=1 THEN  BAK ‘Çevirme işlemi tamamlanınca Adcon0.2=0 
olacak.

 lcdout $FE,1,”HAM =”,#  HAM

‘50 derecede okunan ADC değeri 256 ve 0 derecede okunan 146 olduğundan

‘0-50 derece arası okunan değer farkı 110 dur (256-146) . O halde her  bir 
derece

‘için okunması gereken değer 110/50=2,2 olacaktır. Pic e uyarlamak için

‘okunan değeri 10 ile çarpıp 22 ye bölersek direkt sıcaklığı bulmuş 
olacağız.

‘ondalık değeri de hesaplamak için 10 yerine 100 ile çarpıyoruz.

 ISI=((HAM-146)*100)/22
onda=ISI//10
ISI=ISI/10
LCDOUT $FE,$C0,”     ISI=”,#ISI,”,”,#onda,”`C”
pause 500
GOTO BASLA



KESME (INTERRUPT) KULLANIMI: Tüm bilgisayarlar ve mikroislemci sistemlerinde 
kullanılan bir özelliktir. Basitçe açıklamak gerekirse, bir mikroislemciye kesme anında neler 
yapması gerektigi bir program bölümü seklinde verilir. Açıkçası mikro islemci kesme 
oluştugu anda yaptıgı isi tamamen bırakarak kesme bölümüne gider ve orada gösterilen isleri 
yapar. Kesme bölümünün sonunda tekrar geriye dön komutunu alır ve önceden yaptıgı ise 
kaldıgı yerden devam etmek üzere döner.

Bu olayı günlük hayatımızda yasadıgımız bir örnekle açıklayalım isterseniz. Diyelim ki bir 
evde yasıyorsunuz ve bir gün tüm aileyi topladınız. Amacınız aileye bir yangın olması 
durumunda ne yapılması gerektigini ögreteceksiniz. Burada yangının meydana gelmesi bir 
kesme olayı olacaktır. Normal yasama düzeninde hiç yangın olmaz ise kesme oluşmayacak 
demektir. Ama oluşma ihtimali her zaman olacaktır. Simdi bir aksam yemegi esnasında 
yangın çıktıgını varsayalım. Kesme oluşacak ve herkes önceden ögretildigi gibi görevinin 
basına kosacak. Yangın söndürülecek ve her kes yemege geri dönecektir. iste tipik bir kesme 
olayına

örnek. Kesme olayını kısaca açıkladıktan sonra Pic islemcilerinde hangi olayların kesme 
yaratabilecegine bir göz atalım.

RB0/INT KESMESİ:
En çok kullanılanlardan birisi PortB.0 pininde meydana gelen lojik seviye degisikliginin 
oluşturacagı kesme dir. Option Yazmaçının 6. biti önceden ayarlanarak kesmenin sıfırdan – 
bir konumuna geçiste mi yoksa bir konumundan – sıfır konumuna geçiste mi oluşturulacagı 
belirlenir.

OPTION_REG.6=0 olur ise RB0 da düsen kenarda kesme oluşur.
OPTION_REG.6=1 olur ise RB0 da yükselen kenarda kesme oluşur.

Düsen veya yükselen kenar terimi bir clock palsının kenar sekli olarak anlasılmalıdır. Kesme 
isleminin aktif edilebilmesi için INTCON (interrupt control registeri) yazmaçı kullanılır.

Örnegin RB0 kesmesinin aktif hale getirilebilmesi için;
INTCON.4=1 yapılmalı ve daha sonra ;
INTCON.7=1 degeri 7 nolu bite verilerek tüm kesmeler açılmalıdır.
Bu iki deger tek bir komutlada verilebilir. Söyle,
INTCON=%10010000

Bu kesme aktif hale getirildikten sonra sayet bir kesme oluşur ise INTCON yazmaçı nın 1 
nolu biti 0 konumundan 1 konumuna geçer. Bu bit sayet tekrar 0 konumuna program içinde 
getirilmez ise yeniden bir kesme oluşmaz. Bu nedenle programın KESME bölümünde bu bit 
sıfırlanmalıdır. RB0/INT Kesme kullanımını toparlamak gerekir ise;

RB0/INT kesmesini kullanmak için yapılması gerekenler sırası ile;
- Programın bas kısmına ON INTERRUPT GOTO KESME komutu verilerek kesme 
oluştugunda programın gidecegi yer (KESME) belirlenir.

- RB0 pini giris olarak ayarlanacak
- Gerekir ise Option Yazmaçının 7. biti 1 veya 0 yapılarak pullup dirençleri istege göre 
ayarlanacak.
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- Option Yazmaçının 6 biti 1 veya 0 olarak ayarlanarak kesmenin düsen kenar veya yükselen 
kenardamı olacağına karar verilecek.

- Intcon yazmaçına INTCON=%10010000 degeri verilerek kesme aktif hale getirilecek.

- Kesme bölümüne baslarken DISABLE komutu verilerek kesme anında yeniden kesme 
oluşumuna imkan verilmeyecek.

- Kesme bölümünde INTCON.1=0 komutu verilerek kesmeden dolayı 1 olan bayrak tekrar 
sıfırlanır ve sonradan yeni kesme oluşmasına imkan tanınır.

- Kesme bölümünün sonunda RESUME komutu verilerek programın kesme oluşmasından 
önceki yerine dönmesi saglanır.

- En sona ENABLE komutu yazılarak kesmeden dönüldükten sonra tüm kesmeler aktif hale 
getirilir.

Simdi de ögrendiklerimizi bir örnek vererek açıklayalım. Örnek Programımız RB0 bacagına 
baglı bir tus yardımı ile RA.0 bacagına baglı olan bir led’i yakıp söndürsün. Program içinde 
tusa basıldı mı? seklinde bir komut vermeden direkt kesme özelliginden yararlanacagız.

Yani RB0 bacagını sürekli 1 konumunda tutacağız (pullu up ile). Dolayısıyla bu bacagı tusa 
basarak sıfıra çekersek kesme oluşacak ve kesme bölümünde de led’i toggle komutu ile 
yanıksa söndürecegiz, sönük ise yakacagız. Tabiiki seçim olarak RB0/INT bacagı düsen 
kenar da kesme oluşacak sekilde ayarlanacaktır. Önce semamızı verelim;

iste Programımız; 

‘****************************************************************



‘* Name : KESME-RB0.BAS *
‘* Author : [Erol Tahir Erdal] *
‘* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE] *
‘* : All Rights Reserved *
‘* Date : 23.04.2005 *
‘* Version : 1.0 *
‘* Notes : *
‘* : *
‘****************************************************************
PORTA=0
TrisA=%00000000
TrisB=%00000000
‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628 ‘islemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_on  ‘Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON  ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Koruma kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF  ‘MCLR pini kullanılmıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————————————————–
ON INTERRUPT GoTo KESME ‘kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%0000000 ‘dahili  Pull up dirençleri aktif edildi ayrıca pullup 
direncine gerek yok
INTCON=%10010000 ‘Tüm  Kesmeler aktif ve RB0/INT kesmesi aktif
TRISB=%00000001 ‘PortB.0  giris digerleri çıkıs yapıldı.
TRISA=%00000000 ‘A portu  tamamı çıkıs yapıldı.
CMCON=7 ‘16F628 de  komparatör pinleri iptal hepsi giris çıkıs
‘—————————————————————–
SYMBOL TUS=PORTB.0
SYMBOL LED=PORTA.0
‘——————————————————————-
BASLA: ‘Ana program  bölümünde program bir sey yapmayacak
pauseus 100 ‘kesme  oluşmadıgı müddetçe program
goto basla ‘ bu satırlar  arasında dolasır
DISABLE ‘yeniden kesme  oluşması önleniyor
KESME: ‘program buraya  geldiginde kesme oluşmus demektir.
TOGGLE LED ‘LED konum  degistirdi
PAUSE 1
INTCON.1=0 ‘RB0/INT Bayragı (flag) silindi.
Resume ‘geldigin yere dön
Enable ‘kesmeler yeniden  aktif.
End
‘————————————————————————

B portunda dahili pullup dirençleri vardır ve OPTION Yazmaçının 7. biti bunların aktif olup 
olmamasını kontrol eder. Sayet bu bit 0 ise dirençler aktif, 1 ise dirençler devrede degildir. 
Sanırım örnek her seyi açıkça anlatıyor. Burada özellikle dikkat edilecek yer ana program 
bölümünde pauseus 100 komutundan baska bir komut olmadıgıdır. Normal olarak program 
kesme oluşuncaya kadar sürekli Basla etiketi ile Goto basla komutu arasında dönüp 
duracaktır. Buraya kadar açıklananlar yalnızca RB0/INT kesmesinin kullanımına örnektir.

PORTB (RB4-RB7) DEGİSİKLİK KESMESİ :

Bu kesme tipinde RB4-RB7 bacaklarının mevcut konumlarında oluşacak bir degisiklik 
sonucunda da kesme oluşturulmaktadır. Bu kesme PORTB nin RB4-RB7 arası bacaklarının 
tamamının giris yapılması halinde geçerlidir. Bacaklardan birisi çıkıs yapılır ise kesme iptal 
olur.



Kesme bir kere aktif hale getirilir ise bu 4 adet bacak degeri sürekli pic tarafından okunur. 
Okunan deger bir önceki ile karsılastırılır. Sayet fark var ise kesme oluşur. Kesme de oluşan 
RBIF bayragının silinmesi için PortB nin bir kere programcı tarafından mutlaka okutulması 
gerekir. Aksi taktirde bayrak silinemez ve sürekli kesme oluşur.

Tabiiki yalnızca PortB nin okunması bayragı silmeye yetmeyecektir. Ayrıca RBIF bayragının
kesme bölümünde silinmesi de gerekir. RB PORT (Rb4-Rb7) Degisiklik Kesmesinin 
oluşması İçin Gerekenler :

Programın bas kısmına ON INTERRUPT GOTO KESME komutu verilerek kesme 
oluştugunda programın gidecegi yer (KESME) belirlenir.

- RB4-RB7 pinleri mutlaka giris olarak ayarlanacak

- Intcon yazmaçının 3 biti bu kesme için ayrılmıstır. Bu bit 1 yapılarak kesme aktif edilir. 
INTCON=%10001000 degeri verilerek kesme aktif hale getirilecek.

- Kesme bölümüne baslarken DISABLE komutu verilerek kesme anında yeniden kesme 
oluşumuna imkan verilmeyecek.

- Kesme Bölümünde DURUM=PORTB seklinde port degeri okunacak

- Kesme bölümünde INTCON.0=0 komutu verilerek kesmeden dolayı 1 olan bayrak tekrar 
sıfırlanır ve sonradan yeni kesme oluşmasına imkan tanınır.

- Kesme bölümünün sonunda RESUME komutu verilerek programın kesme oluşmasından 
önceki yerine dönmesi saglanır.

En sona ENABLE komutu yazılarak kesmeden dönüldükten sonra tüm kesmeler aktif hale 
getirilir

Bu kesmeyi bir örnekle açıklayalım. Bu defa yine PortA.0 pinine bir LED baglı olsun. 
PortB.7 pinine bir Tus baglayalım ve bu sefer tus, pulldown yani GND ye çekili olsun. Tusa 
basılınca PortB.7 pinine High
uygulayalım.

İste baglantı semamız;



Program RB (4-7) Degisiklik Kesmesi: 

 ‘****************************************************************
‘* Name : KESME-RBCH.BAS *
‘* Author : [Erol Tahir Erdal] *
‘* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE] *
‘* : All Rights Reserved *
‘* Date : 23.04.2005 *
‘* Version : 1.0 *
‘* Notes : *
‘* : *
‘****************************************************************
PORTA=0:portb=0
TRISB=%11110000 ‘PortB tamamı giris yapıldı.
TRISA=%00000000 ‘A portu  tamamı çıkıs yapıldı.
‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628 ‘islemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_on  ‘Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON  ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Koruma kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off  ‘MCLR pini kullanılmıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————————————————–
ON INTERRUPT GoTo KESME  ‘kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%10000000 ‘dahili  Pull up dirençleri iptal edildi
INTCON=%10001000 ‘Kesmeler  aktif ve RB CHANGE kesmesi aktif
CMCON=7 ‘16F628 de  komparatör pinleri iptal hepsi giris çıkıs
‘—————————————————————–
DURUM VAR BYTE
SYMBOL TUS=PORTB.0
SYMBOL LED=PORTA.0
SYMBOL RBIF=INTCON.0
‘——————————————————————-
BASLA: ‘Ana program bölümü
DURUM=PORTB
PAUSEUS 100



GOTO BASLA
DISABLE ‘yeniden kesme  oluşması önleniyor
KESME: ‘ burada kesme oluştu  demektir.
TOGGLE LED ‘LED konum  degistirdi
PAUSE 300
DURUM=PORTB ‘PortB degeri okundu
RBIF=0 ‘INTCON.0=0 yapıldı  yani RB CHANGE Bayragı (flag) silindi.
RESUME ‘geldigin yere dön.
ENABLE ‘kesmeler yeniden  aktif.
End

TMR0 KESMESİ : Ram bellegin 01 adresinde bulunan özel bir yazmaçdır. Genellikle adı 
üstünde zamanlayıcı olarak kullanılır. 8 bitlik bir sayıcıdır. Yazılabilir okunabilir. 
Programlanabilen bir özel bölücüsü (prescaler) vardır. Harici veya dahili clock palsları ile 
sayım yapabilir.

Sayma yönü daima artan yöndedir. Bu sayıcı veya zamanlayıcı 255 degerini astıgı zaman 
degeri tekrar sıfır olur ve bu anda bir kesme oluşturulabilir. Bu sayıcının diger önemli bir 
özelligi ise arka planda yani ana programdan bagımsız çalısmasıdır. Ana program çalısırken 
veya kesme oluştugu andan
itibaren saymasına devam eder.

OPTION Yazmacının ilk üç biti frekans bölme (prescaler) ayarlaması için kullanılır. Bu üç 
bitin aldıgı degerlere göre bölücünün aldıgı degerler asagıda gösterilmistir. Bu bölücü aynı 
zamanda WDT içinde kullanıldıgından tabloda WDT için bölücü degerleride gösterilmistir.

Tablodan da anlasılacagı üzere sinyal kaynagından gelen palsların TM0 sayıcısını 1/1 yani 
direkt saydıracagı bir konum mevcut degildir. Özellikle dısarıdan bir sinyal kaynagından 
gelen palsların sayılmasında lazım olacak olan bu husus için OPTION yazmacının 3. biti 1 
(bir) yapılarak frekans bölme islemi WDT için yapılır.

Bu bir nevi aldatmadır. Bölme WDT için yapılınca Frekans bölücü TM0 için Bay-Pass 
edilmis yani atlanmıs olur. Dolayısıyla gelen sinyaller 1/1 olarak Timer0 tarafından sayılır. 
Bunu yapacagımız örnekte görecegiz. TM0 sayısının kullanılması için bazı parametrelerin 
önceden ayarlanması gerekiyor. Bunlar sırası ile;



1. Sayıcının sayabilmesi için gerekli olan clock sinyalinin kaynagı ne olacaktır?. Bu kaynak 
dahili osilatör olabilecegi gibi standart olarak PortA.4 /TOCKI bacagı kullanılarak dısarıdan 
bir sinyal kaynagı ile beslenebilir. Bu seçim OPTION yazmacının 5. biti olan TOCS biti ile 
yapılır.

TOCS biti = 0 ise sinyal kaynagı dahili osilatör dür. TOCS biti = 1 ise sinyal kaynagı 
PortA.4 pinin den giren harici sinyal kaynagıdır.

2. Harici sinyal kaynagı seçilir ise, sayacın düsen kenarda mı yoksa yükselen kenarda mı 
sayma isini yapacagı OPTION yazmacının 4. biti olan TOSE biti ile ayarlanır.

TOSE Biti = 0 ise düsen kenarda sayma
TOSE Biti = 1 ise Yükselen kenarda sayma yapılır.

3. Frekans bölme islemi TMR0 için mi yoksa WDT için mi geçerli olacaktır? Bunu seçmek 
için OPTION yazmacının 3. biti olan PSA biti kullanılır.

PSA Biti = 0 ise Frekans Bölme TMR0 için geçerli,
PSA Biti = 1 ise Frekans Bölme WDT için geçerli olur.

4. Son olarak da Frekans bölme kullanılacak ise degeri ayarlanır. Bunun içinde OPTION 
yazmacının ilk 3 bitinin kullanıldıgını söylemistik. Tabloda verdigimiz degerlerden biri 
seçilerek OPTION yazmacına yazılır.

5. Programın bas kısmına ON INTERRUPT GOTO KESME komutu verilerek kesme 
oluştugunda programın gidecegi yer (KESME) belirlenir.

6. INTCON yazmacının 5. biti bu kesme için ayrılmıstır. Bu bit 1 yapılarak kesme aktif 
edilir.

7. Kesme bölümüne baslarken DISABLE komutu verilerek kesme anında yeniden kesme 
oluşumuna imkan verilmeyecek.

8. Kesme bölümünde INTCON.2=0 komutu verilerek kesmeden dolayı 1 olan bayrak tekrar 
sıfırlanır ve sonradan yeni kesme oluşmasına imkan tanınır.

9. Kesme bölümünün sonunda RESUME komutu verilerek programın kesme oluşmasından 
önceki yerine dönmesi saglanır.

10. En sona ENABLE komutu yazılarak kesmeden dönüldükten sonra tüm kesmeler aktif 
hale getirilir. Burada bir konuyu açıklamakta fayda görüyorum. Dahili veya harici osilatör 
kullanılması durumunda, frekans degerinin Pic’e baglı kristal degerinin dörtte biri olacağını 
bilmeniz gerekiyor. Diyelimki Pic 4 MHz lik bir kristal ile çalısıyor. O halde TMR0 için 
kullanılacak sinyal kaynagı 1 MHz frekansa sahip olacaktır.

Dahili osilatör ve Frekans bölücü pek çok uygulamalarda kullanılır. Özellikle hassas 
zamanlama islerinde önemli bir kullanım alanı vardır. Bunların basında Pic’in bir saat olarak 
kullanılması gelir. Dahili veya harici ösilatör ve frekans bölücü kullanılarak pic’in her bir 
saniyede bir kesme oluşturmasını saglayabiliriz. Sayet bu zamanı hassas bir sekilde 
ayarlayabilir isek dogru çalısan bir saat yapabiliriz. Simdi bunu bir örnek ile açıklayalım.



Yapacagımız örnek de 4 MHz de çalısan bir PIC16F628 kullanacagız. Dahili sinyal 
kaynagını kullanarak gelen sinyali 64’e bölecegiz. Bu durumda pic, TMR0’ ile 0 dan baslayıp 
255’e kadar sayıp kesme oluşturabilmesi için ;

1 us x 64 x 256 = 16384 us süre kullanacaktır. 1 sn = 1000 ms ve oda 1000.000 us ye esit 
oldugundan sayet 1.000.000 us degerini 16384’e bölersek 61 degerini buluruz. O halde her 
kesme oluştugunda bir baska degiskeni saydırır ve bunun degeri 61 den 62 ye geçtigi anda 
degerini sıfırlayıp saniye degerini bir artırırsak bir saniyelik saat palslarını yakalamıs oluruz. 
Bunu bir programda kullanarak da saat yapabiliriz.

Bu örnek için bir semamız asagıdadır.

Programa geçmeden önce gerekli parametrelerimizi tespit edelim; Tespitlerimizin etki alanı 
OPTION Yazmacı olacağından tüm tespitleri Binary olarak bu yazmaca isleyecegiz.

1. Sinyal kaynagımız dahili osilatör olacaktır. O halde TOCS (5.bit) 0 olacaktır.
OPTION_REG=%00000000

2. Frekans Bölme islemi TMR0 için olacak olup 3. bit 0 olacaktır.
OPTION_REG=%00000000

3. Frekans bölme (prescaler) degeri 64 olacak olup bunun TMR0 için bit karsılıgı 101 dir.

OPTION_REG=%00000101



4. TMR0 kesmesini kullanacagımızdan INCON yazmacının 5. biti high olacaktır. Tüm 
Kesmeleri açmak için INTCON 7. biti high olacağından bu iki durumu tek komutta 
toparlarsak, INTCON=%10100000 seklinde bir komut yazmamız gerekir. Bu asamadan 
sonra programımızı verelim.

‘****************************************************************
‘* Name : KESMETMR0.BAS *
‘* Author : [Erol Tahir Erdal] *
‘* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE] *
‘* : All Rights Reserved *
‘* Date : 23.04.2005 *
‘* Version : 1.0 *
‘* Notes : *
‘* : *
‘****************************************************************
PORTA=0:portb=0
TRISB=%00000000 ‘PortB tamamı çıkıs yapıldı.
TRISA=%00000000 ‘A portu  tamamı çıkıs yapıldı.
‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628 ‘islemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF  ‘Watch Dog timer kapalı
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON  ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Koruma kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off  ‘MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————————————————–
DEFINE LCD_DREG PORTB ‘LCD  data bacakları hangi porta baglı?
DEFINE LCD_DBIT 4 ‘LCD data  bacakları hangi bitten baslıyor?
DEFINE LCD_EREG PORTB ‘LCD  Enable Bacagı Hangi Porta baglı?
DEFINE LCD_EBIT 3 ‘LCD  Enable Bacagı Hangi bite baglı ?
define LCD RWREG PORTB ‘LCD  R/W Bacagı Hangi Porta baglı?
define LCD_RWBIT 2 ‘LCD R/W  Bacagı Hangi bite baglı ?
DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD  RS Bacagı Hangi Porta baglı ?
DEFINE LCD_RSBIT 1 ‘LCD RS  bacagı Hangi Bite baglı ?
DEFINE LCD_BITS 4 ‘LCD 4 bit  mi yoksa 8 bit olarak baglı?
DEFINE LCD_LINES 2 ‘LCD Kaç  sıra yazabiliyor
‘————————————————————————-
ON INTERRUPT GoTo KESME  ‘kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%10000101 ‘Pull  up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/64.
INTCON=%10100000 ‘Kesmeler  aktif ve TMR0 kesmesi aktif
TMR0=0
CMCON=7 ‘16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giris çıkıs
‘—————————————————————————-
SAYAC VAR BYTE
SN VAR BYTE
DAK VAR BYTE
SAAT VAR BYTE
GUN VAR BYTE
‘—————————————————————————–
CLEAR ‘tüm degiskenler  sıfırlandı
PAUSE 200
LCDOUT $FE,1
LOW PORTB.2 ‘LCD -R/W bacagı LOW’a çekildi.
‘—————————————————————————–
BASLA:
LCDOUT $FE,$84,DEC2 SAAT,”:”,DEC2  DAK,”:”,DEC2 SN
GOTO BASLA

DISABLE
KESME:



SAYAC=SAYAC+1 ‘kesme sayacı 1 sn= 61(sayac) x 256 (Tmr0) x 64  (bölme)
IF SAYAC=61 then ‘61 adet  kesme olunca 1 sn. süre geçiyor.(999424 us)
SAYAC=0 ’sayaç sıfırlanıyor
SN=SN+1 ’saniye degeri bir  artırılıyor
IF SN=60 THEN ’saniye 60  olmus ise 1 dakika süre geçti o halde
SN=0 ‘ saniye sıfırlanıyor
DAK=DAK+1 ‘ dakika degeri  bir artırılıyor
IF DAK=60 THEN ‘dakika 60  olmus ise 1 saat süre geçti
DAK=0 ‘ dakika sıfırlanıyor
SAAT=SAAT+1 ‘ saat degeri  bir artırılıyor
IF SAAT=24 THEN ’saat 24  olmus ise 1 gün geçti
SAAT=0 ’saat sıfırlanıyor
GUN=GUN+1 ‘gün degeri bir  artırılıyor
IF GUN=365 THEN GUN=0 ‘gün  365 olmus ise
ENDIF ‘gün sıfırlanıyor 1  yıl geçti
ENDIF
ENDIF
ENDIF
INTCON.2=0 ‘TMR0 Kesme bayragı sıfırlanıyor
RESUME
ENABLE
END
‘———————————————————————————–

Her ne kadar hesap sonucunda kesmenin oluşturacagı gecikme yaklasık 1 sn hesaplanmıs 
isede pratikte program komutlarınında bir gecikmeye sebep olacağı unutulmamalıdır. 
Yukarıdaki programda KESME bölümünde bir çok komut bulunmaktadır. Makine dilinde her 
bir komut yaklasık (4MHz de) 1 us süre almaktadır. Bu nedenle hesaplama dogru olsa da saat 
ileri gidebilir veya geri kalabilir. Bunun için SAYAC degeri her 61 kesme yerine 60 – 59 -58 
kesmede bir saniye artırımı yaptırılabilir. En iyisi programın yazılması tamamlanınca bir 
dogru çalısan bir saat yardımı ile süre karsılastırması yapılmalı ve gerekirse SAYAC degeri 
ile oynanarak hassas bir ayarlama yapılmalıdır.

Burada ikinci bir örnek daha verecegiz ve saat’in baska ilerde nasıl kullanılacagına bakacagız. 
Diyelim ki 4 adet tus ile kontrol edilen 4 adet rölemiz var ve bunlar bir takım sistemleri 
çalıstırıyorlar. Her bir röle ayrı bir sistemi çalıstırıyor ve biz hangi sistemin ne kadar 
çalıstıgını bilmek istiyoruz. İste yazacagımız program 4 adet tus yardımı ile 4 adet röleyi 
çalıstıracak ve arka planda ise TMR0 kesmesi yardımı ile saatimiz çalısacak.

Bu programda ayrıca yeni bir degisken tipi ile tanısacagız. Dizi degiskeni. Dizi degiskenleri 
aynı isimle açılırlar ancak her bir degiskenin bir indeks denilen parametresi vardır. Indeks ayrı 
bir degisken altında saklanabilir ve degeri degistirilerek istenilen dizi degiskenine kolaylıkla 
ulasılabilir. Kullanımı degisken tanımlarında söyle yapılmaktadır.

DEGER var Byte [4] burada deger adlı degiskenin 4 ayrı indeksli çesidi vardır. Bunlar ;

DEGER[0] – DEGER [1] – DEGER [2] ve DEGER [3] dür.

Önce programla ilgili semamızı verelim;
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Dikkat edilirse semada röle yerine logic prop baglanmıstır. Bunların yerine asıl devrede birer 
role baglanacaktır. Ancak asıl amacımız programın islevini göstermek oldugundan detaya 
girilmemistir.

İste programımız;

‘****************************************************************
‘* Name : KESME-R0LE.BAS *
‘* Author : [E.Erdal] *
‘* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE] *
‘* : All Rights Reserved *
‘* Date : 23.04.2005 *
‘* Version : 1.0 *
‘* Notes : *
‘* : *
‘****************************************************************
PORTA=0:portb=0
TRISB=%00001111 ‘PortB (RB4-RB7) çıkıs digerleri giris yapıldı.
TRISA=%00000000 ‘A portu  tamamı çıkıs yapıldı.
‘—————————————————————–



@ DEVICE pic16F628 ‘islemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF ‘Watch Dog timer kapalı
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF  ‘Kod koruma kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off  ‘MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————————————————–
DEFINE LCD_DREG PORTA ‘LCD  data bacakları hangi porta baglı?
DEFINE LCD_DBIT 0 ‘LCD data  bacakları hangi bitten baslıyor?
DEFINE LCD_EREG PORTA ‘LCD  Enable Bacagı Hangi Porta baglı?
DEFINE LCD_EBIT 7 ‘LCD  Enable Bacagı Hangi bite baglı ?
DEFINE LCD_RSREG PORTA ‘LCD  RS Bacagı Hangi Porta baglı ?
DEFINE LCD_RSBIT 6 ‘LCD RS  bacagı Hangi Bite baglı ?
DEFINE LCD_BITS 4 ‘LCD 4 bit  mi yoksa 8 bit olarak baglı?
DEFINE LCD_LINES 2 ‘LCD Kaç  sıra yazabiliyor
‘————————————————————————-
ON INTERRUPT GoTo KESME  ‘kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%10000101 ‘Pull  up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/64.
INTCON=%10100000 ‘Kesmeler  aktif ve TMR0 kesmesi aktif
TMR0=0
CMCON=7 ‘16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giris çıkıs
‘—————————————————————————-
SAYAC VAR BYTE
SN VAR BYTE[5]
DAK VAR BYTE[5]
SAAT VAR BYTE[5]
GUN VAR BYTE
DURUM var byte
I VAR WORD
ESKI VAR BYTE
ROLE VAR BYTE
‘—————————————————————————–
CLEAR ‘tüm degiskenler  sıfırlandı
PAUSE 200
LCDOUT $FE,1
‘—————————————————————————–
BASLA:
LCDOUT $FE,$84,DEC2  SAAT[0],”:”,DEC2 DAK[0],”:”,DEC2 SN[0]
DURUM=PORTB & %1111
IF DURUM>0 THEN PORTB=DURUM
ESKI=PORTB | DURUM*16
ROLE=NCD ESKI ‘NCD KOMUTU  SAYIDAKİ EN YÜKSEK HİGH OLAN BİTİ VERİR
ROLE=((ROLE>0)&%1)*(ROLE-4)  ‘BİR ÇOK İSİ GÖREN TEK BİR KOMUT
LCDOUT $FE,$C0,”ROLE=”,#ROLE,”  “,DEC2 SAAT[ROLE],”:”,DEC2
DAK[ROLE],”:”,DEC2 SN[ROLE]
PORTB=ESKI
FOR I=0 TO 2000
PAUSEUS 10
NEXT I
GOTO BASLA
DISABLE
KESME:
SAYAC=SAYAC+1 ‘kesme sayacı 1 sn= 61(sayac) x 256 (Tmr0) x 64  (bölme)

IF SAYAC=61 then  ‘61 adet kesme olunca 1 sn. süre geçiyor.(999424 us)
SAYAC=0 ’sayaç sıfırlanıyor
SN[0]=SN[0]+1
IF ROLE=0 then ATLA
SN[ROLE]=SN[ROLE]+1 ’saniye degeri bir artırılıyor
ATLA: IF SN[0]=60 THEN  ’saniye 60 olmus ise 1 dakika süre geçti ohalde
SN[0]=0



SN[ROLE]=0 ‘ saniye sıfırlanıyor
DAK[0]=DAK[0]+1
DAK[ROLE]=DAK[ROLE]+1 ‘ dakika degeri bir artırılıyor
IF DAK[0]=60 then ‘dakika 60  olmus ise 1 saat süre geçti
DAK[0]=0
DAK[ROLE]=0 ‘ dakika sıfırlanıyor
SAAT[0]=SAAT[0]+1
SAAT[ROLE]=SAAT[ROLE]+1 ‘ saat degeri bir artırılıyor
IF SAAT[0]=24 THEN ’saat 24  olmus ise 1 gün geçti
SAAT[0]=0
SAAT[ROLE]=0 ’saat sıfırlanıyor
GUN=GUN+1 ‘gün degeri bir  artırılıyor
IF GUN=365 THEN GUN=0 ‘gün  365 olmus ise
endif ‘gün sıfırlanıyor 1  yıl geçti
ENDIF
ENDIF
ENDIF
INTCON.2=0 ‘TMR0 Kesme bayragı sıfırlanıyor
RESUME
ENABLE
END
‘—————————————————————————–

Sayac=61 satırında 61 sayısı 1 sn lik süreyi ayarlamaktadır. Program komutlarındaki 
gecikmeler nedeni daha hassas bir ayarlama gerekebilir. Bir saatle birlikte kontrol edilerek pic 
saati geri kalıyorsa degeri azaltılmalıdır. İleri gidiyor ise artırılmalıdır. Programla iligli genel 
açıklamalar; Bu programda ileri programlama teknikleri kullanılmıstır. Program satırlarını 
esas alarak açıklamaya çalısalım.
‘——————————————————————————————————–
LCDOUT $FE,$84,DEC2 SAAT[0],”:”,DEC2 DAK[0],”:”,DEC2 SN[0]
‘——————————————————————————————————–
Programda saat için 5 adet indeks li degisken kullanılmıs idi. Bunun amacı her bir röle için 
ayrı bir zaman tutmak ve sıfır ile çalısan indeks degerini de ana saat için kullanmaktır. Yani 
saat(0) sistemin ana saati olacak Saat(1-4) arası ise her bir röleye ait olacaktır. Yukarıdaki 
komutta görüldügü gibi [0] indeksi kullanılmıs ve dolayısıyla sistem ana saati LCD üst 
satırında ekrana verilmistir.
‘——————————————————————————————————–
DURUM=PORTB & %1111
‘——————————————————————————————————–
Bu komutta Tusların hangisine basıldıgını kontrol etmek için tek bir komut kullanılmıstır. 
PORTB degeri okunarak 15 (%1111) sayısı ile AND islemi uygulanmıstır. Dolayısıyla PortB 
nin ilk 4 biti filtre edilerek ayrılmıs olacak ve bu bitlerden hangisi 1 ise (tusa basılmıs ise) 
belirlenecektir.

‘——————————————————————————————————–
IF DURUM>0 THEN PORTB=DURUM
‘——————————————————————————————————–
Burada herhangi bir tusa basılmıs ise eski basılmıs olanı iptal etmek ve yenisini devreye 
sokmak için bu komut kullanılmıstır.
‘——————————————————————————————————–
AKTIF=PORTB | DURUM*16
‘——————————————————————————————————–
Burada basılan tusa paralel olarak hangi rolelin aktif hale getirilecegi hesaplanmaktadır. Bir 
yerde basılan tuşun bit degeri 4 bit sola kaydırılarak PortaB ye verilmektedir. Hangi rölenin 



aktif oldugunu ise asagıdaki komut hesaplamaktadır.
‘——————————————————————————————————–
ROLE=NCD AKTIF ‘NCD KOMUTU SAYIDAKİ EN YÜKSEK HİGH OLAN BİTİ 
VERİR
‘——————————————————————————————————–
NCD komutu bir sayı içindeki en yüksek degerlikli high olan bitin konumunu verir. Örnek 
vermek gerekir ise SAYI=%00010000 ise NCD SAYI komutu bize 5 sayısını verecektir. En 
yüksek high 5. sıradaki 1 dir. Bu komut yardımı ile basılan tusa göre hangi rolenin aktif 
oldugunu belirliyoruz. Ancak bu belirleme bize PORTB deki sırayı verecektir.

Yani 4-8 arası bir deger. Halbuki biz 1. Role – 2. Role … 4.Role demek isteriz. Dolayısıyla 
bu degeri 1-4 arası degere indirgememiz gerekir. Burada islem aslında basit Hesaplanan 
degerden 4 çıkartır isek bize 1-4 arası degeri verir. Ancak ya deger 0 (sıfır) ise. Bu durumda 
0-4 bize 65531 gibi bir deger verirki buda sistemin hata yapmasına sebep olur. Bu durumda 
sayet Role degeri sıfır ise bu hesabı yapmadan atlamamız gerekir. Akıllıca bir programlama 
mantıgı ile bu isi tek komutla halledebiliriz.
‘——————————————————————————————————–
ROLE=((ROLE>0) & %1)*(ROLE – 4) ‘BİR ÇOK İSİ GÖREN TEK BİR KOMUT
‘——————————————————————————————————–
Bu komut bizi birkaç defa if kullanmaktan kurtarır. Bu komut asagıdaki program satırlarının 
görevini yapmaktadır;
‘——————————————————————————————————–
IF ROLE=0 THEN Hesap yapma ve Ekrana bir sey yazma
IF ROLE>0 then ROLE= Role-4 hesabını yap
‘——————————————————————————————————–
Simdi komut nasıl çalısıyor bir bakalım;
(ROLE>0) & %1 komutunda (ROLE>0) ifadesi bir logik operatör kullanan bir aritmetik 
ifadesidir. Role>0 ise degeri 255, Role=0 ise degeri 0 dır. Dolayısıyla bunu %1 ile AND 
islemine tabi tutar isek Role 0 dan büyük olunca degeri 1, sıfıra esit olunca ise degeri 0 olarak 
gelir. Bu ifadeyi (ROLE-4) ile çarpar isek istedigimizi elde etmis oluruz.

Yani:
1 x (Role-4) burada Role 0 dan büyük oldugundan role degeri 1-4 arası çıkacaktır.
0 x (Role-4) ki burada Role 0 oldugundan sonuç 0 olacaktır.
‘——————————————————————————————————–
LCDOUT $FE,$C0,”ROLE=”,#ROLE,” “,DEC2 SAAT[ROLE],”:”,DEC2 D
DAK[ROLE],”:”,DEC2 SN[ROLE]
‘——————————————————————————————————–
Komutu ile aktif olan role ile o röleye ait saat degeri ekrana getirilmektedir.
‘——————————————————————————————————–
PORTB=AKTIF
‘——————————————————————————————————–
Aktif olan role ekrana verilmektedir. Kesme oluşmasında kolaylık saglamak üzere 20 ms lik 
gecikme us cinsinden döngü kullanılarak verilmektedir.
‘——————————————————————————————————–
FOR I=0 TO 2000
PAUSEUS 10
NEXT I
‘——————————————————————————————————–
GOTO BASLA



‘——————————————————————————————————–
Goto basla ile program tekrar basa yönlendirilmektedir. Programın Kesme kısmında ise 1 sn 
lik süre Sayac=61 sayısı ile kontrol edilmekte ve bu süre sonunda Sn=Sn+1 komutu ile degeri 
bir artırılmaktadır. Sn degerinin 60’ı geçmesi halinde dakika ve paralel olarak saat ve gün 
degerleri artırılmaktadır.

Buradaki diger önemli nokta ise o andaki ROLE degeri ki burada indeks olarak kullanılmakta 
esas alınarak o roleye ait saat degeri ise ayrıca saydırılmaktadır. Tabiiki hiçbir role aktif degil 
ise role degeri 0 olacağından sistem ana saati saydırılmaktadır.

Bu dersimizin konusu Seri İletisim. Konuya seri iletişimin ne oldugunu açıklayarak 
baslayalım. Dijital bilgi bilindigi üzere bitlerden olusmaktadır. Her bir bit ya 0 (sıfır) yada 1 
(bir) olabilmektedir. Bunlar yana yana gelince daha büyük digital bilgiyi olusturmaktadır. 
Örnegin 8 adet bit 1 adet BAYT bilgisini olusturmakta 16 adet bit ise 1 adet WORD bilgisini 
olusturmaktadır.

Simdi gelelim bu bilgilerin başka yerlere aktarılması isine. 8 bitlik bir bilginin tek bir seferde 
başka bir üniteye aktarılması için 8 adet bağlantı ucu kullanırsak yani her bir bit için bir uç 
kullanır isek bu bir paralel aktarma islemidir. Yine 8 bitlik bir bilgiyi başka bir üniteye tek bir 
uç kullanılarak aktarmak istersek bu bir seri aktarma islemidir. Her iki sistemde ilave uçlarda 
olacaktır. Ancak biz sadece bilginin aktarılması için gereken uçlardan bahsediyoruz. İste 
üzerinde duracagımız konu bu seri bilgi aktarma sistemidir.

Bu sistemde verici ve alıcı ünite bir birlerine tek bir data hattı ile bağlanırlar. Verici 
gönderdigi bitleri belirli bir formatta yani belirli zaman içinde belirli sayıda bit gönderir. Bu 
sekilde olusturulan senkronizasyon ile 8 adet bitin gönderilmesi yapılır ve alıcıda bu bitleri 
teker teker alır. Alıcı ile verici nin bireysel çalısma hızlarının farklılıgından dolayı seri 
iletişimde bir kural vardır.

Kural birim zaman içinde gönderilen veya alınan bit sayısı ile ifade edilen BAUD RATE yani 
haberlesme hızı dır. Alıcı ve vericinin aynı senkron içinde alıs verislerinin yapılabilmesi için 
bu hızın her iki taraf için aynı değere ayarlanması gerekir. Sistemin başka parametreleri de 
bulunmaktadır. Gönderilen bilginin invert edilmesi her baytın sonunda bir stop biti 
gönderilmesi , parite kontrolu vs. gibi. İsin teferruatına fazla girmeden konuyla ilgili 
komutların kullanımına geçecegiz. Basic de seri iletişim komutları birkaç tanedir. Bunları 
sırası ile açıklayacagız. İlk komutumuz;

SERIN Pin,Mode,{Timeout,Label,}{[Qual...],}{Item…}
Standart Asenkron Seri data giris komutudur. Yani başka bir seri data gönderebilen bir 
üniteden gelen bilgiyi almak için kullanacagımız komutlardan birisidir. Parametrelerine 
bakacak olur isek; SERIN komutundan hemen sonra seri datanın alındıgı pin yer almaktadır. 
Burada PortA.0 veya PortB.2 gibi port pinleri kullanılır. İkinci parametre Mode dir.



Komut yukarıdaki hali ile Mod numaralarının kullanımına imkan tanımaktadır. Sayet komutu 
Mode isimleri ile kullanmak isterseniz programınızın bas tarafına ; Include “modedefs.bas” 
Komutunu ilave etmeniz gerekir. Her bir mod da bilginin düzmü yoksa inver edilmis hali 
ilemi alındıgı bellidir. Sistemin default olarak ayarlanmıs diğer parametreleri şöyledir.

8 data biti , no parity ve 1 stop biti seklindedir. Genel gösterim 8N1 seklindedir. diğer 
parametre olan ve gerektiginde kullanılmayan Timeout parametresi dir ve 1 ms (milisaniye) 
cinsinden belirlenir. Anlamı ise burada verilen süre içerisinde herhangi bir data alınmaz ise 
program Label parametresi ile belirlenen konuma atlar. Dolayısıyla Label’i de açıklamıs 
oluyoruz. Burada bir program bölümünün ismi (etiketi) verilir .

Bir sonraki parametre qualifier olup belirleyici anlamında kullanılır ve birden fazla olabilir. 
Genellikle dogru haberlesme yapılabilmesi için gönderilen bilgilerin basına belirli ifadeler 
yerlestirilir. Bu yerlestirilen bilgilere qualifier denir. Bu bilgiler rakam olabilecegi gibi bir 
karekter diziside olabilir. En son parametre ise gelen bilginin depolanacagı degisken simidir 
ve ITEM olarak gösterilmistir.

Buraya kullanacagınız degisken adı yazılacaktır. Örnek vermek gerekir ise ; SERIN PortA.0 , 
0 , [“ERO”] , ISI Bu komutta qualifier olarak kullanılan bilgi “ERO” bilgisidir. Program 
gelen bilgilere sürekli bakacak ve önceden “ERO” bilgisini alır ise arkasından gelen ilk 
bilgiyi ISI degiskenine koyacaktır. Aksi taktirde ISI degiskeni oldugu gibi kalacaktır. Bu 
sistem, haberlesmede yanlıs data alımını önleyen güzel bir sistemdir.

Diğer Bir komut SERIN2 komutudur. Serin komutuna benzer bir komuttur. SERIN2 , 
GIRIS , 396 , [WAIT ("W"), DEC AL] Bu komutda da önce data alıs pini belirlenir ve pin 
otomatik olarak giris olarak ayarlanır. Daha sonra haberlesme hızı belirlenir.

Bu hız için değişik bir hesaplama mantığı kullanılmaktadır. Formül şöyledir. Haberlesme 
Hızı= (1.000.000/Baud Rate)-20 Örnek verecek olur isek , 2400 baud için hız hesaplayalım 
Hız= (1.000.000/2400)-20 = 396 olacaktır. (yukarıdaki komutta yazıldıgı gibi) Daha sonra 
belirli bir karakter veya karakter dizisinin alınması beklenir. Bu karekterlerden sonrada esas 
data Bin, hex veya dec formatlı olarak alınır.



diğer bir komut HSERIN komutu olup yalnızca Hardware Serial Port’u (USART) olan 
Pic’ler için kullanılabilir. Bu port PIC16F628 , PIC16F876, PIC16F877 gibi pic lerde 
bulunmakta 16F84/A da bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu komutu kullanabilmemiz için 
öncelikle kullandıgımız Pic’in bu porta sahip olup olmadıgını ögrenmemiz gerekecektir. 
Komutun kullanım sekli şöyledir. HSERIN {ParityLabel,}{Timeout,Label,}[Item{,...}] Bu 
komutun parametreleri Define komutu ile belirlenir. Bunlar; DEFINE HSER_RCSTA 90h 
(alma yazmacının Enable edilmesi)

DEFINE HSER_TXSTA 20h (gönderme yazmacının Enable edilmesi)
DEFINE HSER_BAUD 2400 (Haberlesme hızının belirlenmesi)

Komutun kullanım sekli genelde asagıdaki sekilde dir HSERIN [BILGI, DEC ZX] Bu 
komutta tüm parametreler DEFINE komutu ile verilmistir. Dolayısıyla parametre olarak 
yalnızca Bilgi isimli bir degisken ve arkasından Desimal olarak alınacak olan ZX degiskeni 
görülmektedir.

Bu komutun en önemli özelligi giris pinlerinin USART özelligine bağlı olarak önceden 
belirlenmis olmasıdır. Bu pinlerin hangisi oldugu Datasheetler de gösterilmektedir ve 
kullanıcı tarafından degistirilemez. Dolayısıyla komutun kullanımında pin adı görmezsiniz. 
Komutun başka bir kullanılıs sekli asagıda gösterilmektedir.

HSERIN 300,ATLA,[WAIT ("ER"),AL]

Bu komutta Timeout süresi 300 ms olarak verilmis ve bu süre sonunda programın ATLA 
isimli etikete gitmesi saglanmıstır. Komut gelen bilgiler arasında ER karakterlerini arayacak 
buldugu anda pesinden gelen bilgiyi AL degiskenine yerlestirecektir. Simdiye kadar vermis 
oldugumuz komutlar data alıs komutları idi. Aynı komutların bir de Data gönderme komutları 
vardır ve tek fark datanın gönderilmesi dir. Bu komutlarda bir data gönderme pini belirlenir.

HSEROUT komutunda bu pin standart olup degistirilemez. Ancak Serout veya serout2 
komutlarında kullanıcı tarafından istenildigi sekilde tanımlanır. Seri haberlesme konusunda 
son olarak önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Pic ve benzeri cihazlarda lojik 
seviyeler TTL seviyesindedir. Yani bir (1) sinyali +5V , sıfır (0) sinyali ise GND 
seviyesindedir.

Bu cihazlar kendi aralarında haberlesir iken arada herhangi bir seviye düzenleyici sistem 
gerekmez. Zira high olarak gönderilen sinyal her iki taraf için +5V dur. Low olan ise GND 
seviyesindedir. Ancak pic ve benzeri cihazlar bir PC ile haberlesmesi gerektiginde gönderilen 
veya alınan sinyallerin seviyelerinin düzeltilmesi gerekir. Zira PC lerde High sinyali -12V , 
low sinyali ise +12 V dur.

Bu is için RS232 çevirici entegresi kullanılması gerekiyor. Genellikle adı MAX 232 veya 
CP232 olarak geçer. Bu entegrenin RS232 giris ve çıkıs bacakları bulunmaktadır. Dolayısıyla 
Pic den gelen sinyali (+5V veya 0V – High veya Low) PC nin anlayacagı seviyelere (-10V 
veya +10v) çevirir. Aynı sekilde PC den gelen sinyalleri de Pic’in anlayacagı seviyelere 
çevirmektedir.

Dolayısı ile Pic-PC arası yapılacak seri haberlesme devrelerinde bu çeviricinin kullanılması
gerekir. Komutlarla ilgili bu kadar bilgi verdikten sonra örneklerimize geçelim; İlk örnegimiz 



basit bir Seri iletişim örnegi olacak. SERIN ve SEROUT komutlarını kullanarak bir rolenin 
çalıstırılmasını gerçeklestirecegiz.

Bunun için 2 adet Pic li devre kullanacagız. Birinci devremiz verici olarak çalısacak ve 
üzerinde yalnızca iki adet tus bulunacaktır. diğer devremiz ise alıcı olarak çalısacak ve 
üzerinde 2 adet LED ve 2 adet Role bağlı olacaktır. Önce şemamızı verelim;

Proje 7/1 : Seri – Ver – Al

İlk programımız SERI-VER.BAS

‘****************************************************************
‘* Name : SERI-VER.BAS *
‘* Author : [Erol Tahir Erdal] *
‘* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE] *
‘* : All Rights Reserved *
‘* Date : 11.05.2005 *
‘* Version : 1.0 *
‘* Notes : SERI-AL.BAS programının vericisidir. *
‘* : *
‘****************************************************************
@ DEVICE pic16F628 ‘islemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_on  ‘Watch Dog timer kapalı
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off  ‘MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘——————————————————————————
CMCON=7 ‘16F628 de  komparatör pinleri iptal hepsi giris çıkıs
OPTION_REG.7=0 ‘Dahili  pull-up lar AKTİF yapıldı ayrıca pull-up direncine 
gerek yok
PortA=0
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TrisA=%00000000
PortB=0
TrisB=%00000011
‘——————————————————————————
SYMBOL CIKIS=PORTA.0
SYMBOL TUSA=PORTB.0
SYMBOL TUSB=PORTB.1
VER VAR BYTE
‘——————————————————————————
PAUSE 200
VER=0
‘——————————————————————————
BASLA: VER=0
IF TUSA=0 THEN
VER=88
gosub gonder
WHILE TUSA=0
WEND
endIF
IF TUSB=0 THEN
VER=66
gosub gonder
WHILE TUSB=0
WEND
endif
PAUSE 100
GOTO BASLA

‘—————–ALT PROGRAMLAR——————————-
GONDER:
SEROUT2 CIKIS,396,["E","T","E",ver]
SEROUT2 CIKIS,396,["E","T","E",ver]
return
END

İkincisi ise SERI-AL.BAS ,

‘*****************************************************************
‘* Name : SERI-AL.BAS *
‘* Author : [E.T.E] *
‘* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE] *
‘* : All Rights Reserved *
‘* Date : 13-02-2005 *
‘* Version : 41.00 *
‘* Notes : SERI-VER.BAS PROGRAMININ ALICISIDIR*
‘* : *
‘*****************************************************************
PORTA=0
PORTB=0
TRISA=%00000001 ‘A portu A.0 giris diğerleri çıkıs yapıldı.
TRISB=%00000000 ‘B portu  tamamı çıkıs yapıldı.
‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628 ‘islemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_on ‘Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON  ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Koruma kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF  ‘MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————degiskenler——————————
AL VAR BYTE



GIRIS VAR PORTA.0
ROLEA VAR PORTB.0
ROLEB VAR PORTB.1
LEDA VAR PORTB.6
LEDB VAR PORTB.7
‘—————————–B A S L A N G I Ç —————————
CMCON=7
CLEAR
PAUSE 500
PORTB=0 ‘tüm çıkıslar low seviyesinde
‘——————————————————————————-
BASLA:
SerIn2 GIRIS,396,[WAIT ("ETE"),AL]
IF AL=88 THEN
TOGGLE LEDA
TOGGLE ROLEA
ENDIF
IF AL=66 THEN
TOGGLE LEDB
TOGGLE ROLEB
ENDIF
PAUSE 200
GOTO BASLA
END

Seri haberlesme isinde en önemli faktörlerin basında alıcı ile vericiyi aynı anda karşı karşıya 
getirmektir. Bunun muhtelif yolları vardır. Senkronizasyon denilen bu islem için genelde 
kullanılan yöntem önden bir uyandırma sinyalinin gönderilmesi arkasından belirleme datası 
ve onun arkasından ise esas gerekli olan data nın gönderilmesidir.

Uyandırma sinyali nedir diyeceksiniz buna genellikle preambl sinyali denilmektedir. 
Uyandırma sinyali bir sinyal kombinasyonudur. Muhtelif sekillerde olabilir. Benim 
kullandıgım ve olumlu netice aldıgım kombine sinyal asagıdaki sekildedir.

- İlk sinyal %10101 seklinde bir sinyal arkasından %00000 ve onun arkasından ise %11111 
seklinde bir sinyal dir. Bunun komut karşılıgı; SEROUT2 CIKIS,396,
[REP$AA5,REP$005,REP$FF5]

Haberlesmeye baslamadan önce bu komut verilerek karşı taraftaki devrenin alıs moduna 
geçmesi saglanır. Bu komutun arkasından esas göndermek istediginiz bilgiler gönderilir. Önce 
belirleme bilgisi yani; (”E”),(”T”),(”E”) bilgisi burada bir belirleme bilgisidir.

Örnek;
SerOut2 CIKIS,396,[("E"),("T"),(”E”),EKLE]
Pesinden esas göndermeniz gereken bilgi veya bilgiler dizisi gönderilir. Sonuçta yukarıdaki 
örnekte EKLE adlı degisken de yer alan değer göndermek istedigimiz bilgi olmaktadır.

Senkron konusunda hata yapılmaması için genelde gönderme komutu birkaç defa arka arkaya 
tekrarlanır. Sayet yazılan program satırı çok az ise tek komut da yeterli olabilir. Ancak uzun 
programlarda gönderme komutunun artırılması gerekir.

Örnek olarak;



SerOut2 CIKIS,1646,[("E"),("R"),EKLE]
SerOut2 CIKIS,1646,[("E"),("R"),EKLE]
SerOut2 CIKIS,1646,[("E"),("R"),EKLE]
SerOut2 CIKIS,1646,[("E"),("R"),EKLE]
SerOut2 CIKIS,1646,[("E"),("R"),EKLE]

Örnekte görüldügü gibi en az 5 defa tekrarlanmasında yarar vardır. Bir mahsuru olmadıgı gibi 
yararı vardır.

Alma komutu tek olabilir. Çünkü senkron saglandıktan sonra gelen sinyallerden birini 
mutlaka görüp alacaktır. Bu kadar açıklama dan sonra daha komplike bir Seri haberlesme 
programına geçelim.

Diyelim ki bir televizyona uzaktan kumanda devresi yapmak istiyoruz. Bu devre ile 
televizyonu açıp kapatmak, volum kontrolu yapmak ve hem Kanal+ ve Kanal- tuşlarını 
kullanarak kanallar arasında gezinmek hemde sabit kanal (1-5) tuşlarını kullanarak kanal 
seçmek istiyoruz. İki adet pic kullanacagız. Bu sefer 16F84A kullanalım. Çünki devrenin aslı 
16F84 ile yapılmıs idi. Devre şemasını vermeden önce bazı konulara açıklık getirmek 
gerekiyor.

Volum kontrolu ve program gezinmesi yapacagız. Volum kontrolu için digital pot 
kullanabilirdik. Ancak program kontrolü açısından bu iside kendimiz yapalım istiyoruz. Hem 
Volum kontrolu hemde program
gezinmesi için 4051 (Analog swich) kullanacagız.

4051’in ABC adres bacakları 1 adet giris-çıkıs bacagı ve bu bacagın seçilen adrese göre 
Analog olarak bağlanabildigi 8 adet giris-çıkıs bacagı bulunmaktadır. Volum kontrolu için 16 
kademe volum elde etmek üzere 2 adet (2×8=16) 4051 kullanacagız ve toplamda 16 adet 
volum seviyemiz olacak. Program gezinme için toplam 8 adet kanal çıkısımız olacak.

Bahsini ettigim projeyi bizzat uygulama fırsatım oldu. Sistem hala basarı ile çalısmaktadır. 
İsin mantıgını izah edecek olur isek, verici olarak çalısan pic üzerinde bulunan ;

- açma / kapama tusuna basıldıgında karşı taraftaki pic de bir pin high / low olacak. (toggle 
çalısma)

- Volum+ tusuna basıldıgında volum artacak yani 2 adet 4051 çıkısları sırası ile konum 
degistirecek.

- Aynı sekilde Volum- tusuna basıldıgında yapılan isin tersi yapılacak.

- Program+ tusuna basıldıgında program kademesi bir artacak. Basılı tuttukça artam devam 
edecek.

- Program- tusuna basıldıgında bu sefer seçim isi terse dönecek.

- Sabit program seçme tuşlarından birine basıldıgında ise ilgili tusa karşılık gelen pin karşı 
tarafta toggle olarak çalısacak. Ancak bu pin açık olan diğer pinleri iptal edip yanlıca kendisi 
çıkıs verecek. Bir ayrıntıyı daha izah etmekte fayda görüyorum. İki pic arasındaki bağlantıda 
bir inverter (NOT) kullanılmıstır. Aslında gerekli olmayan bu elemanı Seri haberlesme 
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komutlarında alıcı veya vericiden birini invert edilerek kullanılmasını göstermek amacı ile 
yaptım.

İste şemamız. Biraz karısık gibi gelebilir ama iyice takip edilirse kimin nereye bağlı oldugu 
kolaylıkla görülecektir.

Önce Verici Kısmına ait programı verelim;

‘****************************************************************
‘* Name : Verici4.BAS *
‘* Author : [Erol Tahir Erdal] *
‘* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE] *
‘* : All Rights Reserved *
‘* Date : 11.05.2005 *
‘* Version : 1.0 *
‘* Notes : ALICI4.BAS programının vericisidir. *
‘* : *
‘****************************************************************
INCLUDE “MODEDEFS.BAS”
TRISA=%11110
TRISB=255
OPTION_REG.7=1 ‘pull-up lar iptal
‘——————————————————————————-
CIKIS VAR PORTA.0
VER VAR BYTE



TUS VAR BYTE
POZ VAR BIT
poz=0
‘——————————————————————————-
START : VER=0
TUS=PORTB
IF TUS =1 Then BIR ‘basılan veya basılı tutulan tusun değeri
IF TUS =2 Then IKI ‘burada  okunuyor
IF TUS =4 Then UC
IF TUS =8 Then DORT
IF TUS =16 Then BES
IF TUS =32 Then ALTI
IF TUS =64 Then YEDI
IF TUS =128 Then SEKIZ
POZ=0:GoTo START
BIR: IF POZ=1 Then START ‘on/off tusu basılı tutuluyor ise islem  yapma
POZ=1
VER=11
GoTo EXIT ‘On/off tusuna ilk basıldı tus değeri=11 gönder.
IKI: VER=22
GoTo EXIT ‘Volum+ tusuna basıldı tus değeri=22 , gönder
UC: VER=33
GoTo EXIT ‘Volum- tusuna basıldı tus değeri=33, gönder
DORT: VER=44
GoTo EXIT ‘Program+ tusuna basıldı Tus değerini gönder
BES: VER=55
GoTo EXIT ‘Program- tusuna basıldı tus değerini gönder
ALTI: IF POZ=1 Then START ‘Sabit Program tuşları toggle yapacak
POZ=1
VER=66
GoTo EXIT
YEDI: IF POZ=1 Then START ‘Sabit program tuşları toggle yapacak.
POZ=1
VER=77
GoTo EXIT
SEKIZ:IF POZ=1 Then START ’sabit program tuşları toggle yapacak
POZ=1
VER=88
EXIT: SerOut CIKIS,T2400,[("A"),VER,13,10] ‘tus değerini gönder,  değer 
ters çevrilmemistir
GoTo START
END

Program kısa oldugu için preambl sinyali kullanmadık. Simdi Alıcı Kısmını verelim;

‘****************************************************************
‘* Name : Alıcı4.BAS *
‘* Author : [Erol Tahir Erdal] *
‘* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE] *
‘* : All Rights Reserved *
‘* Date : 11.05.2005 *
‘* Version : 1.0 *
‘* Notes : Verici4.BAS programının alıcısıdır. *
‘* : *
‘****************************************************************
TRISA=%00001
TRISB=0
GIRIS VAR PORTA.0
VOLUM VAR BYTE
ARA VAR BYTE



PROG VAR BYTE
ERO VAR BYTE
KON VAR BYTE
NE VAR BIT
SES VAR BYTE
POZ VAR BYTE
AL VAR BYTE
‘——————————————————————————-
INCLUDE “MODEDEFS.BAS”
PORTB=0
PORTA=0
Read 0,VOLUM ‘volum değeri Pic’in eepromundan sıfır nolu adresten  okunuyor
IF VOLUM=255 Then ’sayet  herhangi bir değer önceden kayıt edilmemis ise
VOLUM=3 ‘default volum  seviyesini 3 kabul ediyoruz.
EndIF
Read 1,PROG ‘hangi programın seçili bırakıldıgını yine eeprom 1  adresten
IF PROG=255 Then ‘okuyoruz  ve herhangi bir program kayıtlı degil ise
PROG=0 ‘default program=0  kabul ediyoruz.
EndIF
KON=VOLUM>>3 ‘Volum konumu ara değer
SES=VOLUM-(KON*8): ‘volum  esas değeri
ARA=(SES+PROG*8)+128-(KON*64) ‘hem program hemde ses değeri 8 bit olarak
PORTB=ARA ‘toparlanıp PortB  ye yazılıyor.
‘——————————————————————————-
START : AL=0
Serin GIRIS,N2400,[ "A" ],AL ‘Basılan tus bilgisini al
IF AL=11 Then BIR ‘basılan  tus değeri 11 ise Bir’e git
IF AL=22 Then IKI ‘22 ise  IKI ye git
IF AL=33 Then UC ‘33 ise UC e  git
IF AL=44 Then DORT ‘44 ise  DORT’ e git
IF AL=55 Then BES
IF AL=66 Then ALTI
IF AL=77 Then YEDI
IF AL=88 Then SEKIZ
POZ=0
GoTo START
BIR: Toggle PORTA.1 ‘ON / OFF ‘On/off çıkısı toggle yapıldı
CIK:GoTo START
IKI:VOLUM=VOLUM+1 ‘ volum tusuna basılmıs volum bir artırıldı
IF VOLUM>15 Then ’sayet  15 den büyük ise 15 de kal
VOLUM=15
EndIF
‘Volum<8 ise 1.4051 > ‘8 ise 2.ci 4051 devrede olacak
VOLKAY:KON=VOLUM>>3 ‘Kon=%00001101 ise  Kon=%00000001 oluyor
SES=VOLUM-(KON*8)  ‘Ses=13-(8×1)=5 bulunuyor.
ARA=PORTB & 56 ‘ARA  değeri program seçimi için 4051′in adresi
ARA=ARA+SES+128-(KON*64)  ‘Volum ABC değeri + Prog ABC değeri +
PORTB=ARA ‘Volum 4051 seçim  değeri tamamı PortB ye yazılıyor
Write 0,VOLUM ‘yeni Volum  değeri EEPROM’a yazılıyor
Pause 44
GoTo START
UC: VOLUM=VOLUM-1 ‘Volum- tusuna basılmıs değer bir azaltılıyor
IF VOLUM=255 Then ‘değer  sıfırı geçerse tekrar sıfırda kalıyor.
VOLUM=0
EndIF
GoTo VOLKAY ‘degisen volum değerini kayıt et
DORT: PROG=PROG+1 ‘program  tusuna basılmıs bir artır.
IF PROG>7 Then
PROG=0
EndIF



PORKAY: ARA=PORTB & 199 ‘199=%11000111 olup 4051 select ve  adres değerini 
al
ERO=PROG<<3 ‘yeni  program değerini hesapla ve kayıt et
ARA=ARA+ERO ‘PROG=6 olsun  ERO=%00011000 oldu
PORTB=ARA ‘ARA=Volum ABC +  Prog ABC ve Selec değerleri toplamı
Write 1,PROG ‘Önce porta  yazılıyor Prog değeri Eeproma kayıt ediliyor
Pause 74
GoTo START
BES: PROG=PROG-1
IF PROG=255 Then ‘PROGRAM ASAGI
PROG=7
EndIF
GoTo PORKAY
ALTI: Toggle PORTA.2 ’sabit program tuşlarından birine basılmıs
GoTo START
YEDI: Toggle PORTA.3
GoTo START
SEKIZ:Toggle PORTA.4
GoTo START
end

Programlarda özellikle Alıcı programında bazı hesap satırları var bunların açıklanmasında 
fayda görüyorum.

şemadan görülecegi üzere, B portu B0-B1-B2 pinleri ile Volum için çalısan 2 adet 4051 
entegresini adreslemektedir. Adres değeri 0-15 arasında degismekte olup 0-7 arasındaki 
değerler ilk 4051’i adreslemekte 8-15 arasındaki değerlerde ise otomatik olarak ikinci 4051 
seçilerek adres değeri bu entegrenin kullanacagı (0-7) değerine indirgenerek kullanılmaktadır.

B portunun B3-B4- ve B5 nolu pinleri ise program seçimi için kullanılan 4051 entegresini 
adreslemektedir. Kalan B6 ve B7 pinleri ise Volum entegrelerinden hangisi seçilecek ise onu 
aktif hale getirmek için kullanılmaktadır (chip Select). Simdi hesap sistemini inceleyelim. 
Önce Volum kayıt bölümüne bakalım;

KON=VOLUM>>3 ilk satırda bu komut bulunmaktadır. Volum değerini 3 bit saga kaydırıp 
yeni değeri KON adlı degiskene yerlestir anlamındadır. Neden bu isi yaptıgımızı bir sonraki 
satırda açıklayacagız. Sonra gelen satırda ;

SES=VOLUM-(KON*8) seklinde bir islem var. 2 adet 4051 entegremiz var ama her ikiside 
aynı adreslemeyi kullanıyor. Dolayısıyla adres olarak verecegimiz değer 0-7 arasında 
olacaktır. Halbuki bizim Volum değerimiz 0-15 arasında değişiyor. Bu hesap ile Ses seviye 
adreslemesini volum değerine bağlı olarak 0-7 seviyesine düsürmekteyiz.

Diyelim ki Volum seviyemiz 14 olsun. Bu durumda KON= 14 >> 3 = %00001110 değeri 
%0000001 olacaktır. Yani KON=1 olacaktır. SES=14 – (1*8) = 6 yani volum için 4051 adres 
değeri 6 (%00000110 ) olacaktır. ARA=PORTB & 56 (56=% 00111000 dir ve bu program 
seçme adres değeridir) ARA=ARA+SES+128-(KON*64) Volum için hangi 4051 seçili 
olacak buna 128-(Kon*64) hesabı karar vermektedir.

Örnegimizde Kon=1 idi 64*1=64 olup 128-64=64 olacaktır. Dolayısıyla B6 veya B7 den 
hangisi Low ise ona bağlı entegre seçilmis olmaktadır. Bu hesap sonucunda B7’ye bağlı olan 
entegre seçilmis olacak çünki volum değeride 14 idi yani 7 den büyük idi. Volum değeri 8 den 
küçük olur ise yukarıdaki hesap 128 olarak çıkacak olup böylece ilk 4051 seçilmis olur 
otomatikman. Böylece PortB deki tüm bitlerin durumunu hesap etmis oluyoruz.



Bunları toplar isek; ARA= ARA + 6 + 64 = ARA+70 olarak bulunan değer direkt Port B ye 
yazılarak islem
tamamlanır. Benzer bir hesap Program tusuna basılınca da yapılmaktadır. Bu hesabın 
çözümünüde size
bırakıyorum.

Bu program içinde geçen ara komutlara bir göz atmakta fayda var. Bunların basında READ 
ve WRITE komutları geliyor.

Pic lerin pek çogunda eeprom hafızası oldugunu hepimiz biliyoruz. Bazı durumlarda bu 
hafızaları kullanmak gerekir. Elektrik ile yazılıp silinen bir hafıza oldugundan yazılan bir 
değer özellikle silinmedikten sonra Pic’in voltajını da kesseniz silinmez. Bu yüzden 
saklanması gereken bilgiler burada saklanabilir. Bu programda da Volum ve Program 
değerleri bu hafıza da saklanmıstır. Bu sayede televizyonu kapattıgınız anda hangi programda 
kaldınız ise ve volum seviyeniz ne ise tekrar açtıgınızda aynı seviyelere ulasmıs oluyorsunuz.

Simdi gelelim komutlar nasıl kullanılıyor.Pic hafızaları 8 bitlik yani 1 baytlık hafızadır. Her 
hafızanın 0 (sıfır) dan baslayan bir adres numarası vardır. Bu adres numarası kullanılarak 
istenilen bir adresteki hafızaya ulasılabilir.Hafıza ya yazma için kullandıgımız komut WRITE 
dır. Parametreleri Adres ve yazılacak değerdir. Yani komut;

WRITE 0 (adres), BILGI (yazılacak değer) olarak çalısmaktadır. Hafıza dan okuma yapmak 
için kullandıgımız komut ise READ komutudur. Aynı sekilde adres ve değer parametresi 
vardır.

Kullanılıs sekli;

READ 0(adres), BILGI (okunacak değer) olarak dır. Yazma ve okuma islemi yaklasık 10 ms 
kadar bir sürede yapılır. Sayet program içinde kesme kullanılıyor ise hatalar ortaya çıkabilir. 
Bunu önlemek için bu komutlardan önce kesme iptal edilmelidir (disable ile degil direkt iptal) 
. İslemden sonra kesme tekrar açılmalıdır.

Bu dersimizde Pic mikro işlemcilere dışarıdan bağlanan aletleri inceleyeceğiz. Dışarıdan 
bağlanabilen aletler olarak;

1. Tuş takımları (keyboard)

2. LED display ler

3. Port Çoğullayıcılar

1. TUŞ TAKIMI KONTROLU:

Tuş takımları matriks bağlantı şeklinde çalışırlar. Yatay ve dikey hatları vardır. Tuşun birisine 
basıldığı zaman tuşun bağlı olduğu yatay hat ile dikey hat tuş üzerinden kısa devre edilir. 
Hatlardan birisini siz lojik olarak kontrol edersiniz diğerine ise lojik olarak bakarsınız. Bir 



örnekle açıklamak daha uygun olacak sanırım Diyelim ki aşağıdaki şekilde bir tuş takımını 
kontrol etmek istiyoruz.

Amacımız basılan tuşun değerini ekranda göstermek tabii ki sonra bu değerleri bir işte 
kullanmak. Tuş takımında 1-2-3 numaralarla işaretlenen dikey hatları PortB de 1-2-3 nolu 
pinlere bağlayıp bunları giriş olarak ayarlıyoruz. A-B-C-D olarak işaretlenen yatay sıraları ise 
PortB de 4-5-6 ve 7 nolu pinlere bağlayıp bu pinleri de çıkış olarak ayarlıyoruz.

Burada önemli olan bir nokta var. Giriş olarak ayarlanmış pinlerin ya pull-up veya pull-down 
yapılması gerekmektedir. Biz örneğimizde PortB nin kendisinde olan Pull-Up dirençlerini 
kullanarak giriş pinlerini Pull-Up’lı olarak kullanacağız. Şimdi gözünüzde canlandırmanızı 
isteğim bir durum var. Dikey hatlar pull-up lı olarak High seviyesinde bekliyorlar.

Yatay hatların hepsinde çıkış olarak ayarlandı ve bunların hepsine de High uyguluyoruz. 
Sonuçta tuş takımına baktığımız anda yatay ve dikey hatların tamamı lojik-1 seviyesinde 
olduğunu görüyoruz. Şimdi basılan tuşu tespit etme işine başlayabiliriz. A ile isimlendirilen 
Yatay hattı (çıkış olarak ayarlanmış idi) LOW yapıyoruz. Tuş takımında şimdi yalnızca A 
yatay hattı LOWLOW olur. seviyesindedir. Şimdi bakalım, şayet ben 1 nolu tuşa basar isem 
ne olur? Tabiiki yatay hat ile dikey hat kısa devre olacağından 1 nolu dikey hat hemen

Şayet 2 nolu tuşa basar isem bu defada 2 nolu dikey hat LOW olur. Aynı şekilde 3 nolu tuşa 
basar isem 3 nolu dikey hat LOW olur. işte bu özellikten yararlanarak basılan tuşu tespit 
edebiliriz.



işe şöyle başlarız;

LOW YATAY-A ‘Önce A yatay hattını LOW yaparız. IF Dikey-1=0 Then TUS=1 ‘Şayet 
Dikey-1 LOW ise demek ki basılan Tuş=1 dir. IF Dikey-2=0 Then TUS=2 ‘Şayet Dikey-2 
LOW ise demek ki basılan Tuş=2 dir. IF Dikey-3=0 Then TUS=3 ‘Şayet Dikey-2 LOW ise 
demek ki basılan Tuş=3 dür.

Buraya kadar 1. yatay sıradaki tuşları kontrol etmiş olduk. Şimdi 2. yatay sıradakileri kontrol 
edelim,

LOW YATAY-B IF Dikey-1=0 Then TUS=4 ‘Şayet Dikey-1 LOW ise demek ki basılan 
Tuş=4 dir. IF Dikey-2=0 Then TUS=5 ‘Şayet Dikey-2 LOW ise demek ki basılan Tuş=5 dir. 
IF Dikey-3=0 Then TUS=6 ‘Şayet Dikey-2 LOW ise demek ki basılan Tuş=6 dür.

Buraya kadar 2. yatay sıradaki tuşları da kontrol etmiş olduk. Şimdi 3. yatay sıradakileri 
kontrol edelim,

LOW YATAY-C IF Dikey-1=0 Then TUS=7 ‘Şayet Dikey-1 LOW ise demek ki basılan 
Tuş=7 dir. IF Dikey-2=0 Then TUS=8 ‘Şayet Dikey-2 LOW ise demek ki basılan Tuş=8 dir. 
IF Dikey-3=0 Then TUS=9 ‘Şayet Dikey-2 LOW ise demek ki basılan Tuş=9 dür.

Buraya kadar 3. yatay sıradaki tuşları da kontrol etmiş olduk. Şimdi 4. yatay sıradakileri 
kontrol edelim,

LOW YATAY-D IF Dikey-1=0 Then TUS=11 yani ( * ) tuşu‘Şayet Dikey-1 LOW ise 
demek ki basılan Tuş=11 dir. IF Dikey-2=0 Then TUS=0 ‘Şayet Dikey-2 LOW ise demek ki 
basılan Tuş=0 dır. IF Dikey-3=0 Then TUS=12 yani ( # ) tuşu‘Şayet Dikey-2 LOW ise 
demek ki basılan Tuş=12 dir.

Bu şekilde tuşların tamamını kontrol etmiş oluyoruz. işin temeli bu kadardır. Kısaca 
tekrarlamak gerekir ise ya dikey yada yatay hatların tamamını giriş olarak ayarlayın. Bunları 
giriş yaptınız ise , Pull-up (veya Pull-down) dirençleri ilave edin.

Matriks in diğer ucundaki hatları ise çıkış olarak ayarlayın. Sonra sıra ile çıkış olarak 
ayarladığınız sıraları lojik seviyesini değiştirerek girişte aynı değişikliği arayın. Olan var ise 
aynı hatlara bağlı tuş basılmış demektir.

Şimdi tuş konusu ile ilgili program örneğimizi verelim.

‘**********************************************
 
‘* Name : TUSTAKIMI.BAS *
‘* Author : [E.T.E] *
‘* Notice : Copyright (c) 2005 Ete] *
‘* : All Rights Reserved *
‘* Date : 24.06.2005 *
‘* Version : 1.0 *
‘* Notes : *
‘* : *

‘****************************************************

trisa=%00000000



trisb=%00001110

@ device pic16f628a
@ device pic16f628a, wdt_off
@ device pic16f628a, pwrt_on
@ device pic16f628a, protect_off
@ device pic16f628a, mclr_off
@ DEVICE pic16F628a, INTRC_OSC_NOCLKOUT

CMCON=7
OPTION_REG.7=0 ‘pull-up dirençleri aktif
tus var word

Define LCD_DREG PORTA
Define LCD_DBIT 0
Define LCD_RSREG PORTA
Define LCD_RSBIT 4
Define LCD_EREG PORTA
Define LCD_EBIT 6
Define LCD_BITS 4
Define LCD_LINES 2

Symbol YATAY_A= PORTB.4
Symbol YATAY_B= PORTB.5
Symbol YATAY_C= PORTB.6
Symbol YATAY_D= PORTB.7

Symbol DIKEY_1= PORTB.1
Symbol DIKEY_2= PORTB.2
Symbol DIKEY_3= PORTB.3

Tus=0
Pause 200
Lcdout $fe, 1

BASLA:
PORTB =254
YATAY_A=0
If DIKEY_1=0THEN
Tus=1:GOSUB EKRAN
While DIKEY_1=0
Wend
Endif

If DIKEY_2=0 Then
Tus=2:GOSUB EKRAN
While DIKEY_2=0
Wend
Endif

If DIKEY_3=0 Then
Tus=3:GOSUB EKRAN
While DIKEY_3=0
Wend
Endif
High YATAY_A
YATAY_B=0
If DIKEY_1=0 Then
Tus=4:GOSUB EKRAN

While DIKEY_1=0



Wend
Endif

If DIKEY_2=0 Then
Tus=5:GOSUB EKRAN
While DIKEY_2=0
Wend
Endif

If DIKEY_3=0 Then
Tus=6:GOSUB EKRAN
While DIKEY_3=0
Wend
Endif

High YATAY_B
YATAY_C=0
If DIKEY_1=0 Then
Tus=7:GOSUB EKRAN
While DIKEY_1=0
Wend
Endif

If DIKEY_2=0 Then
Tus=8:GOSUB EKRAN
While DIKEY_2=0
Wend
Endif

If DIKEY_3=0 Then
Tus=9:GOSUB EKRAN
While DIKEY_3=0
Wend
Endif

High YATAY_C
YATAY_D=0
If DIKEY_1=0 Then
Tus=11:GOSUB EKRAN
While DIKEY_1=0
Wend
Endif

If DIKEY_2=0 Then
Tus=0:GOSUB EKRAN
While DIKEY_2=0
Wend
Endif
If DIKEY_3=0 Then
Tus=12:GOSUB EKRAN
While DIKEY_3=0
Wend
Endif
High YATAY_D
pause 100
Goto BASLA
EKRAN:

Lcdout $fe,1,”Tus= “,#tus
pause 50
RETURN



END

2. LED DISPLAY KONTROLU:

Led display ler 7 segment display ler olarak piyasada isimlendirilmektedirler. Genelde ortak 
Anot ve ortak Katot bağlantılı tipleri mevcuttur. Ortak Anot olanlar ortak şase olarak + 
beslemeyi, Ortak Katot olanlar ise ortak şase olarak GND yi kullanırlar. Biz örneklerimizde 
ortak katot display’i inceleyeceğiz. Tercihimiz yalnızca anlatım kolaylığı açısındandır. 7 
segment display in A-B-C-D-E-F-G olarak adlandırılan pin uçları vardır. Her bir pin’e High 
uygulanır ise bağlı olduğu segment ışıldar.

Bu sistemle display üzerinde sayılar oluşturulur. Normal olarak her bir display in (Ortak Anot 
veya Katot) kendi sürücüleri vardır. Bu sürücüler genelde ABCD olarak BCD (Binary Coded 
Desimal) olarak sürülürler. Yani siz ABCD girişlerine bir rakam verirseniz yonganın diğer 
ucu display’e bağlı olduğundan verdiğiniz rakam display’de görülür. Ancak bu sürücüler 
yalnızca 0-9 arası rakamları görüntüleyebilirler. Bunun dışında displayin gösterebileceği 
karakterleri gösteremezler. Bu nedenle Pic işlemcilerle birlikte bu sürücüler genelde 
kullanılmaz.

Bu kadar teorik bilgi verdikten sonra konunun Pic işlemcilerle olan alakasına geçelim. Pic 
işlemcilerle bu tip display leri kullanırken birkaç teknik kullanılır. Şayet özel karakter 
yazdırılmayacak ise genelde 4511 tipi bir sürücü kullanılır. Bu sürücünün çıkışları LATCH 
yani kilitli olduğundan pic ile kullanmaya ve mültipleks çalışmaya son derece elverişlidirler. 
Özel karakterlerin kullanılması durumunda yine Latch (kilit) leri olan shift register (seriden 
paralele çevirici) kullanmak en uygunu olacaktır. Bu konuda da en iyi yongalardan biriside 
74HC595 tir.

Öncelikle 4511 li bir uygulamayı inceleyelim. işin temelinde görüntülenmesi gereken her bir 
bilgi (dijit) ortak bilgi hatta verilir. Sonradan bu bilginin istenen led display’de 
görüntülenmesini sağlamak amacı ile yalnızca o displayin latch (kilidi) açılarak ortak hattan 
gelen bilginin çıkışa aktarılması sağlanır. Bu bilgi tekrar değiştirilinceye kadar çıkışta 
kalacağı için display’de bir titreme (yanma¬sönme) olmadan istenen bilgi görüntülenmiş olur.



Şekilde görülen devre bir encoder den gelen palsları sayan bir devredir. Sayılan değer led 
display den görüntülenmektedir. Şekilde görüldüğü gibi, 4511 lerin ABCD girişleri ortak 
hatlar olarak kullanılmış ve bu girişler Pic 16F628 ‘in PortA da 0-1-2 ve 3 nolu port uçlarına 
bağlanmıştır. 4511 lerin segment çıkışları led display’lere bağlanmış ve en önemlisi 4511 
lerin LatchEnable (LE) uçlarının her biri pic in bir pinine bağlanmıştır.

Şimdi, 4511 lerin tüm ABCD girişleri ortak bağlantı şeklinde olduğundan Pic den ABCD 
bilgisi olarak bir bilgi çıkarırsak ve latch ları enable (LOW a çekilir ise) yaparsak verdiğimiz 
bilgi tüm displaylarda görülür. Örneğin 2 bilgisini oluşturacak şekilde ABCD girişlerine 
%0010 bilgisini verirsem tüm display’lerde 2 rakamını görürüm.

Şayet ben 2 rakamının yalnızca ilk (soldan birinci) displayda görülmesini ister isem o zaman 
yalnızca ilk 4511’in LE ucunu (normalde sürekli HiGH da duruyor) önce Low yapar sonra 
tekrar High yaparım. Diğerlerine dokunmam. Bu durumda ilk display de 2 rakamını okurum. 
Diğerleri önceden ne kayıtlı ise o rakamları göstermeye devam ederler. işte bu teknik ile son 
derece hızlı bir şekilde ve ekranda titreme olmaksızın rakamlar görüntülenebilir.

Şimdi konuyla ilgili program örneğimizi yapalım. Aşağıdaki programda iki tane buton var. 
Ayrıca 2 adet Led display göreceksiniz. Tuşlardan üstte olana basılınca sayı bir artırılacak ve 



artırılan sayı ekranda görülecek. Alttakine basılınca da sayı bir azaltılacak ve yine sayı display 
de gözlenecek. Önce devremiz;

Kodlar:



Daha öncede belirttiğim gibi 4511 kullanarak yalnızca sayıları display da görüntüleyebiliriz. 
Aynı display bize C veya



(0) şeklini de gösterebilir veya (-) eksi işaretini gösterebilir. Örnek olarak bir sıcaklık 
göstergesi yaptık ve display de 23,3 0C şeklini görmek istiyoruz. işte bu durumda 4511 
display sürücüsünü kullanamayız. Bu durumda kullanılacak en uygun yonga 74HC595 shift 
registerdir.

Şimdi bu yonganın kullanımına bir örnek verelim,

Şimdi aynı ekranın diğer karakterler ile nasıl göründüğüne bakalım.



Görüldüğü üzere 74HC595 bize istediğimiz görüntü imkanlarını sağlayabiliyor. Şimdi bu 
yonganın nasıl çalıştığına ve kontrol edildiğine bir bakalım.

16 Pin li bir yonga olan 74HC595 in en önemli özelliği data bacağı (14 nolu pin) ile Clock 
bacağı (11 nolu pin) kullanılarak seri yoldan bilgi registerine yazılabiliyor. Ancak yazılan bu 
bilgi hemen çıkışta görülemiyor. Görülebilmesi için bilgi aktarma bacağı olan (12 nolu pin) 
pine bir clock palsının uygulanması gerekiyor. Bu özellik bize bu yonganın display sürücüsü 
olarak kullanılması imkanını veriyor. Basic de Shiftout komutunun olduğunu biliyorsunuz. Bu 
komut bize datapin, clockpin, mode , (değişkenler) şeklinde kullanılarak 8 bitlik bir bilginin 
seri olarak gönderilmesini sağlar. Komutun parametrelerinden biri olan Mode ise bilgi 
göndermede aşağıdaki işlemler için kullanılır;

0. Önce 0 nolu data bitini çıkışa ver ve en sonda 7. biti gönder. Sonuçta Clock Low da kalsın.

1. Önce 7. biti , en sonda 0. biti gönder ve Clock Low da kalsın.

4. Önce 0. Biti, en sonda 7. biti gönder Clock High da kalsın

5. Önce 7. biti ve en sonda 0. biti gönder ve Clock High da kalsın.

74HC595 Shift Register de işlemler kontrol pinleri LOW da iken yapılmaktadır. Bu nedenle 
biz mode olarak 2. seçeneği seçeceğiz. Bunun Mode değeri 1 dir.



Yonganın kullanımına geçmeden bir LED display de karakterler nasıl oluşuyor bu konuyu 
biraz incelememiz gerekecek. Sıfır rakamının displayda oluşması için , segmentlere kontrol 
eden bitlerden,

olması gerekiyor. Aynı şekilde 1 rakamını görebilmek için sağda yer alan 1 ve 2. bitlerin bir 
diğerlerinin sıfır olması gerektiğini hemen anlamışsınızdır. Yine 3 rakamını oluşturmak için 
0,1,2,3 ve 6. bitlerin bir diğerlerinin sıfır olması gerekir. Aynı mantık ile sayılar veya 
karakterlere göre bitlerin durumunun ne olması gerektiğini aşağıda belirtmekteyiz.

Şimdi 74hc595 yongasına yukarıda belirtilen karakterlerin görüntülenebilmesi için 
karakterlerin sayı karşılığının nasıl verileceğini inceleyelim.

Önce bir LOOKUP tablosu yapıyoruz. Lookup bir Basic komutudur. indeks kullanılarak 
indeks değerine karşılık gelen sıradaki değerin tablodan alınmasını sağlar. Bizim Lookup 
tablomuz aşağıdaki gibi olacaktır. Burada X bizim indeksimiz olacak ve tablodaki sayılarda 
sırası ile 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 0,C karakterlerine karşılık gelmektedir. Şimdi X=3 şeklinde X 
(indeks) değişkenine 3 sayısını verip Lookup tablosuna gönderir isek, 3. sıradaki değer SAYI 
değişkenine koyularak geri dönecektir. Yani ; X=3:GOSUB LOOKUP şeklinde bir program 
komutu verir isem dönüşte SAYI=79 olarak gelecektir. Bunu öğrendikten sonra şayet ben 
göstereceğim karakterlerin sayı karşılıklarını bu tablodan alıp Shift Registere verir isem ve 
registerin çıkışlarına display bağlar isem istediğim karakteri görüntüleme şansım olacaktır. 
işte 74HC595 kullanmanın mantıksal temeli budur. Şimdi bir Lookup tablosu oluşturup, bu 
tablodan aldığımız değeri 74HC595 yongasına yazalım.



X=5 ‘yani görüntülemek istediğim karakter “5” olacaktır. GOSUB TABLO ‘Tabloya git ve 5 
indeksine karşılık gelen 109 sayısını SAYI değişkenine koy ve dön SHIFTOUT DataPin , 
ClockPin ,1, [SAYI] ‘sayı değerini bit-bit clock ve data pinleri kullanarak ilet. HiGH 
AktarPini (Latch) : PAUSEUS 2 : LOW AktarPini ‘burada registere yazılan sayı bilgisinin 
aktarma pinine bir

‘pals verilerek yani önce HiGH ve sonra LOW yapılarak çıkışa verilmesi sağlanıyor. TABLO: 
LOOKUP X,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57],SAYI :RETURN

Kısaca özetler isek, görüntülemek istediğimiz karakterin sayısal karşılığını tespit edip bu 
sayıyı Shiftout komutu ile Shift registere yazıyoruz. Sonra, registerin aktarma pinine bir pals 
uyguluyoruz (HiGH – LOW) ve böylece registere yazdığımız bilgi register çıkışlarına 
aktarılmış oluyor. Bu bilgi değiştirilinceye kadar çıkışta kalmaktadır. Böylece sürekli olarak 
display’e verilen bu bilgi sayesinde display de istediğimiz karakterin sürekli görülmesini 
sağlamış olmaktayız.

işin görüntüleme kısmını öğrendikten sonra geriye istediğimiz display de istediğimiz bir 
karakterin görüntülenmesini sağlamak kalıyor. Bu işlem bir önceki konuda bahsettiğimiz 
mantıkla yapılmaktadır. Yani hangi display’e yeni karakter verecek isem sadece onu süren 
Shift Registerdeki bilgiyi yenilerim . Böylece istediğim display de istediğim görüntüyü elde 
etmiş olurum. Açıklamalarımızı bir örnek ile pekiştirelim. Konunun başında vermiş 
olduğumuz devre bir Saat + Termometre devresidir. Program ekranda hem saati hemde 
sıcaklık değerini görüntülemektedir.

Bu sistemin programı aşağıda verilmektedir.

http://320volt.com/tag/termometre/










3. PORT ÇOĞULLAMA :

Bildiğiniz gibi pic işlemcilerin sınırlı sayıda giriş ve çıkış pinleri bulunmaktadır. Bazı 
durumlarda bu pinler ihtiyacımızı karşılamaz ve daha fazla çıkış veya giriş pinine ihtiyaç 
duyarız. işte bu gibi durumlarda kullanabileceğimiz yongalar mevcuttur. ilk inceleyeceğimiz 
konu çıkış çoğullama olacaktır. Diyelim ki birkaç tane port pini kullanarak daha fazla çıkış 
pinine sahip olmak istiyoruz.

Bu gibi durumlarda kullanabileceğimiz güzel bir yonga var adı 74HC595 shift register. Bu 
yongayı daha önce saat örneğimizde incelemiş idik. Burada kısaca tekrar nasıl çalıştığını ve 
bu yongadan nasıl yararlanacağımız açıklayalım. 16 Pin li bir yonga olan 74HC595 in en 



önemli özelliği, data bacağı (14 no lu pin) ile Clock bacağı (11 no lu pin) kullanılarak seri 
yoldan bilgi registerine yazılabiliyor.

Ancak yazılan bu bilgi hemen çıkışta görülemiyor. Görülebilmesi için bilgi aktarma bacağı 
olan (12 no lu pin) pine bir Clock palsının uygulanması gerekiyor. Bu durumda 3 adet pin 
kullanarak 8 adet çıkış elde edebiliriz demektir. Zira 74HC595 çıkış pinlerini sanki pic’e ait 
çıkış pinleri olarak kullanabilirim. Bunun için önce hangi pinden High , hangi pinden Low 
çıkarmak istiyor isem bununun binary karşılığını bulurum.

Örnek vermek gerekir ise; Çıkarmak istediğim bilginin bit karşılığı şöyle olsun %11001100 
bu binary sayının desimal karşılığı 204 dür. Demek ki ben 74HC595’e 204 bilgisini seri 
olarak verirsem ve registere yazılan bu bilgiyi sonradan çıkışa aktarırsam çıkışta %11001100 
bilgisini görebilirim.

ilk örneğimiz bahsini ettiğimiz basit örnek olacaktır. Yalnızca 3 adet bacak kullanarak 8 adet 
çıkış elde edeceğiz. Programda BILGI adında bir değişken tanımlayıp sırasıile 1 – 2 – 4 – 8 – 
16 – 32 – 64 – 128değerlerini almasını sağlayacağız. Bu değerler 8 bitlik bir sayının bitlerinin 
rakam karşılıklarıdır. Bu değerleri verdiğimizde 74 HC 595’in çıkışlarının sırası ile HiGH 
olduğunu göreceksiniz.

Önce devremizi verelim;

ve programımız;

http://320volt.com/tag/basit/


Burada bir soru sormak isterim. 74HC595’in çıkışlarını 1-8 arası numaralandırırsak, Diyelim 
ki 3 ve 6. pinlerden High çıkarmak istiyorum. Ne yapmalıyım?.

Cevap basit tabii ki. isteğimin binary karşılığı %00100100 ve desimal karşılığı ise 36 
rakamıdır. Dolayısı ile programı aşağıdaki şekilde verir isek istediğimiz yerine gelecektir.

BILGI=36

SHIFTOUT DTA,CLK,1,[BILGI]

HIGH AKTAR

PAUSEUS 5

LOW AKTAR

Bu satırların sonunda istediğim bitler High olacaktır.

Görüldüğü üzere yalnızca 3 bit (pin) kullanarak 8 adet çıkış elde ettik. O halde 6 adet pin 
kullanır isek toplam 16 adet çıkış yapabiliriz. Bunu da size ödev olarak bırakıyorum.



Giriş Çoğullama için 74165 yongasını kullanacağız. Bu bir paralel yüklemeli 8 bit seri shift 
Registerdir. Şimdiye kadar gördüğümüz shift registerlerinde data seri girilip çıkış 8 bit paralel 
olarak alınıyor idi. Şimdi bu işlemin tersini yapacağız.

Yani datayı 8 bit paralel girip bu bilgiyi 8 bit seri bilgi haline çevireceğiz. Girişleri input 
olarak kullanabileceğimiz için yine 3 adet pin kullanarak 8 adet giriş elde etmiş olacağız. 
Öncelikle 74165 yongasını biraz incelememiz gerekiyor.

8 adet (D0-D7) data girişi bulunmakta 1 adet Clock girişi (2 nolu pin) 1 adet Data çıkışı (9 
nolu pin) ve 1 adet Paralel Load pini (1 nolu pin) bulunmaktadır. Girişler D0-D7 data 
pinlerinden yapılmakta, Paralel load pinine bir pals uygulanarak giriş bilgilerinin dahili 
registere yazılması sağlanmakta ve sonradan Clock ve Data pini kullanılarak registerdeki bilgi 
D7-D0 olarak yani tersten başa doğru seri olarak alınmaktadır. Açıklamalarımızı bir 
programla uygulayalım.

Önce Devremiz,

Devremiz ve yazacağımız programda amacımız tuşlardan hangisine basarsak karşılığı olan 
biti PortB de High yapmak. Yani 1 nolu tuşa basmış isem PortB.0 High olacak. Aynı şekilde 
şayet 8 nolu tuşa basmış isem PortB.7 High olacak.

Şimdi programımızı inceleyelim.



Aslında gördüğünüz gibi program gayet basit ve kısa. Tuşlardan birine bastığım anda bilgi 
registere aktarılıyor ve seri olarak okunup PortB ye veriliyor. Hepsi bu kadar.

Bir programda hem giriş hemde çıkış çoğullama sı yapabilirsiniz. Bunun için iki ayrı Clock ve 
iki ayrı data pini sembol olarak tanımlanmalıdır. Tabiiki aktarma pinleri de farklı olacaktır. 
Bunlara dikkat ettikten sonra program yukarıda verilenler örnek alınarak kolaylıkla 
yapılabilir.

EEPROM VE SENSÖR KULLANIMI Bu dersimizde Pic ile birlikte dışarıdan bağlı hafıza 
ünitelerinin kullanılmalarını inceleyeceğiz. Ayrıca pic ile birlikte kullanabileceğimiz bazı 
sensörler ’in haberleşme sistemlerini inceleyeceğiz.

Önce Eeprom Kullanımına bir göz atalım.

Normal olarak sıklıkla kullandığımız pic modellerinde flash tipi eeprom bulunmaktadır. 
Ancak bazen kendi hafızlarının yetmediği durumlarda pic ile birlikte dışarıdan bağlı hafıza 
üniteleri kullanılır.
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Önce pic’ in kendi eeprom’ u ile nasıl haberleşiyoruz biraz inceleyelim sonra harici eeprom 
konusuna gireceğiz.

Pic’ in dahili eepromu’ nun kullanımı ile ilgili birkaç komut var öğrenmeniz gereken. 
Bunların başında ;

DATA @konum, data, data, data ……

Komutu gelmektedir. Data, pic’ in programlanması esnasında hafızasının belirli konumlarına 
önceden belirli olan sabit bazı bilgilerin yazılması için kullanılır. Örneğin şifre kullanan bazı 
programlarda ilk (default ) şifrenin girilmesi bu yolla yapılır.

Komutun ilk parametresi @Konum ilk bilginin yazılacağı eeprom adresine aittir. Şayet 
bilgiler birbirini takip eden hafıza adreslerine yazılacak ise her seferinde adres verilmesi 
gerekmez. Bir kere başta adres verirsiniz sonra yazılacak bilgileri aralarına virgül koyarak 
sıralarsınız.

Burada dikkat edilecek husus şudur. Pic’ i her çalıştırdığınızda bu bilgilerin ilgili hafıza 
birimlerine yeniden yazılacak olmasıdır. Dolayısıyla şifre girişi gibi işlemlerde şayet şifreyi 
program içinden değiştirmiş iseniz ve pici yeniden çalıştırırsanız şifreniz tekrar eskiye 
dönecektir.

Aslında yeri gelmişken bu gibi konuları aşmanın bir tekniğini belirtmek isterim. Ancak bunu 
diğer hafıza komutlarını inceledikten sonra açıklayacağım. Dahili hafızaya bir bilgi yazmak 
için;

Write adres,Bilgi

Şeklinde bir komut kullanırız. Örneğin 0 nolu adrese 12 bilgisini yazmak istersek;

Write 0,12 dememiz yeterli olacaktır.

Diğer komut eepromdan bir bilgi okuma komutudur.

Read adres,Bilgi

Şeklinde kullanılır. Yine örnek olarak 0 nolu adreste yazılı olan bilgiyi okuyalım

Read 0,Sayı

Okunan değer Sayı isimli değişkene yerleştirilmiş oldu.

Yeni programlanmış bir pic’ den okunacak hafıza değeri kesinlikle $FF yani 255 olarak gelir. 
Bu hafızaya henüz bir şey kayıt edilmediği anlamına gelir. Diyelim ki hafızaya şifre 
yazacaksınız şöyle yapabilirsiniz.

Read 0,Sifre ‘ilk hafıza okundu ve değeri Sifre isimli değişkene yerleşti.

if sifre=255 then ‘henüz hafızada kayıtlı bir şey yok ise



Sifre=2 ‘yeni sifre=2 olsun

Write 0,sifre ‘yeni sifre yi sıfır no’ lu adrese yaz. Endif

Kısaca önce hafızayı okudunuz. Sonra baktınız hafızaya herhangi bir şey kayıt edilmemiş ise 
şifreyi belirleyip hafızaya yazdınız. Pic’ i ilk defa çalıştırınca 0 nolu adrese 2 bilgisi yazılır. 
Daha sonra program içinden şifrenizi değiştirdiniz. Pic’ i yeniden çalıştırınca ilgili hafızada 
255 den farklı bir sayı olacağı için yeni sifre olarak 2 yazılmayacaktır. Dolayısıyla mevcut 
şifrenizi korumuş olacaksınız.

Son olarak dahili eeprom’ ların 8 bit çalıştıklarını ve her bir hafıza adresine 8 bitlik bilgi 
yazılması gerektiğini hatırlatmak isterim. Kullandığınız bilgi Word tipi yani 16 bit bir 
değişken ise bilgiyi Değişken.Lowbayt ve Değişken.Highbyte veya Değişken.Byte0 ve 
Değişken,Byte1 şeklinde 8 er bitlik iki kısma ayırıp o şekilde yazmanız gerekir. Aslında 
direkt word değişkeni olarak yazabilirsiniz. Bu durumda pic sizin için değişkeni lowbyte ve 
highbyte

olarak ayırıp öyle kayıt edecektir. Ancak okuma yaparken kesinlikle sayının 8’er birlik iki 
kısım halinde okunması gerekir. Örnek olarak vermek gerekir ise aşağıdakiler doğrudur.

SAYI VAR WORD

Sayı=12345 ‘Sayımız 16 bit.

WRITE 0,SAYI ‘sayıyı 16 bit olarak eeproma yazdık aslında 0 ve 1 nolu adreslere yazıldı

READ 0,SAYI.Lowbyte ‘say’ nın lowbyte nı okuduk. READ 1,SAYI.Highbyte ‘say’ nın 
highbyte’ ını okuduk

HARiCi EEPROMLARIN KULLANIMI

Dışarıdan bağlanabilen eepromlar genelde uzun depolama ömürleri (yaklaşık 200 yıl) nedeni 
ile tercih edilirler. Bunların tamamı Seri Senkron haberleşme arabirimi kullanır. Üreticilere 
göre haberleşme şekilleri farklıdır. Piyasada genelde 3 ayrı tip eeprom bulunmaktadır. Bunlar;

1. Microwire tipi (Atmel firmasının üretmiş olduğu) 93Cxx (93C66 gibi) eepromlar

2. SPI tipi haberleşme yapan eepromlar 24LCxxx serisi

3. I2C tipi haberleşme yapan eepromlar. 24Cxx serisi

Şimdi bunları sırası ile inceleyelim,

1. Microwire Eeprom Kullanımı;

Bu eeprom’ ların 2 adet Data pini DI (data-in) ve DO (Data-out) clock input CI veya SK ile 
Chip Select CS pinleri bulunmaktadır. Genelde 3 wire interface yani 3 kablolu veya hatlı 
arabirim şeklinde tanımlansa da haberleşme için 4 adet hat gerekiyor. Aslında 3 hatlı arabirim 
denmesinin bir sebebi’ de DI ve DO uçlarının Pic’ de aynı ucun kullanılabilmesinden 
kaynaklanır. DI (Data Giriş)işini yapmak istediğinizde yani Eeproma Data girişi (yazma) 



yapmak istediğinizde pic deki pin Output yapılmalı, DO yani eepromdan data okuma 
yapıldığında ise aynı pin Input yapılmalıdır. Böylece Eeprom ile pic arasında 3 hat bağlı 
olabilmektedir.

Eeprom ile haberleşmede 7 adet komut kullanılabilir. Bunlar;

Her bir haberleşme işi bir START işlemi ile başlamalıdır. Start işleminde; -CS High ve DI 
High yapılır ve Clock ucu low dan High a dönerken start konumu sağlanmış olur. Bu yüzden 
bir işlem yapıldıktan sonra DI ucu daima High da bırakılır. Pic den gelen her bir işlem 
komutundan sonra CS low’a çekilmelidir. Yalnızca birbirinin ardı sıra (sequential) okuma 
durumlarında bu işlem yapılmaz.

Eeproma yazmak için -önce DI hattından ERASE/WRITE ENABLE komutu gönderilir. 
Bunun rakam karşılığı %10011 dır. -Arkasından bir Write komutu gönderilir (%101) -Sonra 
Adres bilgisi -Ve arkasından yazılacak bilgi gönderilir. -En sonunda CS Low’a çekilir.

ERASE/WRITE ENABLE komutu bir çalışma döneminde yalnızca bir kere verilen bir 
komuttur. Bunun anlamı şudur. Pic ilk çalıştırıldığında bu komut bir defa verilir ise sonraki 
okuma yazma işlemlerinde yeniden bu komutun verilmesi gerekmez. Ne zaman gerekir, pic’ 
in voltajını dolayısıyla eepromun besleme voltajını kesip yeniden çalıştırdığınızda bu 
gereklidir.

Aynı şekilde Eepromdan okuma yapmak için

-Önce DI hattından bir READ komutu gönderilir (%110) -Arkasından okunacak adres bilgisi 
gönderilir

-Şayet okuma yapıldıktan sonra CS Low yapılmaz ise yani High da tutulur ise okumanın 
devam edeceği anlamına gelir . Şayet CS low yapılır ise ondan sonraki okuma komutu yine 
READ-ADRES bilgisi ile başlamalıdır.

Bu hafıza ile ilgili olarak simülasyon imkanımız olmadığı için yalnızca bir örnek program 
vermekle yetineceğim. Bu tip eepromlar ile haberleşme yapabilmek için SHIFTIN ve 
SHIFTOUT komutlarını kullanıyoruz. Komutların nasıl kullanıldıklarını görebilmek için 
örneğimizi yazalım.

Örneğimizde Eepromun ilk 8 adresine bir şifreli kilit için gerekli şifre bilgisi yazdıracağımızı 
varsayacağız. Şifremiz 8 haneli bir rakam olacak. Ancak biz bunu 2 adet Word değişkeninde 
saklayacağız. Kolay anlaşılması açısından şifremizi ;



SIFRE_A=1234
SIFRE_B=5678 ‘tamamı Şifre=12345678 olarak tanımladık Şeklinde tanımlıyoruz.

Örnek Program:

‘****************************************************************
‘* Name : Microwire Eeprom.BAS *
‘* Author : [E.T.E] *
‘* Notice : Copyright (c) 2005 Ete] *
‘* : All Rights Reserved *
‘* Date : 30.06.2005 *
‘* Version : 1.0 *
‘* Notes : *
‘* : *
‘****************************************************************
Include “Modedefs.Bas”
PORTA=0
TRISB=%00000000 ‘PortB.0 giriş diğerleri çıkış yapıldı.
TRISA=%00000000 ‘A port’ u  tamamı çıkış yapıldı.
‘—————————————————————-
@ DEVICE pic16F628 ‘işlemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_on ‘Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF ‘MCLR  pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘——————————————————————–
SYMBOL CS=PortB.0 ‘ Chip Select  pin
SYMBOL SK=PortB.1 ‘ Clock pin
SYMBOL DI=PortB.2 ‘ Data in pin
SYMBOL DO=PortB.2 ‘ Data out pin
SIFRE_A
VAR BYTE
SIFRE_B
VAR BYTE
ADRS
VAR word
E_GIRIS
Var Byte‘ Eeprom’ a yazılacak bilgi
E_CIKIS
Var Byte‘ Eeprom’ dan  okunacak Bilgi
EWEN Con %10011 ‘  Erase/Enable kodu
EWDS Con %10000 ‘ Disable  Kodu
ERAL Con %10010 ‘ Erase-All  Tamamını sil Kodu
WRAL Con %10001 ‘ Tamamına  yaz kodu
ERD Con %1100 ‘ Read Kodu
EWR Con %1010 ‘ Write Kodu
ERASE Con %1110 ‘ Erase  Kodu

 
‘———ÖNCE EEPROM WRITE ENABLE YAPILDI———————–

High CS ‘ Enable eeprom
Shiftout DI,SK , 1 ,[EWEN5,07]‘  WRITE ENABLE kodu gönder
Low CS ‘ Disable eeprom
SIFRE_A=1234
SIFRE_B=5678

BASLA:



‘—————–önce ilk sekiz adrese bilgi yazalım—————-

ADRS=0
E_CIKIS=SIFRE_A DIG 0
GOSUB E_YAZ
ADRS=1
E_CIKIS=SIFRE_A DIG 1
GOSUB E_YAZ
ADRS=2
E_CIKIS=SIFRE_A
DIG 2 GOSUB E_YAZ
ADRS=3
E_CIKIS=SIFRE_A DIG 3
GOSUB E_YAZ ’sifre 2. kısım yazılıyor
ADRS=4
E_CIKIS=SIFRE_B DIG 0
GOSUB E_YAZ
ADRS=5
E_CIKIS=SIFRE_B DIG 1
GOSUB E_YAZ
ADRS=6
E_CIKIS=SIFRE_B DIG 2
GOSUB E_YAZ
ADRS=7
E_CIKIS=SIFRE_B DIG 3
GOSUB E_YAZ

 ‘———-Şimdide ilk 8 adresteki bilgileri okuyalım——————-

ADRS=0
GOSUB E_OKU
SIFRE_A=E_GIRIS
ADRS=1
GOSUB E_OKU
SIFRE_A=SIFRE_A+E_GIRIS*10
ADRS=2
GOSUB E_OKU
SIFRE_A=SIFRE_A+E_GIRIS*100
ADRS=3
GOSUB E_OKU
SIFRE_A=SIFRE_A+E_GIRIS*1000

‘———–Sifre 2. kısım okunacak——————-

ADRS=4
GOSUB E_OKU
SIFRE_B=E_GIRIS
ADRS=5
GOSUB E_OKU
SIFRE_B=SIFRE_B+E_GIRIS*10
ADRS=6
GOSUB E_OKU
SIFRE_B=SIFRE_B+E_GIRIS*100
ADRS=7
GOSUB E_OKU



SIFRE_B=SIFRE_B+E_GIRIS*1000  ‘buraya kadar olan satırlarda Sifre_A=1234 , 
Sifre?B=5678 olarak okundu

END ‘PROGRAM BURADA SONA  ERECEK!!!!!!!!!!!!!!!!!

‘————————ALT PROGRAMLAR—————————-
E_YAZ:
High CS ‘ Eeprom Enable yapıldı
Shiftout DI,SK,  1,[EWR4,ADRS,E_CIKIS] ‘
Low CS ‘ Disable the eeprom Pause 10 Return
E_OKU:
High CS ‘ Eeprom Enable yapıldı
Shiftout DI,SK, 1,[ERD4,ADRS] ‘  READ komutu ve Adres verildi
Shiftin DO,SK, 2,[E_GIRIS] ‘  Okunan data E_Giris içinde Low CS ‘ Disable 
eeprom Return
END

SPI TIPI EPROMLARIN KULLANIMI:

Aslında Microwire tipi eepromlar ile çok benzerlikleri vardır. Bazı ufak tefek farklılıklar ile 
haberleşme Microwire ile çok benzeşir. Bu yüzden burada açıklama vermek yerine bir örnek 
program üzerinden açıklamamızı vereceğiz.

Microwire tipi eepromlar bölümünde vermiş olduğumuz programı bu sefer SPI tipi ile 
yapacağız. Böylece izleyenler aralarındaki farkı kolaylıkla görmüş olacaklardır.

Örneğimizde Eepromun ilk 8 adresine bir şifreli kilit için gerekli şifre bilgisi yazdıracağımızı 
varsayacağız. Şifremiz 8 haneli bir rakam olacak. Ancak biz bunu 2 adet Word değişkeninde 
saklayacağız. Kolay anlaşılması açısından şifremizi ; SIFRE_A=1234 SIFRE_B=5678 
‘tamamı Şifre=12345678 olarak tanımladık Şeklinde tanımlıyoruz.

Programımız;







I2C TiPi EEPROMLARIN KULLANIMI:



Senkronize seri bus sitemi ile çalışan bu haberleşme şekli yalnızca hafızalar değil diğer bazı 
cihazların birbirleri veya bu cihazların MCU üniteleri ile haberleşmesinde de 
kullanılmaktadır. Haberleşme, her biri çift yönlü (bi-directional) 2 hat üzerinden yapılır. 
Bunlar SDA Serial Data, ve SCL, Serial Clock olarak tanımlanırlar. Protokolü her zaman 
olduğu gibi burada incelemeyeceğiz. Yalnızca eeproma nasıl bilgi yazılır ve nasıl okunur bu 
konuyu açıklığa kavuşturacağız. Pic BASIC de I2C haberleşmesi için direkt komut vardır. 
Yazma için;

I2CWRITE DPIN, CPIN, $A0, 0, [SAYI]

Okuma için

I2CREAD DPIN,CPIN,$A0,0,[SAYI]

Şeklinde komutlar kullanılır.

DPIN burada Data pin’ini , CPIN ise Clock pin’ini göstermektedir. Bu pinleri belirledikten 
sonra Kontrol kodu verilir. Cihazlara göre değişiklik arz eden bu kod eepromlar için genelde 
%1010 dır. Adres eepromda yazılacak veya okunacak adresi belirler. Okunacak veya 
yazılacak bilgi 8 veya 16 bit olabilir (Byte-Word). Bu durumda Adres değişkeni de bilgi 
değişken tipine göre seçilmelidir. Word tipi bir bilgi yazılması veya okunması halinde adres 
de word tipinde seçilmelidir.

BASIC de diğer eeprom tiplerine göre daha kolay bir kullanım şekli sunan I2C tipi eeprom’ 
larla ilgili örneğimiz yine aynı olacaktır. Önceden yazmış olduğumuz programı bu seferde 
I2C tipi eepromlar için yazacağız.

işte programımız,
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PIC iLE BiRLiKTE SENSÖR KULLANIMI

Sensörler hayatımız kolaylaştıran ve zaman zamanda hayranlık duyduğum cihazlardır. Pek 
çoğu pic ile haberleşebilmektedir. Burada piyasada en çok kullanılan sensörler den bazılarının 
pic ile olan haberleşme konusunu işleyeceğiz.

işe sıcaklık sensörler’ inden başlamak istiyorum. Bu konuda en çok kullanılanlardan birisi 
olan DS18B20 sensör ünü ele alacağız. TO92 kılıfında imal edilmiş bulunan sensör one-wire 
(tek hat veya tek-tel) haberleşme sistemine sahiptir. Üç bacaklı olan sensör ün iki bacağı 
besleme ve kalan son bacağı da Data in ve out bacağı olarak çalışmaktadır. Okunan değerler 
dijital olarak alınıp formül kullanılarak ısı’ya çevrilmektedir.
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Konuyu yine bir örnek ile açıklayalım.

Örneğimizde Pic 16F628’e bağlı bir sensör ün değerlerini okuyacak ve ısı göstergesi şeklinde 
LCD ekranda göstereceğiz.

Önce şemamızı verelim,

Program;





Programdan da görüleceği üzere sensör okunduktan sonra önce sıcaklığın sıfırın altında mı 
yoksa üstünden mi anlamak için okunan ham değerin 11. bitine bakıyoruz. Bu bit şayet 1 ise 
sıcaklık eksi demektir. Bu bitin değerine göre program ayrı hesaplama bölümlerine 
gitmektedir. Bu programda 32 bit hesaplama işlemi kullanılmaktadır. Kısaca mantığını izah 
etmek istiyorum. Hesapla isimli alt programda;

TEMP=($FFFF -HAM+1)*625 şeklinde bir satır mevcuttur. Burada TEMP değişkeni içine 32 
bit hesaplama yapacağımız değer yerleştirilmektedir. 32 bitlik hesap komutu bu satırın hemen 
altında verilmektedir. Bir örnek hesapla işi daha kolay anlayacağınızı umuyorum. -25 
dereceye karşılık gelen ham değer $FE6F dir. Bu formüle göre TEMP= ($FFFF-$Fe6F+1) x 
625 = 250.625 , görüldüğü gibi bu hesabın sonucunda TEMP isimli değişkende 250.625 sayısı 
yer alması gerekir. Ancak bu sayı WORD formatından büyüktür ve 32 bit büyüklüğündedir. 
Bu yüzden pic bu değişken değerini kendi içinde geçici bir yerde tutar ve bir sonraki satırda 
verilen hesap da kullanır. Bir sonraki satırda;

ISI = DIV32 10

Şeklinde bir ifade yer alır. Bu ifadenin anlamı; ISI = TEMP /10 şeklindedir. Yani temp 
hesabında elde edilen değer 32 bitişlemi ile 10’a bölünmektedir. Dolayısıyla elde edilecek 
sonuç bizim örneğimize göre;

250.625 / 10 = 25.062 olacaktır. BU sonuç 16 bit dir ve işlemlerimizde kullanabileceğimiz 
hale gelmiştir.

SHT-11 (SENSIRION) DIGITAL ISI ve NEM SENSÖRÜ

Sensirion firmasının üretimi olan bu sensörler I2C prensibine benzer bir mantık ile 
haberleşme yapmakla beraber tam anlamı ile birebir değildir. Sensör tamamı ile dijital bir 
sensör olup aynı kılıf içinde hem ısı hem de rutubet sensör ünü taşımaktadır. Sıcaklık aralığı 
-40 ile +123 derece arasında dır. Rutubet ölçümlerinde 0-ile %99,999 hassasiyette ölçüm 
yapabilmektedir. Ayrıca rutubet ölçümünde sıcaklık kompanizasyonu bulunmaktadır.

Örnek programımız aşağıdadır.









PROGRAM ÖRNEKLERi 10 derslik Pic Basic derslerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 
(13 bölüm oldu) Bu bölüme kadar verilen bilgilerde Pic MCU ların alternatifli olarak 
kullanım örneklerini dış ünitelerle bağlantılarını haberleşmelerini öğrendik. Arada da bazı 
kullanılan komutları işledik. Bu son dersimizde program örnekleri göreceğiz.

ÖRNEK PROGRAM: 1 LED ANiMASYONU 

işe fantezi ile başlayalım ve bir LED-ANiMASYON projesi verelim. Bu projede PortA ve 
PortB nin tamamı kullanılarak 16 led’den oluşan bir görsel gösteri ünitesi yapacağız. Ledler 
değişik şekillerde yanarak bize bir gösteri sunacaklar.

Önce Şemamız;
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Aslında PIC16F628 de PortA.5 (MCLR bacağı) çıkış olarak kullanılamaz. Ancak sırf görsel 
amaçlı olarak bu projede simulasyon olarak denedim ve çalıştığını gördüm. Gerçekte 
çalışmaması gerekir. Devreyi yapacaklar için kısa bir açıklama olarak vereyim istedim.

Diğer taraftan gerçek devrede Pic pinleri ile Led ler arasında 330 Ohm direnç kullanılması 
gerekmektedir. Aksi halde Pic bozulur. BU açıklama da devreyi fiilen yapmak isteyenler 
içindir.





ÖRNEK PROGRAM : 2 OTO CAM KONTROLU

ikinci örneğimiz enteresan bir örnek olacak. 16F628 de komparatör kullanımına güzel bir 
örnekdir. Projenin amacı otomobillerde motor kontrollu yan camların açılıp kapanmasını 
otomatik olarak kontrol etmekdir. Cam açma butonuna kısa süreli basılır ise cam basılan süre 
kadar aşağı veya yukarı hareket edecek, butona biraz uzun basılması halinde ise cam otomatik 
olarak açılacak veya kapanacaktır. Tabiiki nereye kadar, cam son noktada gidecek yeri 
olmadığı için motor sıkışacak ve normalde 2 Amper dolayında motordan çekilen akım 3 
amper veya daha fazlasına yükselecektir. işte bu aşamada komparatörler devreye girerek 
motorun akımını keseceklerdir.

Motorun sıkışmasını simule edebilmek için çalışan motora paralel ikinci bir motor daha 
devreye sokulmaktadır. Bu sayede normalde 2 A dolayında olan çekilen akım iki katına 
çıkmaktadır ve sistem çekilen fazla amperi algılayıp motorları durdurmaktadır. Sistemin 
çekilen hangi amper seviyesinde durmasını sağlayacak ince ayarlar devrede bulunan 2 adet 
220 Ohm ayarlı dirençler ile yapılmaktadır.

Önce şemamızı verelim;







ÖRNEK PROGRAM : 3 DTMF iLE CiHAZ KONTROLU

Bu örneğimizde Telefonla cihaz kontrol sistemini inceleyeceğiz. Kısaca DTMF kontrol ismi 
verilen program ile bir telefon hattına bağlayacağımız sistemimizle 5-6 adet cihazı istediğimiz 
zaman açıp kapatabileceğiz. Arada mesafe olduğundan yapılan işlerin onayı sesli olarak 
hattan verilmektedir. Bu aleti fiziki olarakda yaptım ve kullanıyorum. Bu devrede simulasyon 
imkanımız olmadığı için devre şeması vermekle yetineceğiz.;

Programa geçmeden kullanımla ilgili bazı açıklamalar vermek istiyorum.

Program öncelikle çalan telefon zilini saymakta ve önceden ayarlanmış adedi bulduğunda 
hattı otomatik olarak açmaktadır. Zilin çalma sayısı program içinden değiştirilebilmektedir.

Hat açıldıktan sonra program şifre girmenizi beklemektedir. Şifre 4 haneli bir rakam olup 
default olarak 1111 şeklinde ayarlanmıştır. Ayrıca birde master şifre vardır. Ana şifrenin 
unutulması durumunda master şifre girilerek şifrenin default şifre ye dönüştürülmesi 
sağlanmıştır.



Şifre girişini takiben program role kontrol bölümüne atlamaktadır. Burada ;

-önce # tuşu sonra 1-2-3-4-5 rakamlarından herhangi birisi girildiği tatirde girilen rakama 
karşılık gelen role çıkışı aktif edilmekte bu durum ilgili led in yanması ile anlaşılmaktadır. 
Açılan rolenin sayısı kadar da hatta beep sesi verilmektedir. Örneğin 2 nolu role açılmış ise 
Beep – Beep şeklinde 2 adet beep sesi alınmaktadır.

-Önce # tuşu ardından 8 tuşu girilir ise Zil çalma adedi değiştirilebilir. 8 rakamının hemen 
ardından yeni zil adedi girilmelidir. -Önce # sonra 9 rakamı girilir ise şifre değiştirilecek 
demektir. Burada önce eski şifre ardından yeni şifre

girilmelidir. -Önce # ve ardından 0 rakamı girilir ise sistemden çıkış yapılır. Hat kapatılır. 
-Önce * tuşu ve ardından 0 rakamı girilir ise açık olan tüm roleler kapatılmaktadır. -Önce * 
ardından 1-2-3-4-5 rakamlarından biri girilir ise ilgili rakama karşılık gelen role kapatılır.

Devrede kullanılan trafo 600/600 sarımlı telefon hat trafosudur. Eski modemlerin üzerinde 
bulunmaktadır.

‘****************************************************************
‘*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
‘*  Author  : [E.T.E]                                           *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2005 Ete]                           *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 02.06.2005                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   :                                                   *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
PORTA=0:PORTB=0
TRISB=%00000001 ‘PortB.0 giriş diğerleri çıkış yapıldı.
TRISA=%00111111 ‘A portu  tamamı çıkış yapıldı.
‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628 ‘işlemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF  ‘Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON  ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF  ‘Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF  ‘MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————————————————–
CMCON=7 ‘16F628 de  komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
‘—————————————————————–
SIFRE  VAR WORD
RAKAM  var WORD
TEMP   VAR WORD
BASKA  VAR WORD
ZAMAN  VAR WORD
SURE   VAR word
SAYAC  VAR BYTE
SAYI   VAR BYTE
DURUM  VAR BYTE
BIRLER VAR BYTE
ONLAR  VAR BYTE
YUZLER VAR BYTE
BINLER VAR BYTE
ZIL    VAR BYTE ‘ÇALACAK ZİL ADEDİ
X      VAR BYTE
CIK    VAR BIT
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SYMBOL HAT=PORTB.0
SYMBOL CIKIS1=PORTB.1
SYMBOL CIKIS2=PORTB.2
SYMBOL CIKIS3=PORTB.3
symbol CIKIS4=PORTB.4
SYMBOL CIKIS5=PORTB.5
SYMBOL ISD =PORTB.6
SYMBOL ROLE=PORTB.7
SYMBOL VALDAT=PORTA.0
SYMBOL BUZZER=PORTA.7

‘————————————————————————–
‘DATA @ 0,1,2,3,4
‘data @ 0,255,255,255,255,255
DATA @ 16,5
PAUSE 200
CLEAR
read 0,SAYI: PAUSE 10
IF SAYI=$FF THEN
SIFRE=1234
GOSUB SIFREYAZ
endIF
READ 0,BINLER
READ 1,YUZLER
READ 2,ONLAR
READ 3,BIRLER
SIFRE=BINLER*1000+YUZLER*100+ONLAR*10+BIRLER
READ 16,ZIL
IF ZIL=255 THEN
ZIL=5
WRITE 16,ZIL
ENDIF 

‘————————————–ANA————————————–
BASLA: Sayac=0
‘——————————-PORTB.0=HIGH————-
ILK:    IF HAT=1 THEN ILK
‘——————————PORTB.0=LOW—————
BAK:     SAYAC=SAYAC+1
BIR:     IF HAT=0 THEN BIR
‘——————————PORTB.0=LOW—————–
IF SAYAC=ZIL THEN
PAUSE 1800
HIGH ROLE
pause 300
GOTO BIRINCI
ENDIF
SURE=0
WHILE HAT=1
SURE=SURE+1
IF SURE=300 THEN ILK
PAUSE 1
WEND
IF SURE<100 THEN BIR
GOTO BAK
‘——————ZİL SAYMA BÖLÜMÜ BİTTİ——————
BIRINCI: :SAYAC=0:GOSUB SES1:GOSUB  SES2:gosub ses1
YINE:    RAKAM=0:GOSUB SIFREAL
IF CIK=1 THEN BITIR
IF RAKAM=7676 THEN
SIFRE=1234



GOSUB SES2
GOSUB SES1
GOSUB SES2:gosub ses1
GOSUB SIFREYAZ
GOTO  ROLEKONTROL
ENDIF
IF RAKAM=SIFRE THEN
GOSUB SES2 : pause 50
GOSUB SES1: pause 50
GOSUB SES1:gosub ses1
GOTO ROLEKONTROL
ENDIF
SAYAC=SAYAC+1
IF SAYAC=3 THEN
ATLA:        GOSUB EXIT
SLEEP 600
GOTO BASLA
ENDIF
GOSUB SES2
GOSUB SES1
GOSUB SES3
GOTO YINE

ROLEKONTROL:    GOSUB  ALBILGI
IF CIK=1 THEN BITIR
IF SAYI=12 THEN ACMA  ‘#
IF SAYI=11 THEN KAPAT ‘*
gosub ses2
‘                GOSUB EXIT
GOTO BASLA
ACMA:
GOSUB ALBILGI
IF CIk=1 THEN BITIR
IF SAYI=0 THEN
gosub ses3
GOSUB EXIT
GOTO BASLA
ENDIF 

 DURUM=PORTB 

 IF SAYI=1 THEN
IF durum.1=0 THEN
GOSUB SES1
PORTB=DURUM | %00000010
goto ROLEKONTROL
ENDIF
ENDIF

 IF SAYI=2 THEN
IF durum.2=0 THEN
GOSUB SES1:GOSUB SES1
PORTB=DURUM | %00000100
goto ROLEKONTROL
ENDIF
ENDIF 

 IF SAYI=3 THEN
IF durum.3=0 THEN
FOR X=1 TO 3:GOSUB SES1:NEXT
PORTB=DURUM | %00001000



goto ROLEKONTROL
ENDIF
ENDIF

 IF SAYI=4 THEN
IF durum.4=0 THEN
FOR X=1 TO 4:GOSUB SES1:NEXT
PORTB=DURUM | %00010000
goto ROLEKONTROL
ENDIF
ENDIF

 IF SAYI=5 THEN
IF durum.5=0 THEN
FOR X=1 TO 5:GOSUB SES1:NEXT
PORTB=DURUM | %00100000 ‘#5
goto ROLEKONTROL
ENDIF
ENDIF

 IF SAYI=8 THEN                          ‘#8
GOSUB SES2
GOSUB ALBILGI
GOSUB SES1:gosub ses2
IF CIK=1 THEN BITIR
IF SAYI>0 AND SAYI<13 THEN
ZIL=SAYI:WRITE 16,ZIL: PAUSE 10
ENDIF
GOTO ROLEKONTROL
ENDIF 

 IF SAYI=9 THEN         ‘#9
GOSUB SIFREAL
GOSUB SES1:gosub ses2
IF CIK=1 THEN BITIR
IF RAKAM=SIFRE THEN
GOSUB SES1:GOSUB SES1:GOSUB SES2
GOSUB SIFREAL
IF CIK=1 THEN BITIR
SIFRE=RAKAM
GOSUB SES1:gosub ses2
gosub SIFREYAZ
ENDIF
ENDIF
GOTO ROLEKONTROL 

KAPAT:     GOSUB ALBILGI
IF CIK=1 THEN BITIR
durum=PORTB

 IF SAYI=0 THEN
GOSUB SES3
PORTB=DURUM & %11000001  ‘*0
ENDIF 

 IF SAYI=1 THEN
IF durum.1=1 THEN
GOSUB SES2
PORTB=DURUM & %11111101
goto ROLEKONTROL
ENDIF



ENDIF 

 IF SAYI=2 THEN
IF durum.2=1 THEN
GOSUB SES2:GOSUB SES2
PORTB=DURUM & %11111011
goto ROLEKONTROL
ENDIF
ENDIF 

 IF SAYI=3 THEN
IF durum.3=1 THEN
FOR X=1 TO 3:GOSUB SES2:NEXT
PORTB=DURUM & %11110111
goto ROLEKONTROL
ENDIF
ENDIF

 IF SAYI=4 THEN
IF durum.4=1 THEN
FOR X=1 TO 4:GOSUB SES2:NEXT
PORTB=DURUM & %11101111
goto ROLEKONTROL
ENDIF
endif

 IF SAYI=5 THEN
IF durum.5=1 THEN
FOR X=1 TO 5:GOSUB SES2:NEXT
PORTB=DURUM & %11011111  ‘*5
ENDIF
ENDIF
GOTO ROLEKONTROL 

SIFREAL:  GOSUB ALBILGI
IF CIK=1 THEN RETURN
RAKAM=SAYI*1000
GOSUB ALBILGI
IF CIK=1 THEN RETURN
RAKAM=RAKAM+SAYI*100
GOSUB ALBILGI
IF CIK=1 THEN RETURN
RAKAM=RAKAM+SAYI*10
GOSUB ALBILGI
IF CIK=1 THEN RETURN
RAKAM=RAKAM+SAYI
RETURN 

ALBILGI:
SURE=0:ZAMAN=0
WHILE VALDAT=0
SURE=SURE+1
PAUSEus 270
IF SURE=65500 THEN
CIK=1:RETURN
ENDIF
WEND 

SAYIAL: SAYI=0
WHILE VALDAT=1
SAYI.0=PORTA.4



SAYI.1=PORTA.3
SAYI.2=PORTA.2
SAYI.3=PORTA.1
WEND
IF SAYI=10 THEN SAYI=0
RETURN

SIFREYAZ:TEMP=SIFRE
BINLER=TEMP DIG 3
YUZLER=TEMP DIG 2
ONLAR =TEMP DIG 1
BIRLER=TEMP DIG 0
WRITE 0,BINLER: PAUSE 10
WRITE 1,YUZLER: PAUSE 10
WRITE 2,ONLAR : PAUSE 10
WRITE 3,BIRLER: PAUSE 10
RETURN

SES1: SOUND  BUZZER,[110,12]: pause 30:RETURN
SES2: SOUND BUZZER,[95,12] : PAUSE 30:RETURN
SES3: SOUND BUZZER,[85,25] : PAUSE 30:RETURN 

BITIR:  GOSUB EXIT:GOTO  BASLA:RETURN
EXIT :  SURE=0
HAT=0
CIK=0
SAYAC=0
RAKAM=0
LOW ROLE
LOW ISD
gosub ses2
gosub ses2
GOSUB SES3
GOSUB SES3
RETURN 

End

ÖRNEK PROGRAM : 4 ***********DiJiTAL POT (DS1868) 
KONTROLÜ**********

Dallas firmasının DS1868 kodlu dijital potansiyometre kullanımına ait bir örnek vermek 
istiyorum. Söz konusu potansiyometrenin model dosyası bulunmadığından dolayı simulasyon 
bir shift register kullanılarak yapılmıştır.

Neticede DS1868 in içinde bir shift register bulunmaktadır ve pot değeri bu registere 
yazılarak sağlanmaktadır. Önce şemamız;



‘****************************************************************
‘*  Name    : PIC-DIGIPOT.BAS                                      *
‘*  Author  : [E.T.E]                                           *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2004 [ETE]                          *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 25.08.2004                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   :                                                   *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************

 RAW    VAR   BYTE
ZAMAN  VAR   WORD
RST     VAR   PORTA.0
CLK     VAR   PORTA.2
BILGI   VAR   PORTA.1
TUSA     VAR   PORTB.0
TUSB     var   PORTB.1
KONUM   VAR   BYTE
I       VAR   BYTE
STK     VAR   BYTE

 TRISA=%00000000



TRISB=%00000011

 PORTB=0
PORTA=0
ZAMAN=0
STK=1
‘ ADCON1 = %00000010 ‘AN0 VE AN1 Analog,Ref =VDD
PAUSE 500
konum=0
raw=0
I=0

 BASLA:
IF TUSA=0 THEN
IF I=1 THEN BASLA
if konum=255 then basla
konum=konum+1:I=1:GOTO CIK
ENDIF 

 IF TUSb=0 THEN
IF I=1 THEN BASLA
if konum=0 then basla
konum=konum-1:I=1:GOTO CIK
ENDIF 

 IF RAW<>KONUM  THEN GOSUB POTYAZ
I=0
CIK:        GOTO BASLA

 POTYAZ:     HIGH  RST: PAUSE 1
HIGH BILGI
PULSOUT CLK,1
SHIFTOUT BILGI,CLK,1,[KONUM]
SHIFTOUT BILGI,CLK,1,[KONUM]
LOW RST: PAUSE 1
RAW=KONUM
RETURN

 end

ÖRNEK PROGRAM : 5 **************FREKANSMETRE – PALS 
SAYICI*******************

Bu örneğimizde Bir Frekansmetre yapacağız. Bu programda Pic16F628 kullanacağız. 
PIC16F628 de 16 bitlik TMR1 sayacını dışarıdan gelen palsleri sayacak şekilde ayarlayıp 
sonuçta belirli örnekleme süreleri kullanarak frekans veya pals sayacı olarak kullanacağız. 
Frekans ölçme aralığımız kullandığımız örnekleme süresine bağlı olarak 1 Hz ile yaklaşık 40 
MHz arasında olacaktır. Teorik olarak üst sınır 65 MHz dolayındadır.

Ancak kullanılan malzemeler bu frekanslara çıkmadığı için denemelerle sabit olan 
ölçülebilecek maksimum frekans yaklaşık 40 MHz dolayındadır. Ancak frekans kaynağından 
Pic’e direkt giriş yapabilirseniz bu durumda üst sınır yükselebilmektedir. Frekansmetre’nin 
üst ölçüm sınırını daha da yukarı çekebilmek için arada birde 64’e bölücü (U664) 
kullanılmaktadır.

Bu durumda üst ölçüm sınırı 1,2 GHz ye kadar çıkabilecektir. Program PicBasicPro ile 
birlikte ASM nin kullanılmasına iyi bir örnekdir. BU programda frekans ölçümünde 



kullanılacak olan örnekleme süreleri için ASM kullanılmıştır. Zira, 1ms – 10 ms – 100 ms ve 
1000 ms lik süreleri hassas olarak elde etmenin en iyi yolu ASM kullanmaktır. Temel mantık 
olarak düşük frekanslarda büyük süre yüksek frekanslarda ise düşük süre kullanılarak ölçüm 
yapılmaktadır.

Programı isis de simule edebilmek için basit bir devre kullanıyoruz. Önce bu devremizi 
verelim;

Programda TMR1 kullanıldığını söylemiş idik. TMR1 şayet dışarıdan gelen pals leri sayacak 
ise giriş bacağı olarak yalnızca PortB.6 pini kullanılmaktadır. Dolayısıyla programda da bu 
bacak kullanılmıştır.

Program girilen frekansa bağlı olarak ölçüm modu (örnekleme süresi) seçimini otomatik 
yapmaktadır. Bunu anlayabilmek için önce bir kısa süreli ölçüm yapmakta ve bulduğu değere 
bağlı olarak mod seçmektedir.

işte Programımız;

‘****************************************************************
‘*  Name    : Frekans-Roleli.BAS                                    *
‘*  Author  : [Erol Erdal]                                      *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2004 [Erolec]                       *
‘*          : All Rights Reserved                               *
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‘*  Date    : 29.11.2004                                        *
‘*  Version : 1.6                                               *
‘*  Notes   : 10MHz Kristal ile çalışır, U664 (64'de bölücü)    *
‘*          : ile çalışır, Otomatik 4 Mod (0-3) seçer           *
‘****************************************************************

@ DEVICE pic16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_off
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F628, MCLR_ON
@ DEVICE pic16F628, HS_OSC
DEFINE  OSC  10
DEFINE  LCD_DREG     PORTA
DEFINE  LCD_DBIT     0
DEFINE  LCD_RSREG    PORTB
DEFINE  LCD_RSBIT    2
define  LCD_RWREG    PORTB
DEFINE  LCD_RWBIT    1
DEFINE  LCD_EREG     PORTB
DEFINE  LCD_EBIT     0
DEFINE  LCD_BITS     4
DEFINE  LCD_LINES    2
DEFINE LCD_COMMANDUS 4000
DEFINE LCD_DATAUS  250

TRISA=0
TRISB=%11111000
low PORTB.1

‘——————————————————————————-
Frekans     var word
FrekansL    var Frekans.byte0
FrekansH    var Frekans.byte1
sure     VAR WORD
sureL    var SURE.Byte0
sureH    var SURE.Byte1

TOPLAM   var  word
sayac    var  word
counter  var  byte
HAS      VAR  BYTE
I        var  byte

X        var  bit
Z        VAR  BIT
ilk      var  bit
SEC      VAR  PORTB.7
‘——————————————————————————-
Z=0
CMCON=7
has=0:ilk=0
lcdout $FE,1
lcdout “***EROL ERDAL***”
lcdout $FE,$C0,”**FREKANSMETRE**”: PAUSE 300

‘******************************* 
FREKANSMETRE***********************************
START:
‘         gosub olc
‘         gosub modsec



‘         lcdout $FE,1,”fre:”,#frekans,” mod=”,#has,”S=”,#SEC
‘         pause 500:goto start
ATLA:    IF SEC=1 THEN
HAS=4:goto birinci
else
gosub MODSEC
endif
pause 200

Birinci: SELECT CASE has
‘———-bölücüsüz ölçüm— Mode=0——-0 Hz - 65 KHz.———————-
CASE 0
gosub binms
Lcdout $FE,$80,”0-65 KHz : MOD=”,#has
if frekans<1000 then
Lcdout $FE,$C0,”Fre:”,#frekans,” Hz        ”
gosub tus
goto ATLA
endif
sayac=frekans/1000:Toplam=(frekans//1000)
Lcdout $FE,$80,”0-65 KHz : MOD=”,#has
Lcdout $FE,$C0,”Fre:”,#sayac,”.”,dec3 Toplam,” Hz    ”
GOSUB TUS
‘ pause 500
goto ATLA
‘——-bölücüsüz ölçümler —Mode=1——-65 KHz.- 650 KHz—————–
CASE 1
gosub yuzms
Sayac=frekans/100:Toplam=(frekans//100)
Lcdout $FE,$80,”65-650KHz: MOD=”,DEC has
Lcdout $FE,$C0,”Fre:”,#Sayac,”,”,#Toplam,” KHz  ”
GOSUB TUS
‘ pause 500
GOTO ATLA

‘——BÖLÜCÜSÜZ ÖLÇÜMLER—-Mode=2——650 KHz - 6,5 MHz————–
CASE 2
gosub onms
sayac=frekans/10:Toplam=(frekans//10)
Lcdout $FE,$80,”065-6 MHz: MOD=”,#has
if sayac<1000 then
Lcdout $FE,$C0,”Fre:”,#sayac,”,”,dec3(Toplam*100),” KHz  ”
gosub tus:goto ATLA
endif
toplam=sayac/1000
lcdout $fe,$C0,”Fre:”,#toplam,”,”,#(sayac//1000),” MHz     ”
gosub tus
goto ATLA

 ‘——-BÖLÜCÜSÜZ ÖLÇÜMLER——Mode=3——6,5 MHz - 30 MHz————
CASE 3
gosub Birms
sayac=frekans
toplam=sayac/1000
Lcdout $FE,$80,”6,5-50MHz: MOD=”,#has
lcdout $fe,$C0,”Fre:”,#toplam,”,”,#(sayac//1000),” MHz    ”
gosub tus
‘         pause 500
goto ATLA

‘——BÖLÜCÜ İLE ÖLÇME BÖLÜMÜ—-Mode=4——30 mhZ - 1200 mhZ——–



case 4
gosub birms
sayac=Frekans**64
frekans=div32 10
sayac=frekans/100:Toplam=(frekans//100)
Lcdout $FE,$80,”50 MHz>:   MOD=”,#has
Lcdout $FE,$C0,”Fre:”,#Sayac,”,”,dec3 (Toplam*10),” MHz   ”
gosub tus
‘         pause 500
Goto ATLA
‘————modların sonu ——————————————–
case 5
HAS=0:GOTO START
END SELECT
Z=0
GOTO START
‘
TUS:      if PortB.3=1 then
IF Z=1 THEN CIK
has=has+1: PAUSE 1
IF has=5 THEN has=0
Z=1
RETURN
ENDIF
Z=0
CIK:      RETURN
‘———————MODSEC——————————–
MODSEC:  ‘pause 5:gosub  olc’:return
pause 100
‘         if frekans>340 then
‘           has=4:RETURN
‘         endif
‘         if (frekans>43) and(frekans<217) then
‘           has=3:RETURN
‘         endif
gosub birms
if Frekans<66 then has=0
if frekans>65 and frekans<651 then has=1
if frekans>650 and frekans<6501 then has=2
if Frekans>6500 and Frekans<32001 then Has=3
‘         IF frekans >50000 THEN HAS=4
return

OLC:
asm
movlw 0×01
movwf _SureL
movlw 0×03
movwf _SureH
delay_0
btfss  portb,6
goto   tamamolc
decfsz _SureL, f
goto $+3
decfsz _SureH, f
goto Delay_0
Goto    son
tamamolc
call   zaman
movlw 0×01
movwf _SureL



movlw 0×01
movwf _SureH
Delay_1
decfsz _SureL, f
goto $+2
decfsz _SureH, f
goto Delay_1
goto $+1
Goto    son
zaman
bcf  STATUS,RP0
bcf  STATUS,RP1
clrf TMR1L
clrf TMR1H
movlw  7
movwf  T1CON
return
endasm
Binms:
ASM
movlw 0×20    ;19 idi
movwf _SureL
movlw 0×80    ;74 idi
movwf _SureH
movlw 0×06
movwf _Counter
delay_2
btfsc   portb,6
goto tamambin
decfsz _SureL, f
goto delay_2
decfsz _SureH, f
goto $+2
decfsz _Counter, f
goto Delay_2
goto son
tamambin
call    zaman
movlw 0×19    ;19 idi
movwf _SureL
movlw 0×74    ;74 idi
movwf _SureH
movlw 0×06
movwf _Counter
Delay_3
decfsz _SureL, f
goto $+2
decfsz _SureH, f
goto $+2
decfsz _Counter, f
goto Delay_3
Goto son
endasm

Yuzms:
ASM
movlw 0×4e       ;4e idi
movwf _SureL
movlw 0xCa       ;c4 idi
movwf _SureH
Delay_4



btfsc   portb,6
goto tamamyuz
decfsz _SureL, f
goto delay_4
decfsz _SureH, f
goto $+2
goto son
tamamyuz
movlw 0×4f       ;4e idi
movwf _SureL
movlw 0xC4       ;c4 idi
movwf _SureH
call   zaman

Delay_5
decfsz _SureL, f
goto $+2
decfsz _SureH, f
goto Delay_5
goto $+1
Goto    Son
endasm

Onms:
asm
movlw 0×86
movwf _SureL
movlw 0×20
movwf _SureH
Delay_6
btfsc   portb,6
goto   tamamon
decfsz _SureL, f
goto delay_6
decfsz _SureH, f
goto $+2
goto   son
Tamamon
movlw 0×87
movwf _SureL
movlw 0×14
movwf _SureH
call    zaman
Delay_7
decfsz _SureL, f
goto $+2
decfsz _SureH, f
goto Delay_7
goto $+1
goto   son
endasm
Birms:
ASM
movlw 0xf2
movwf _SureL
movlw 0×04
movwf _SureH
Delay_8
btfsc   portb,6
goto    tamambir
decfsz _SureL, f



goto delay_8
decfsz _SureH, f
goto $+2
goto son
tamambir
call     zaman
movlw 0xf2
movwf _SureL
movlw 0×02
movwf _SureH

Delay_9
decfsz _SureL, f
goto $+2
decfsz _SureH, f
goto Delay_9
goto $+1
son
nop
movlw  6
movwf  T1CON
movf TMR1L,0
movwf _FrekansL
movf TMR1H,0
movwf _FrekansH
endasm
RETURN

 END

Program içinde bazı kapatılmış bölümler vardır. Bunlar test amaçlı koyulmuştur. Gerekirse 
tamamını kaldırabilirsiniz.

. Son dersimiz bir kullanım örnekleri dersi oldu. Umarım okuyanlara veya çalışanlara bir 
şeyler anlatabilmişimdir. Burada anlatılanların tamamını kendi kendine azimle ve ısrarla 
öğrenen bir kişi olarak sizelere tavsiyem çalışmaya devam başaracaksınız olacaktır. Haydi 
bakalım kolay gelsin ve mutlu günler sizlerin olsun.

PWM kullanımı İngilizce isminin karşılığı olarak Puls Genişliği Ayarlaması yada Pals 
genişliği ayarı şeklinde Türkçe’mize tercüme edilebilir bu terim. Kare dalga şeklindeki bir 
sinyalin bir periyodunda hem HIGH hemde LOW seviyesinin olduğunu hepimiz biliyoruz.



Bir peryodun süresi sabit kalmak şartı ile high yada low seviyelerinin değiştirilmesi işlemine 
PWM (Pals Width Modulation) denilmektedir. Olayı daha iyi anlayabilmeniz için konuyu 
biraz daha açmakta fayda görüyorum. Elimizde frekansı 100 Hz olan bir kare dalga sinyali 
olduğunu düşünelim. Bu 1 saniyede 100 defa HIGH ve 100 defa LOW sinyali demek 
olacaktır. 100 Hz lik sinyalin 1 peryot zamanı; T=1 / F ile bulunur.

Bu şekilde hesaplanırsa sonuç saniye cinsinden, T=1000/F şeklinde hesaplanır ise sonuç 
milisaniye cinsinden T=1000000/F şeklinde hesaplanır ise sonuç mikro saniye cinsinden 
hesaplanmış olur. Buna göre T süresi 100 Hz için 10 ms olarak hesaplanır.

Yukarıdaki şekilde High ve Low süreleri birbirine eşit olduğu için High süresi=5 ms. Ve Low 
süresi= 5 ms olduğu kolaylıkla görülebilir. 1 saniye=1000 ms olduğu için bu sinyalde 1 sn 
içinde 1000/10 =100 defa High ve 100 defa Low sinyali elde edilmektedir.

Bu 100 Hz.lik sinyal ile bir NPN transistor ü sürdüğümüzü varsayalım. Bu durumda transistor 
ün (B)eys ucu saniyede 100 defa High seviyesi görecek ve buna bağlı olarak saniyede 100 
defa bu transistör iletime geçecektir. transistor ün iletimde kalma süresi 1 sn içinde 100 x 
5=500 ms yani yarım saniye olacaktır.

Toplam 10 ms lik süreyi değiştirmeden High süresini 7 ms ve Low süresinide (10-7=3) 3 ms 
yapar isek pals genişliği ile oynamış oluruz. Bu durumda transistor ün iletimde kalma süresi; 
100 x 7 = 700 ms ye ye çıkacak ve low da kalma süresi ise 300 ms olacaktır. Görüldüğü üzere 
pals genişliğini artırarak transistor ün iletimde kalma süresini artırabiliyoruz. Aynı şekilde bu 
genişliği azaltarak transistor ün iletimde kalma süresini azaltabiliriz.

Buraya kadar Pals genişliği ile oynamanın bize ne kazandırdığını anlatmaya çalıştım. İşte bu 
özellikten yararlanarak muhtelif cihazlarda gerilim kontrolü yapabiliriz. Özellikle DC 
motorların devirlerini bu yöntemle kolaylıkla kontrol edebiliriz.

Bu kadar teorik bilgiden sonra PWM sinyalinin nasıl oluşturulabileceği konusunu biraz 
araştıralım.

Pic Basic Pro kullanarak PWM sinyali elde etmenin değişik usulleri vardır. Bunların en 
başında bir çıkış portu belirleyip bu porta sırası ile HIGH sonra LOW sinyallerini vermek 
gelir. Tabiiki arada sinyalin peryoduna göre gerekli gecikmeleride koymak gerekir. İşin kolay 
anlaşılabilmesi için öncelikle yukarıda konuştuğumuz 100 Hz lik bir PWM sinyalini 
oluşturmaya çalışalım.

http://320volt.com/pic-basic-dersleri/
http://320volt.com/tag/gerilim/


Çıkış Portumuz PortB.0 olsun.

BASLA:
HIGH PORTB.0
PAUSE 5
LOW PORTB.0
PAUSE 5
GOTO BASLA

Şeklinde yazılacak kısa bir kod bize PortB.0 dan çıkan 100 Hz lik bir PWM sinyali çıkartır. 
Görüldüğü gibi High ve Low süreleri bir birine eşit olarak 5 ms. Verildi. Duty denilen High 
süresi yüzde cinsinden 50 oranında bize iş süresi yani transistorü iletimde tutacak süreyi 
verecektir. Bu nedenle bu süreye %50 lik Duty Cycle (Duty saykıl yada Duty çevrimi) denir.

Buna pals genişliğimiz %50 de diyebilirsiniz. Şimdi Programımızı şu şekilde değiştirelim;

BASLA:
HIGH PORTB.0
PAUSE 8
LOW PORTB.0
PAUSE 2
GOTO BASLA

Görüldüğü üzere Duty değerini %50 den %80’e çıkardık. Low değeride %50 den %20 ye 
otomatikman düşmüş oldu. Toplam peryod 10 ms idi ve bu hiç değişmedi. Sinyalimizin şekli 
yaklaşık olarak şöyle oldu

Bu anlattıklarımı gerçek program satırları şeklinde vermiyorum. İsteyen yazıp deneyebilir. Bu 
yazdığımız örnek program en basit PWM örneğidir. Bunu biraz daha değişken hale 
getirebilmek için sistemimize 2 adet buton ilave edelim ve bu butonlar yardımı ile PWM 
sinyalini değiştirelim.

2 adet buton dan birincisi Artır butonu olsun ve PortA.0 da bağlı olsun. İkinci butonumuz ise 
Azalt butonu olsun ve PortA.1 de bağlı olsun. Bu butonlar birer Pull-up direncine bağlı olsun 
ve butona basılınca port pinine LOW tatbik etsinler. PWM sinyalimiz yine PortB.0 dan çıksın. 
Buna uygun programımız aşağıdadır.

Program : Buton kontrollü PWM 

‘****************************************************************
‘*  Name    : Buton-PWM.BAS                                      *
‘*  Author  : [E T E]                                  *



‘*  Notice  : Copyright (c) 2007 [E.T.E]                        *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 29.03.2007                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   :  *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
PortA=0 : TrisA=%00000011
PortB=0 : TrisB=%00000000

@ DEVICE PIC16F84
@ DEVICE PIC16F84, WDT_OFF
@ DEVICE PIC16F84, PWRT_OFF
@ DEVICE PIC16F84, PROTECT_OFF
@ DEVICE PIC16F84, XT_OSC 

SURE VAR BYTE
SURE=5
BASLA:
IF PORTA.0=0 THEN
SURE=SURE+1
IF SURE>10 THEN SURE=10 ‘10 MS Yİ GEÇEMİYORUZ
PAUSE 150
ENDIF

IF PORTA.1=0 THEN
SURE=SURE-1
IF SURE=255 THEN SURE=0
PAUSE 150
ENDIF 

HIGH PORTB.0
PAUSE SURE
LOW PORTB.0
PAUSE (10 - SURE)
GOTO BASLA
END

Benzeri bir sinyali üretebilecek birde Pic Basic Pro komutu bulunmaktadır. Komut; PWM 
Pin , Duty , Cycle şeklinde kullanılır. Pin sinyalin çıkartılacağı port pini dir. Duty 0-255 
arasında bir sayı olup oransal olarak iş süresini verir. 255 değeri %100 lük duty değerine , 127 
ise %50 lik duty değerine eş değerdir.

Her hangi bir % duty değerinin Duty karşılığını bulmak için Duty= %Duty x 255 / 100 
formülünü kullanabilirsiniz.

Örnek olarak %60 lık bir duty sinyali yakalamak için Duty değeri ne olmalıdır dersek;
60 x 255 / 100 = 153 olarak bulunur.

Cycle ise sinyalin periyot sayısıdır. Örnek vermek gerekir ise; PWM PortB.0 , 127 , 200 
komutu

PortB.0 dan %50 Duty değerinde bir sinyali 200 adet peryot olarak çıkartır. Çok kullanışlı bir 
komut olduğunu söyleyemem. Zira komutun sürekliliği yoktur. Her seferinden siz komutu 
yinelemeniz gerekir.



Bu şekilde yazılan bir programda araya ilave edilecek her komut veya her bir gecikme 
komutu PWM sinyalini bozacaktır. Bu nedenle çok avantajlı bir PWM üretme metodu olarak 
gösteremeyiz.

Peki diyelim ki geniş bir programımız var ve pwm sinyalini elde ettikten sonra arada başka 
işlerde yapmamız gerekiyor. Böyle bir program ihtiyacında bu sistemi kullanmamız imkansız 
Tabiiki. O halde ne yapmamız gerek.

Bu sorunun iki cevabı var. Birincisi TMR0 kesmesi kullanılarak gerekli PWM sinyalinin 
üretilmesidir. Sorunun ikinci yanıtı ise HPWM yani Donanım Özellikli PWM kullanmaktır.

Önce TMR0 kesmesi oluşturarak nasıl PWM sinyallerinin elde edileceğine bir bakalım.

Bu örneğimizde 2 KHz lik frekansa sahip bir PWM sinyali elde etmeye çalışalım. Sinyalin 
periyodu P=1000000/2000 eşitliğinden hesap edilecektir. (P=1/F yani 1000000/2000) Buna 
göre periyot 500 us olarak bulunur. Demek ki sinyalimizin Low ve High sinyalleri toplam 
süresi 500 us olacaktır. Sinyalin Duty oranı %50 olsun. Buna göre sinyalimizin Low süresi 
250 us ve High süresi de aynı şekilde 250 us olarak bulunur. Demek ki 250 us de bir kesme 
oluşturabilirsek bu kesme bize 2 KHz lik bir PWM sinyalini oluşturmamızı sağlayacaktır.

250 us de bir kesme oluşturmanın yolu ise TMR0 sayacına bir ön değer verip 256 değerine 
ulaştığı zaman (255 den tekrar sıfır değerine geçerken) kesme oluşturmaktan geçer. Bu 
açıkladıklarımızı bir program olarak düşünür isek;

PROGRAM- TMR0 kesmesi ile PWM sinyali oluşturmak

‘****************************************************************
‘*  Name    : PWM-TMR0.BAS                                      *
‘*  Author  : [E T E]                                *
‘* Notice  : Copyright (c) 2007 [ETE]                          *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 13.04.2007                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
PORTA=0:portb=0
TRISB=%00000000   ‘
TRISA=%00000000   ‘
‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628 ‘işlemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF  ‘Watch Dog timer kapalı
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON  ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Koruma kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off  ‘MCLR pini kullanılmıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————————————————–
‘————————————————————————-
ON INTERRUPT GoTo KESME  ‘kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%10001000 ‘Pull  up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/1
INTCON=%10100000 ‘Kesmeler  aktif ve TMR0 kesmesi aktif
TMR0=28
CMCON=7 ‘16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
‘—————————————————————————-



‘—————————————————————————–
CLEAR ‘tüm değişkenler  sıfırlandı
‘PAUSE 200

‘—————————————————————————–

BASLA:

GOTO BASLA

DISABLE
KESME:
PORTA.0=1-PORTA.0
@ nop
@ nop
TMR0=28
INTCON.2=0 ‘TMR0 Kesme bayrağı sıfırlanıyor
RESUME
ENABLE

END

Program içindeki ve özellikle kesme bölümünde verilen komutların ASM karşılıklarının her 
birinin 1us gecikme daha doğrusu komut işleme süresi vardır. Dolayısıyla bu komutların 
toplamı ciddi bir gecikmeye sebep olurlar. Bu durumda gerçek 2 KHz lik bir sinyal elde 
edebilmek için komut gecikmelerinide hesaba katmak gerekir.

Dolayısıyla oluşacak kesmeyi her 250 us de bir değilde daha kısa sürede yapıp komutlarla 
birlikte bu süreyi 250 us olarak yakalamak gerekecektir. Bu durumda TMR0 değerini 
azaltmamız gerekir. Normalde 256-250=6 değeri ile TMR0 ın 2 KHz lik sinyali oluşturması 
beklenirken komut gecikmelerinden dolayı bu süre 1,8 KHz dolayında çıkar.

Bunu önlemek için TMR0 ön yükleme değerini 6 dan 28’e yükseltmemiz gerekir. Böylece 
istediğimiz sinyali yakalamış oluruz. Programda yer alan @ NOP ifadeleri frekansın ince 
ayarı için kullanılmıştır.
Bize lazım olacak gerçek TMR0 değerini nasıl bulacağız?. Bu normalde hesap yolu ile 
bulunabilir. Ancak komutların ASM karşılıklarını tespit etmek ve bunların komut sürelerini 
bulmak gerçekten zor bir iştir. O yüzden daha kolay bir yol tarif edeceğim.

Devrenizi isis de kurun ve PWM çıkış pinine bir frekans sayıcı bağlayın. Devreyi çalıştırın. 
Elde ettiğiniz frekansı Frekans sayıcı gösterecektir. Beklediğinizden daha küçük ise TMR0 ön 
yükleme değerini artırın. Beklediğinizden daha büyük ise TMR0 ön yükleme değerini azaltın. 
Böylece uygun TMR0 değerini kısa sürede bulabilirsiniz.

Şimdi değişik bir örnek daha yapalım. Elimizde 3 adet led olduğunu ve bu ledlerin PortA.0, 
PortA.1 ve PortA.2 pinlerine bağlı olduklarını düşünelim.

Bu ledlerin her birine ayrı ayrı olarak vereceğimiz PWM sinyali ile yakıp söndürelim. Ancak 
her birini bağımsız olarak parlaklığını ayarlayalım. Bunun için pic frekansını 20 MHz olarak 
kullanacağız. Burada temel mantığımız birim duty cycle değerine karşılık bir kesme 
oluşturmak ve her bir led için verilen duty değeri kadar kesme sayıp sinyali çıkışlara 
uygulamak olacaktır.



İşte programımız;

‘****************************************************************
‘* Name    : KESMETMR0.BAS                                      *
‘*  Author  : [E T El]                                *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2005 [ETE]                          *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 23.04.2005                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
PORTA=0:portb=0
TRISB=%00000000   ‘
TRISA=%00000000   ‘
‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628 ‘işlemci  16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF  ‘Watch Dog timer kapalı
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON  ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF  ‘Kod koruma kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off ‘MCLR pini kullanılmıyor.
@ DEVICE pic16F628,  INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————————————————–
‘————————————————————————-
ON INTERRUPT GoTo KESME  ‘kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%10001000 ‘Pull  up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/1
INTCON=%10100000 ‘Kesmeler  aktif ve TMR0 kesmesi aktif
‘TMR0=6
CMCON=7 ‘16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
‘—————————————————————————-
DUTY_A VAR BYTE
DUTY_B VAR BYTE
DUTY_C VAR BYTE
LEDA VAR BYTE
LEDB VAR BYTE
LEDC VAR BYTE
‘—————————————————————————–
‘—————————————————————————–

BASLA:
DUTY_A=80
DUTY_B=30
DUTY_C=10
GOTO BASLA

DISABLE
KESME:
LEDA=LEDA+1
IF (PORTA.0=1 AND LEDA=DUTY_A) OR (PORTA.0=0 AND LEDA=100-DUTY_A) THEN
PORTA.0=1-PORTA.0
LEDA=0
ENDIF
LEDB=LEDB+1
IF (PORTA.1=1 AND LEDB=DUTY_B) OR (PORTA.1=0 AND LEDB=100-DUTY_B) THEN
PORTA.1=1-PORTA.1
LEDB=0
ENDIF

LEDC=LEDC+1
IF (PORTA.2=1 AND LEDC=DUTY_C) OR (PORTA.2=0 AND LEDC=100-DUTY_C) THEN
PORTA.2=1-PORTA.2



LEDC=0
ENDIF

TMR0=254
INTCON.2=0 ‘TMR0 Kesme bayrağı  sıfırlanıyor
RESUME
ENABLE
END

Programda her bir led e ait duty değerleri program içinde sabit olarak verilmiştir. Her bir led 
için birer buton kullanarak bu Duty seviyeleri ayarlanabilir. Bunu da sizler yaparsınız artık.

Şimdi önceki bölümde açıkladığımız sorunun ikinci cevabına gelelim. İkinci cevap Donanım 
özellikli PWM kullanmak idi. HPWM ana programdan bağımsız olarak geri planda 
çalışabilen bir özellik olup yazacağınız programdan kesinlikle etkilenmez. Siz başka işler 
yaparken sinyal sürekli olarak ilgili pin den çıkar.

Bu özelliğe sahip olan pic lerin kiminde tek bir PWM çıkışı (örnek PIC16F628) kiminde ise 2 
adet PWM çıkışı (örnek PIC16F876 veya PIC16F877) kiminde ise 3 adet PWM çıkışı 
bulunabilmektedir.

Pwm çıkışı birden fazla olan piclerde tüm çıkışlar için uygulanacak frekans daima tektir ve 
PR2 registeri ile belirlenir. Çıkışların Duty Cycle değerleri bağımsız olarak değiştirilebilirler.

HPWM özelliğinin her picde bulunmadığını söylemiş idik. Bu özelliğe sahip tanıdık picler 
den bazılarını burada sayalım ve her birinde PWM sinyalinin hangi pin den alındığını 
belirtelim. 16F628 de yalnızca 1 kanal HPWM bulunmaktadır. Çıkış pini zorunlu olarak 
CCP1 özelliği olan PortB.3 pinidir. Bu pin değiştirilemez.

PIC16F876 da 2 adet HPWM kanalı bulunmaktadır. Çıkış pinleri PortC.2 ve PortC.1 
pinleridir.

PIC16F877 de yine 2 adet HPWM kanalı bulunmaktadır. Çıkış Pinleri PortC.2 ve PortC.1 
pinleridir.

Şimdi gelelim HPWM özelliğinin nasıl kullanılacağına. Önce yine biraz bilgi vermem 
gerekecek.
HPWM işlemi pic içinde bazı registerler yardımı ile yönlendirilmektedir. Sinyalin frekansı 
PR2 (Timer-2 periyot registeri) tarafından belirlenmektedir.

Aynı zamanda Timer-2 bölücüsü de frekansın belirlenmesinde yada hesaplanmasında etkin 
rol oynamaktadır. Timer-2 bölücüsü değerleri T2CON registeri tarafından tutulmaktadır.

PWM Periyot(Zaman) = [(Pr2+1)*4*Tosc*TMR2 Bölücü Değeri]

Formülü ile hesaplanmaktadır. PWM Frekansı ise

F(PWM) = 1 / PWM Peryot

Şeklinde hesaplanmaktadır.



HPWM sinyalinin açılması her kanala ait CCP1CON registerinin 2 ve 3. bitleri tarafından 
organize edilmekte olup bu iki bit değeri 1 ise sinyal (var) açık 0 ise sinyal (yok) kapalı 
olmaktadır.

HPWM normalde 10 bitlik bir duty değerine sahiptir. Bu yüksek çözünürlükte bir Duty 
değeridir.

Duty değeri ;

PWM(Duty) = (CCPR1L) * Tosc * (TMR2 Bölücü Değeri) formulü ile hesaplanmaktadır.

Duty (Ham Değeri) =(PR2+1) * 4 * %Duty formülü ile de direkt Duty registerine yazılacak 
olan değer hesaplanır. Verilen bu değerler 4 MHz frekanslar için geçerlidir.

Bu kadar bilgi verdikten sonra ilk programımızı yazalım; Yazacağımız program;

4 MHz kristal frekansında çalışan 1 adet 16F628 in CCP1 pininden 20 KHz frekansa sahip ve 
Duty değeri %50 olan bir HPWM sinyali çıkartılması konusunda olacaktır. Bir programda 
HPWM sinyalinin açılabilmesi için aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

1. PR2 registerine değer vererek PWM frekansını belirleyin.

2. 10 Bitlik Ham Duty değerini hesaplayın ve bu değerin ilk iki bitini CCP1CON.4 ile 
CCP1CON.5 registerine yazın. Kalan 8 biti ise CCPR1L registerine yazın ve böylece Duty 
cycle değerini belirleyin.

3. CCP1 pin ini çıkış olarak ayarlayın

4. T2Con registerinde bölücü değerini ayarlayın

5. CCP1CON registerinin 2 ve 3. bitlerini 1 yaparak PWM sinyalini ilgili pin den çıkartın

Şimdi bu dediklerimizi bir programa uygulayalım.

1. PR2 Değerini 20 KHz için hesaplamamız gerekiyor. Frekansı 20 KHz olan bir sinyalin 
peryodu;
T=1000000/20000 = 50 us olarak bulunur. Bunu formülümüzde yerine koyar isek;
PWM Periyot(Zaman) = [(Pr2+1)*4*Tosc*TMR2 Bölücü Değeri]
50 =(PR2+1) x 4 x ¼ x 1 = PR2+1 PR2=50-1 = 49 olarak bulunur. (4MhZ içindir)

2. 10 Bitlik Duty(Ham) değeri için duty oranı %50 olduğunu düşünerek şöyle hesap 
edebiliriz.
Duty (Ham Değeri) =(PR2+1) * 4 * %Duty
Duty-Ham=(49+1) x 4 x 50/100 = 100 olarak bulunur. Bulunan değerin ilgili registerlere 
yazılması işi için;
CCP1CON.4=Duty-Ham.0
CCP1CON.5=Duty-Ham.1
CCPR1L=Duty-Ham>>2
Şeklinde yapılır.



3. CCP1 pini çıkış olarak ayarlanmalıdır. 16F628 de bu portB.3 pini olduğuna göre; TRISB=
%00000000 şeklinde bir komut ile yada TRISB.3=0 şeklinde bir komut ile bu işlemde 
ayarlanır.

4. 20 KHz sinyal için bölme oranını 1/1 olarak aldık dolayısıyla ;
T2CON=%00000100 komutu ile hem bölme oranını1/1 yaptık hemde TMR 2 zamanlayıcısını 
aktif hale getirdik (Bit-2 bu işi yapmaktadır burada 1 olarak verilmiştir).

5. Son olarak da PWM sinyalinin açılması için;
CCP1CON.2=1
CCP1CON.3=1
Komut dizisi ile sinyal açılır.

Program : HPWM – 16F628

‘****************************************************************
‘* Name    : HPWM.BAS                                      *
‘*  Author  : [ETE-EROLEC-ERO]                                  *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2007 [E.T.E]                        *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 11.04.2007                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
@ DEVICE pic16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_off
@ DEVICE pic16F628, PWRT_On
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT
PORTA=0:TRISA=0
PORTB=0:TRISB=0
CMCON=7
T2CON =%00000100 ‘Bölücü 1/1 olarak verildi ve TMR2 aktif hale  getirildi.
PR2=49 ‘PWM-Peryot= (49+1) x 4 x ¼ x 1 =50 us  ve F=1000/50 = 20 KHz PWM 
frekansı dır. 

CCP1CON.2=1 ‘bu  iki komut ile PWM sinyali açılmış olacaktır
CCP1CON.3=1

End

Buraya kadar vermiş olduğumuz program satırları ile CCP1 pini olan PortB.3 den 20 KHz 
frekansa sahip ve Duty cycle değeri %50 olan bir sinyal çıkartılmış olacaktır.

Bu sinyalin kapatılması için ;
CCP1CON.2=0
CCP1CON.3=0
Komutlarını vermemiz yeterli olacaktır.

Duty % değerini değiştirmek ister isek;
PWM (Ham Değeri) =(PR2+1) * 4 * %Duty formülünü kullanacağız.
Diyelimki Duty % sini %80 olarak ayarlayacağız.
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Duty(Ham)=(49+1) x 4 x (80/100) = 160 yani Duty-Ham=160 olarak bulunur.
O halde Duty (ham) değerinin verilmesi için;

CCP1CON.4=DUTY-Ham.0
CCP1CON.5=DUTY-Ham.1
CCPR1L=DUTY-Ham>>2

Bu üç satır komut ile yeni duty değeri verilerek Duty oranı %80 olarak uygulanmış olacaktır.

Bu kadar anlatımdan sonra muhtelif programlar geliştirilebilir.

Örneğin ADC girişi olan bir pic kullanarak AN0 dan 1K lık bir pot kullanarak HPWM 
sinyalinin frekansını değiştirebilmemiz mümkün olabilir. Hatta ikinci bir pot kullanarak 
sinyalin Duty değerinide değiştirmek mümkün olabilir.

Bu şekilde bir program yazmadan önce frekansın aralığının tespit edilmesi gerekmektedir.
Örneğin Minimum 1 KHz ve maksimum 10 KHz olacak ve Duty değeri hep %50 de kalacak 
bir sinyali üretmeye çalışalım. Amacımız Pot değeri minimumda iken çıkan frekansımızın 1 
KHz seviyesinde , pot değerimiz maksimumda olduğu zamanda çıkan frekansımızın 10 KHz 
seviyesinde olmasını sağlamak olacaktır.

Bu iş için Pic16F876 kullanacağız. Minimum frekans için PR2 değerimiz ;

T=1000/1 = 1000 us olarak bulunur. Bunu formülümüzde yerine koyar isek;
PWM Periyot(Zaman) = [(Pr2+1) x 4 x Tosc x TMR2 Bölücü Değeri]
1000 =(PR2+1) x 4 x ¼ x 1 = PR2+1 PR2=1000-1 = 999 olarak bulunur.

Bu durumda PR2 registeri 8 bitlik bir register olduğu için elde ettiğimiz 999 değerini 
kullanmamız mümkün değildir. Bu durumda bölücü kullanmamız gerekecektir. Elimizdeki 
bölücü alternatifleri 4 ve 16 dır. Bölücü olarak 4 kullandığımızı düşünerek hesabımızı bu 
değere göre yeniden yapalım;

1000=(PR2+1) x 4 x ¼ x 4 eşitliğinden;
PR2+1= 1000/4 ve PR2+1=250 ve sonuçta PR2=249 olarak bulunur.

Görüldüğü gibi bölücüyü rasgele seçmiyoruz. Bize 8 bitlik bir PR2 değeri verecek şekilde 
uygun bir bölücü seçiyoruz sonuçta.

Şimdide maksimum frekans değerimiz olan 10KHz için PR2 değerini hesaplayalım.
T=1000000/10000= 100 us olarak bulunur.
100 = (PR2+1) x 4 x ¼ x 4 (aynı bölücü oranını kullanacağız)
PR2=25-1=24 olarak bulunur.

ADC kanalı ile okunan pot değerinin nasıl frekansı belirleyen PR2 değerine dönüştürüleceğini 
görelim. Yani pot dan okuyacağımız değeri PR2 ye verilecek değere çevirmemiz gerekecektir.

Pot değeri 0 iken okunacak ADC ham değerimiz 0 olacaktır. Bu konumda frekansımız 1 KHz 
olsun istiyoruz.

O halde bizim minimum PR2 değerimiz 249 olacaktır.



Pot değeri 1 K iken okunacak Ham ADC değeri 1023 olacak ve buna karşılık olarak PR2 
değerimizde 24 olacaktır.

Şimdi bu değerleri bir eşitlik haline getirelim.

Pot değeri 1K-0 K arasında ADC değeri 1023 – 0 arasında yani 1024 adet değişecektir. Buna 
karşılık olarak PR2 değeri ise 249-24 = 225 birim değişecektir. Okunan her bir ADC değerine 
karşılık elde edilecek PR2 değeri 225/1024 eşitliği ile bulunur. Bu işlemi daha az ondalıklı 
yapabilmek için eşitliğin 256 ile çarpılmış halini kullanacağız. O halde formülümüz;

(225/1024) x 256 = 56,25 olacaktır. Yine ondalıklı işlemi azaltmak için bu değeri 5625 kabul 
edecek ve çıkan sonucu 100 e böleceğiz. O halde formülümüzün son hali

PR2 = ((ADC+1)*/5625) /100+249 şeklinde olacaktır. Burada çıkan sonuca 249 ekledik. 
Bunun sebebi frekansımızın 1 KHz den az olamayacağı içindir.

Ancak bu formülü kullanmamız pratik olarak mümkün değildir. Nedeni ise pot ile yaptığımız 
ayarlarda pot değerini min. Değere yani sıfıra getirdiğimiz zaman okuyacağımız ADC değeri 
0 olacaktır. Formülden hesaplayacağımız PR2 değeri ise 249 olacaktır. Bu doğru. Ancak pot 
değerini maksimumuma yani 1K ya çıkardığımız zaman okuyacağımız ADC değeri 1023 
olacaktır.

Bu durumda hesaplamamız gereken PR2 değeri de 24 olmalıdır. Hesaplayalım bakalım ne 
bulacağız.

PR2= ((1023+1)*/5625)/100+249= 474 olarak bulunur. Bu ise yanlış bir değerdir. Bunun 
sebebi , pot değerinin azalması ile PR2 değerinin artması (ters orantı) pot değerinin artması ile 
PR2 değerinin azalmasıdır. Bu gibi durumlarda işlemin tersi yapılır.

Şöyle, Okunan ADC değeri 1024 den çıkartılarak formül kullanılır.

PR2=((1024-ADC)*/5625)/100+24
Burada işlemin tersini aldığımız için 249 yerine 24 ekleyeceğiz. Şimdi hesapları kontrol 
edelim.

Pot min değerde iken HAM=0 olacak ve sonuç;
PR2=((1024×5625)/256)/100+24 = 249 bulunacaktır.
Pot maksimum değerde iken HAM=1023 bulunacak ve sonuç
PR2=((1024-1023)x5625)/256)/100+24 = 24 bulunacaktır.
Böylece hesaplama mantığımızın doğru olduğunu anlayacağız.

Şimdi anlattıklarımızı program olarak yazalım.

İşte programımız;

‘****************************************************************
‘*  Name    : HPWM-2.BAS                                      *
‘*  Author  : [E.T.E]                                           *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2007 Ete]                           *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 18.03.2007                                        *



‘*  Version : 1.0                                               *
‘* Notes   :  *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
‘OPTION_REG =%00111111
PORTA=0:TRISA=%00000001
PORTB=0:TRISB=%00000000
PORTC=0:TRISC=%00000000
PORTD=0:TRISD=%00000000
ADCON1= %10001110 ‘
T2CON = %00000101
PR2=249
‘—————————————————————–
@ DEVICE PIC16F877
@ DEVICE PIC16F877, WDT_OFF
@ DEVICE PIC16F877, PWRT_OFF
@ DEVICE PIC16F877, PROTECT_OFF
@ DEVICE PIC16F877, XT_OSC
‘—————————————————————–
DEFINE OSC 4

‘**************** ADC chanel setting  ************************
DEFINE ADC_BITS 10 ‘ ADCIN    çözünürlük  (Bits)
DEFINE ADC_CLOCK 1 ‘ ADC  clock kaynağı  (Fosc/8)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 3 ‘ ADC  örnekleme zamanı (uSec)

 
‘****************HPWM PRESETİNG*********************
DEFINE CCP1_REG   PORTC  ‘Hpwm 1 pin port
DEFINE CCP1_BIT     2 ‘Hpwm 1  pin bit
DEFINE CCP2_REG   PORTC  ‘Hpwm 2 pin port

DEFINE CCP2_BIT     1 ‘Hpwm 2 pin bit

‘******************* DEĞİŞKENLER  ********************
HAM var word
X   VAR WORD
DUTY VAR BYTE
‘—————————————————————————

CCP1CON.2=1
CCP1CON.3=1

BASLA:
DUTY=50
GOSUB POTOKU

 GOTO BASLA

POTOKU:
ADCIN 0,HAM
PR2=((1024-HAM)*/5625)/100+24

 X=(PR2+1)* DUTY /25
CCP1CON.4=X.0
CCP1CON.5=X.1
CCPR1L=x>>2
RETURN



Son olarak 16F876 pic de iki HPWM kanalının açılmasını göreceğiz. Aslında tamamen 1. 
Kanal (CCP1) için yapılan işlemleri bu seferde ikinci kanal için yapmak gerekmektedir.

Bir önceki program örneğimizi kullanarak 1 adet pot ile iki kanala ait HPWM frekansını 
kontrol edeceğiz.
Burada önemli olan pwm sinyalinin nasıl açılıp nasıl kapandığını görmektir. Zira frekans her 
iki kanal içinde değişmez biçimde aynı olacaktır. Her iki kanalın frekansları önceden 
belirttiğimizi gibi aynı olmak zorundadır. Yalnızca Duty değerleri farklı olabilir.

‘****************************************************************
‘*  Name    : HPWM-3.BAS                                      *
‘* Author  : [E.T.E]                                           *
‘* Notice  : Copyright (c) 2007 Ete]                           *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 18.03.2007                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes :                                                   *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
‘OPTION_REG =%00111111
PORTA=0:TRISA=%00000001
PORTB=0:TRISB=%00000000
PORTC=0:TRISC=%00000000
PORTD=0:TRISD=%00000000
ADCON1= %10001110 ‘
T2CON = %00000101
PR2=249
‘—————————————————————–
@ DEVICE PIC16F877
@ DEVICE PIC16F877, WDT_OFF
@ DEVICE PIC16F877, PWRT_OFF
@ DEVICE PIC16F877, PROTECT_OFF
@ DEVICE PIC16F877, XT_OSC
‘—————————————————————–
DEFINE OSC 4



‘**************** ADC chanel setting  ************************
DEFINE ADC_BITS 10 ‘ ADCIN    çözünürlük  (Bits)
DEFINE ADC_CLOCK 1 ‘ ADC  clock kaynağı  (Fosc/8)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 3 ‘ ADC  örnekleme zamanı (uSec)

‘****************HPWM PRESETİNG*********************
DEFINE CCP1_REG   PORTC ‘Hpwm 1 pin port
DEFINE CCP1_BIT     2 ‘Hpwm 1  pin bit
DEFINE CCP2_REG   PORTC ‘Hpwm 2 pin port
DEFINE CCP2_BIT     1 ‘Hpwm 2  pin bit

‘******************* DEĞİŞKENLER  ********************
HAM var word
X   VAR WORD
DUTY VAR BYTE
‘—————————————————————————

CCP1CON.2=1 ‘birinci kanalı açtık
CCP1CON.3=1
CCP2CON.2=1 ‘ikinci kanalı açtık
CCP2CON.3=1

BASLA:
DUTY=50
GOSUB POTOKU

 GOTO BASLA

POTOKU:
ADCIN 0,HAM
PR2=((1024-HAM)*/5625)/100+24

 X=(PR2+1)* DUTY /25
CCP1CON.4=X.0
CCP1CON.5=X.1

 CCP2CON.4=X.0
CCP2CON.5=X.1

 CCPR1L=X>>2

 CCPR2L=X>>2
RETURN

Ders-11 ‘i burada bitiriyoruz. Ders içinde geçen programların dosyaları ilişikte verilmiştir. 
Her bir programın simülasyon dosyaları ve versiyon uyuşmazlığına karşılık sec uzantılı 
dosyalarıda bulunmaktadır.

Bu dersimizde Servo motor kontrolünü inceleyecek ve bazı örnekler vererek konuyu 
anlamaya çalışacağız. Servo kelimesi daha ziyade pozisyon kontrolünün yapıldığı yada 
gerekli olduğu yerlerde kullanılan motorlar için motor aksamına ilave edilmiş muhtelif 
aksamları ifade etmektedir.



Muhtelif aksamlar kapsamına potansiyometre, encoder , switch yada manyetik switch ler gibi 
pozisyon bulmayı kolaylaştıran malzemeler girmektedir.

Genelde servo motorlar endüstriyel servo motorlar ve oyuncak yada modellerde kullanılan 
servo motorlar diye ikiye ayrılmaktadır. Öncelikle model uçak ve benzeri aletlerde kullanılan 
servoları inceleyecek daha sonra da diğer servolara göz atacağız.

Model servoları genelde belirli aralıklar motora yollanan puls lar ile çalışırlar. Pals genişliği 
motorun alacağı pozisyonu belirler.

Genellikle motora her 20 ms de bir puls gönderilmelidir. Bu , pek çok motor üreticisinin 
kullandığı puls sıklığı süresidir. Yine üreticiden üreticiye fark eden puls genişliği de motorun 
alacağı konumu belirler. Bir örnekle açıklamak en doğrusu olacak sanırım.

Elimizde bir servo motor olduğunu düşünün. Normalde motor miline bir disk taktığımızı ve 
üzerinede bir ok işareti yaptığımızı farz edelim. Okun yönü yatay olarak sağ tarafı gösteriyor 
olsun.

Bu şekilde motor mil yönü sağ yatayda.

Şimdi bu motora 1,50 ms süre ile bir HIGH palsi uygulayalım ve her 20 ms de bir bu sinyali 

tekrarlayalım. Motor hemen hareket alacak ve okun yönü 90 derece dik konuma gelecektir. 

Sinyalin tekrarlanması motor pozisyonunda bir değişiklik yapmayacaktır. Aynı motora bu 
seferde 1,25 ms lik bir puls uygular isek bu seferde motor mili -90 derecelik konuma gelecek 
ve okun yönü sol tarafı gösterecektir. 

Yine motora bu seferde 1,75 ms lik bir puls uygular isek, Motor yeniden başlangıç konumuna 
gelecektir. 

Görüldüğü üzere verilen palsin süresi motor milinin konumunu değiştirmektedir. Şimdi bu işi 
Pic kullanarak yapmaya çalışalım.

Pic kullanarak bu işi yapmanın değişik yolları var tabiiki. Öncelikle en kolay olanı tatbik 
etmeye çalışacağız. Diyelimki 3adet servo motorumuz var ve bunları birer potansiyometre ile 
kontrol etmek istiyoruz.

Potansiyometrenin konumuna göre motorlarımızda konum değiştirecektir. Pot değeri 
okunacağı için ADC si olan bir pic kullanacağız. Bu da en popüler olanlardan bir tanesi olan 
16F877 olsun. Önce programımızı verelim sonra açıklamasına geçelim

‘****************************************************************
‘*  Name    : SERVO_ORNEK.BAS                                      *
‘*  Author  : ETE-EROLEC-ERO]                                   *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2007 [E.T.E]                        *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 24.11.2007                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   :                                                   *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
PORTA=0:TRISA=%00000111



PORTB=0:TRISB=%00000000
PORTC=0:TRISC=%00000000
PORTD=0:TRISD=%00000000
PORTE=0:TRISE=%00000000
ADCON1 = %00000010
‘—————————————————————–
@ DEVICE PIC16F877, WDT_OFF ‘Watch Dog timer kapalı
@ DEVICE PIC16F877, PWRT_ON ‘Power on timer açık
@ DEVICE PIC16F877, PROTECT_OFF ‘Kod Koruma kapalı
@ DEVICE PIC16F877, BOD_ON
@ DEVICE PIC16F877, XT_OSC
‘—————————————————————–
DEFINE LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 5
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 4
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000
DEFINE LCD_DATAUS 50

Define ADC_BITS 8
Define ADC_CLOCK 3
Define ADC_SAMPLEUS 50

HAMA var byte
HAMB VAR BYTE
HAMC VAR BYTE
SUREA VAR BYTE
SUREB VAR BYTE
SUREC VAR BYTE
SURE VAR WORD

pause 250

lcdout $FE,1,” SER1 SER2  SER3″

BASLA:

 lcdout $FE,$C2,dec3  SUREA,”  “,dec3 SUREB,”  “,dec3 SUREC

 PORTC = 0
pulsout PORTC.0,SUREA
pulsout PORTC.1, SUREB
pulsout PORTC.2, SUREC
SURE = (SUREA + SUREB + SUREC)*10
SURE = 12000 – SURE  ‘ASLINDA 20.000 DEN ÇIKARMAK GEREK AMA KOMUT 
GECİKMELERİ NEDENİ İLE 12000 alıyoruz.

 pauseus SURE

 Adcin 0, HAMA  :SUREA=(HAMA+1)*/200
Adcin 1, HAMB :SUREB=(HAMB+1)*/200
Adcin 2, HAMC :SUREC=(HAMC+1)*/200
goto BASLA
end

Programın açıklamasına gelince; Öncelikle ADC okuma çözünürlüğünü 8 bit olarak 
ayarladığımız belirtelim bu şimdilik bizim için yeterli olacak.



Program BASLA satırından hemen sonra mevcut PULS sürelerini ekrana vermektedir. 
Kullandığımız motorlar, Protesu kütüphanesinde bulunan servo motorlar olup maksimum puls 
süreleri 2 ms olarak verilmiştir. Dolayısıyla program her 20 ms de bir pot ların pozisyonuna 
göre 0-2 ms (yada 0-2000us) arası pals verecek şekilde düzenlenmiştir.

Önemli komutları teker teker inceler isek; pulsout PORTC.0,SUREA komutu SUREA ile 
belirlenmiş süre kadar PORTC.0 dan puls çıkarır. Burada SUREA değişkeninde tutulan süre , 
4 Mhz kristal kullanan devrede 10 us nin katları şeklinde dir. Yani SUREA=20 ise pul süresi 
10×20=200 us olacaktır.

Üç çıkış için harcanan komut sürelerini toplayarak SURE isimli değişkende tutacağız. Bu 
toplanan değerler toplam puls süresinin 10′a bölünmüş hali olduğu için bu süreyi birde 10 ile 
çarpıyoruz.

Amacımız her 20.000 us de bir istenen pulsları çıkarmak olduğuna göre pulsout 
komutlarından sonra vermemiz gereken gecikme süresi 20.000-SURE şeklinde hesaplanması 
gerekir idi.

Ancak kullandığımız diğer komutların (ADC okumaları , Ekran gösterimleri ve pulsout 
komutlarının kendileri de biraz süre aldıklarından dolayı yaklaşık 8.000 us lik bir süre kaybı 
olmaktadır. Bu nedenle gerçek bekleme süresini 12.000-SURE eşitliği ile hesaplıyoruz.

Sonuçta PAUSEUS SURE komutu ile iki puls arasındaki gecikmeyi yaratıyor ve sonra ADC 
okumalarına geçiyoruz.

Sonuçta devreyi simule edersek karşımıza çıkan SKOP ekranında pulslar arasındaki 
mesafenin 20 ms olduğunu kolaylıkla görmek mümkün olabilmektedir.

ADC den okunan pot değerleri 0-255 arasında olacaktır. Bizim için gerekli olan maksimum 
puls süresi 2000 us olmasına rağmen Pulsout komutunda bu süreyi 2000/10 =200 olarak 
kullanmaktayız. Bu nedenle bize lazım olan değeri 200 kabul edeceğiz.

Böylece ADC ham değeri 255 olduğu zaman puls süresi değerimiz 200 , ADC değeri 0 çıktığı 
zamanda puls süresi değerimiz 0 çıkmalıdır. Bunu hesaplamanın yolu ise 200/256 eşitliğinden 
geçmektedir. Yani 200 birim için okunan değer (255+1) olacak olup bir birim okumanın 
karşılığı ise 0,78125 olacaktır. Sonuçta 32 bit çarpma yapacağımız ve sayının 256 ya 
bölünmüş halini bulacağımız için 0,78125 x 256 = 200 değeri bizim kullanacağımız değer 
olacaktır.

Böylece okunan ham değere 1 ekleyip bunu 200 ile çarpar ve 256 ya bölersek bize puls 
süresini verecektir. Bu işi ise */ komutu otomatik olarak yapmaktadır.

Böylece SUREA= (HamA+1)*/200 şeklindeki komut otomatik olarak pulsout komutunda 
kullanacağımız puls süresini bize verecektir.



İkinci örneğimizi TMR0 kesmesi kullanarak yapacağız. Öncelikle her 20 ms de bir kesme 
oluşturmamız gerekecek. Bu örneğimizde önce tek servo motor sürmeye çalışacak ikiniciyi 
sisteme ilave edeceğiz. Böylece birden fazla servonun bu yöntemle nasıl sürüleceğini görmüş 
olacaksınız.

Önce biraz teorik bilgi. TMR0 kesmesini her 20 ms de bir kesme oluşturacak şekilde 
kurabilmemiz için gerekli parametreler neler onları bulalım.

4 Mhz lik osilatör frekansında her bir komut çevrimi 1us idi. Bize her 20.000 us de bir kesme 
lazım olduğuna göre bir kere bölücü kullanmamız gerekecek.

Kesme süremiz 20.000 us bunu 256 ya bölersek . 78 sayısını elde ederiz. Bu sayıcının 
sayması gereken süre olduğu için TMR0 değeri 256-78=178 olarak bulunur. Bu durumda 
toplam süre; 78 x 256=19968 + 7us (komut gecikmesi)=19975 olarak bulunur.

Şimdi de bölücü olarak 1/128 kullanacağımızı varsayalım ve hesap yapalım. 20000/128=156 
toplam süre, 156 x 128 = 19968 + 7us = 19975 olarak aynı değeri buluruz. O halde TMR0 ‘a 
vereceğimiz ön değer , 256-156 = 100 olacaktır. Komut gecikmeleri nedeni ile TMR0 değeri 
110 olarak alınacaktır.

Şimdi programımıza geçelim.

‘****************************************************************
‘*  Name    : SERVO_2.BAS                                      *
‘*  Author  : ETE-EROLEC-ERO]                                   *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2007 [E.T.E]                        *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 02.05.2009                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   :                                                   *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************



PORTA=0:portb=0
TRISB=%00000011   ‘PortB tamamı çıkış yapıldı.
TRISA=%00000000 ‘A portu tamamı çıkış yapıldı.
‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628 ‘işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF ‘Watch Dog timer kapalı
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Koruma kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off               ‘MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————————————————–
DEFINE LCD_DREGPORTB ‘LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT 4  ‘LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREGPORTB ‘LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT 3 ‘LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT 2 ‘LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı  ?
DEFINE LCD_BITS 4 ‘LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES 2 ‘LCD Kaç sıra yazabiliyor
‘————————————————————————-
ON INTERRUPT GoTo KESME ‘kesme  oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%00000110  ‘Pull up dirençleri AÇIK- Bölme oranı 1/128.
INTCON=%00100000 ‘Kesmeler aktif ve TMR0 kesmesi aktif
TMR0=110
CMCON=7 ‘16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
‘—————————————————————————-
SUREA    VAR  WORD
I        VAR  WORD
SYMBOL ARTIR=PORTB.0
SYMBOL AZALT=PORTB.1
SYMBOL MOTORA=PORTA.0
‘—————————————————————————–
CLEAR ‘tüm değişkenler sıfırlandı
LCDOUT $FE,1
PAUSE 200
lcdout $FE,1,”  SER1        ”
INTCON.7=1
‘—————————————————————————–
BASLA:
lcdout $FE,$C2,dec4 SUREA,”         “

IF ARTIR=0 THEN
IF SUREA<2000 THEN SUREA=SUREA+10    GOSUB DELAY ENDIF IF AZALT=0  THEN 
IF SUREA >10 THEN SUREA=SUREA-10
GOSUB DELAY
ENDIF
GOTO BASLA

DELAY:
FOR I=0 TO 2000
PAUSEUS 5
NEXT
RETURN
DISABLE
KESME: TMR0=110
MOTORA=1
PAUSEUS SUREA
MOTORA=0

 INTCON.2=0        ‘TMR0  Kesme bayrağı sıfırlanıyor
RESUME



ENABLE

END

Programın açıklaması olarak yalnızca Kesme kısmında neler yaptığımızı açıklayacağız. 
Kesme oluşur oluşmaz TMR0′a ön yükleme değerini veriyoruz o bir taraftan saymaya devam 
ediyor. Motora high sinyalini veriyoruz ve ayarlanan süre kadar bekleyip sinyali low a çevirip 
kesmeden çıkıyoruz. Sisteme başka servolar ilave edilebilir.

Kesme oluştuğu zaman bütün servolara High sinyali verilmeli ve süresi en kısa olan dan 
başlayarak puls süreleri verilmeli ve sonra sırası ile motorların sinyalleri Low a 
dönüştürülerek kesmeden çıkılmalıdır.

Biraz da diğer servolara bakmakta yarar var.

ENCODER KONTROLLU SERVO

Endüstriyel servolarda motor miline bağlı encoder yada potansiyometre bulunmaktadır. 
Encoder li tiplerde referans noktası yada başlangıç noktasında encoder değeri sıfır alınarak 
sağa dönüş de encoder den gelen palslar sayılarak uygun değerde motorun durdurulması veya 
dönen motorda uygun pozisyon yakalandıktan sonra motorun durdurulması sağlanabilir. Aynı 
işlem tabiiki diğer yönde de yapılabilir.

Şimdi bu örneğimize ait programımızı verelim. Programla yapacağımız işlemde sağa dönüş 
butonuna her basışta motorun 50 puls lık bir dönüş yapıp durması sağlanacaktır. Aynı şekilde 
sola dönüş butonunada her basışta motorumuz bu sefer ters yöne 50 pulslık bir dönüş yapıp 
duracaktır.

İşte Programımız ve devre şeması.



‘****************************************************************
‘*  Name    : servo3.BAS                                      *
‘*  Author  : [Erol Tahir Erdal]                                *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2005 [ETE]                          *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 02.05.2009                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   :                                                   *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
PORTA=0:portb=0
TRISB=%00000011   ‘PortB tamamı çıkış yapıldı.
TRISA=%00000011  ‘A portu tamamı çıkış yapıldı.
‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628 ‘işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF ‘Watch Dog timer kapalı
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON             ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF  ‘Kod Koruma kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off               ‘MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————————————————–
DEFINE LCD_DREGPORTB ‘LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT 4  ‘LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREGPORTB ‘LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT 3 ‘LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT 2 ‘LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı  ?
DEFINE LCD_BITS 4  ‘LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES 2  ‘LCD Kaç sıra yazabiliyor
‘————————————————————————-

OPTION_REG=%00000000 ‘Pull up dirençleri AÇIK-
CMCON=7 ‘16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
‘—————————————————————————-
SAYI  VAR  WORD
NEW   var byte
OLD   VAR BYTE
YON   var  bit
SYMBOL ARTIR=PORTB.0
SYMBOL AZALT=PORTB.1

‘—————————————————————————–
CLEAR  ‘tüm değişkenler sıfırlandı
LCDOUT $FE,1
PAUSE 200

‘—————————————————————————–
BASLA:
gosub ekran
IF ARTIR=0 THEN SAG
IF AZALT=0 THEN SOL
GOTO BASLA

SAG:
SAYI=0:YON=1  ‘encoder bilgisi sıfırlandı
porta.2=1 ‘motor sağ a dönecek şekilde harekete geçti
GOSUB ENC
GOTO BASLA

SOL:
SAYI=0:YON=0



PORTA.3=1 ‘motor sola dönecek şekilde çalışmaya başladı
GOSUB ENC
GOTO BASLA

EKRAN:
IF YON=1 then
LCDOUT $fE,$02,”MOTOR YONU : SAG”
ELSE
LCDOUT $fE,$02,”MOTOR YONU : SOL”
endif
lcdout $FE,$C0,”PULS SAYISI:”,dec3 SAYI,” ”
return

ENC:
NEW=PORTA & %00000011 ‘ilk encoder bilgisini al
IF NEW=OLD THEN ENC ‘bir önceki ile kaşılaştır aynı ise yeniden al
GOSUB EKRAN  ‘aynı değil demekki encoder dönmüş
OLD=NEW                        ’son okunanı eskiye eşitle
SAYI=SAYI+1  ’sayı değerini bir artır.
IF SAYI=50 THEN  ‘50 değerini bulmuş ise
PORTA.2=0                    ‘hem sağ motoru hemde
PORTA.3=0 ’sol motoru durdur.
RETURN
endif
GOTO ENC
END

Bu programda motorun dönüş yönü butonlar ile sağlandığı için encoder ile bir yön tayini 
yapılmamıştır. Gerekirse encoder ile de yön tayini kolaylıkla yapılabilir. Şema dan da 
görüleceği gibi encoder den gelen A ve B girişlerini kullandık. Bu iki giriş bir birinden yarım 
faz farkı olan iki sinyal üretirler.



Yukarıdan aşağı doğru çizdiğimiz kesikli çizgiler encoderin okuma noktalarını gösteriyor. Bu 
noktalarda soldan sağa doğru gidişte (diyelimki motor sağ a dönüyor olsun) okunacak bilgi 
çiftleri şöyle olacaktır; 00 10 11 01 00

Bu seferde motor sağdan sola yani sola dönerken aynı bilgilere bir göz atalım. 00 01 11 10 00 
şeklinde olacaklardır.

Yön tayini ilk okumanın (OLD) A. biti ile son okumanın (NEW) B biti nin XOR yapılması ile 
bulunur. Önce motor sağa dönerken duruma bakalım.

Old=00 ve NEW= 10 olacaktır. (Old.0) XOR (NEW.1)= bize 0 XOR 1 şeklinde bir eşitlik 
verecek ve sonucu 0 olacaktır.

Şimdi de motor sola dönerken olan duruma bakalım. OLD=00 , NEW=01 Old.0 XOR 
New.1=0 XOR 0 şeklinde bir eşitlik verecek ve sonucu 1 olacaktır. (0 XOR 0)=1 , (1 XOR 
1)=1 (1 XOR 0)=0 (0 XOR 1)=0 dır.

Gördüğünüz gibi bir yönde dönüşlerde ilgili bitler XOR yapılırsa yön biti daima aynı değeri 
alıyor. Sola dönüşte 0 , sağa dönüşte ise 1 olmaktadır. Tabiiki dönüş yönüne göre bitleri biz 
tayin ettik bu geröekte terside olabilir. Yani sola dönüşte yön biti 0 sağa dönüşte yön biti ise 1 
olabilir.

Bu programda ve verdiğimiz kısa bilgide bir encoder okuma konusundaki bilgiyide vermiş 
olduk. Bir şey daha ekleyebiliriz. Yön bilgisine bağlı olarak saydırma sisteminde;

Yon=0 ise SAYI=SAYI+1
Yon=1 ise SAYI=SAYI-1

eşitlikleri kullanılabileceği gibi yönün şekline göre terside kullanılabilir. Yani 0 iken eksiltir 1 
iken artırablirsinizde. Tabiiki limitleri daima kontrol etmelisiniz. Word cinsinden tayin 
edilmiş bir SAYI değişkeni 65535 den sonra otomatik olarak sıfır değerini alacaktır. Sizinde 
bu değerden önce limitleriniz olmalı ve sayma esnasında bu limitlere bakmalısınız.

POT KONTROLLU SERVO:

Piyasada bulunabilecek bir başka Servo modeli de DC yada AC motor miline akuple edilmiş 
bir Potansiyometresi bulunan motorlardır. Genellikle Damper kontrolünde kullanılan bu tip 
motorlarda pozisyon genelde 90 deredir. Ancak 180 derecede olabilir. İşin temelinde o derece 
konumunda potansiyometrenin de sıfır konumunda bulunması ve motor döndükçe motor mili 
ile birlikte potansiyometreninde dönerek belli değerlere ulaşması sağlanmaktadır.



Kontrol mekanizmasında potansiyometre orta ucu bir ADC çeviriciye girilerek pot değeri 
digitize edilir ve istenen değerle karşılaştırılarak motorun akımı kesilir. Böylece motor istenen 
pozisyonlarda durdurulmuş olur.

Bu konuda da bir örnek yapacağız. Ancak bu tip motoru direk simule edemeyeceğimiz için 
sistemde pot ve motor ayrı ayrı gözükecektir. Aslında pot ve motor mili birlikte hareket 
ediyor olacaklardır.

İşin prensibini biraz daha açıklamakta yarar var. 0 derece konumunda motor sıfır derece de, 
pot verisi ise sıfır olacaktır. Bu durumda motoru 90 derecelik bir konuma getirdiğimizde POT 
da orta konuma gelecek ve veri değeri 512 olacaktır (10 bitlik ADC) . Burada bazı motorlarda 
potansiyometrenin bir dişli düzeneği ile döndürüldüğünü hatırlatmak isterim.

Motor mili 180 derece dönünce pot 270 derece dönerek son noktasına gelmektedir. Bu 
durumda elinizdeki motora göre hareket etmenizi önermekten başka söyleyecek bir şeyim 
olamaz. Biz motor mili ile pot’un birlikte hareket ettiklerini varsayacağız. Motor milini 512 
pot verisi konumunda bıraktığımızı ve sistemi kapatıp yeniden açtığımızı farz edelim. Bu 
durumda hemen pot okunacak ve motorun konumu hakkında hemen bilgi alınacaktır. Bu 
durumda motora sıfır konumuna git şeklinde bir emir verirsek neler olacak ona bir bakalım.

0 konumu 512 konumundan küçük olduğu için motor ters tarafa dönmelidir. O halde motora 
geri dön emri verilecek ve pot değerinin sıfır değerine ulaştığı nokta gözlenerek motor 
durdurulacaktır.

Aynı şekilde 512 konumunda bekleyen motora 1023 konumuna (maksimum pozisyonu) git 
emri verilirse ne olur onada bir bakalım;

1024 konumu motorun bulunduğu 512 konumundan daha büyük olduğu için motor ileri 
dönecektir.

Motora ileri dön komutu verilecek ve 1024 pozisyonuna gelip gelmediği gözlenerek motor 
durdurulacaktır.

Yukarıda bahsini ettiğimiz sistemi simulasyonda 2 adet pot ile çalıştıracağız. Birinci pot 
Konumlandırma Pot’u olarak çalışacak ve motorun pozisyonu bu pot ile ayarlanacaktır.

Diğer pot ise Motor miline bağlı olan konum potu olacak ve motor mili ile birlikte dönecek 
olan pot dur. Simulsayonda bu potun motor mili ile birlikte döndüğü kabul edilecek ve 
manuel olarak ayarlanarak diğer pot ile aynı konuma getirildiğinde motorun durduğu 
gözlemlenecektir.

Esas olan iki potun da aynı konuma gelmiş olmalarıdır. Bu nedenle önce konumlandırma potu 
bir yere ayarlanmalı motor çalışmaya başladıktan sonra yavaş yavaş motor mili potu aynı yere 
getirilmelidir. Bu aşamda motorun durduğu gözlemlenmelidir.

Şimdi bahsini ettiğimiz sisteme ait örnek programımızı ve devre şemasını verelim.

‘****************************************************************
‘*  Name    : Servo_Pot.BAS                                      *
‘*  Author  : [                   E.T.E.                      ] *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2008  İzinsiz kullanılamaz )        *



‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 02.05.2009                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   :                                                   *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************

@ DEVICE pic12F675 ‘işlemci 12F675
@ DEVICE pic12F675, WDT_ON              ‘Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic12F675, PWRT_ON  ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic12F675, PROTECT_OFF  ‘Kod Koruma kapalı
@ DEVICE pic12F675, MCLR_off            ‘MCLR pini kullanılMIYOR.
@ DEVICE pic12F675, INTRC_OSC_NOCLKOUT  ‘Dahili osilatör kullanılacak 

DEFINE OSCCAL_1K 1  ‘bu  komut mutlaka olacak OSCCAL değerini yeniden pice 
yazdırıyor

DEFINE OSC 4

DEFINE ADC_BITS 10 ‘  ADCIN resolution  (Bits)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 10 ‘ ADC sampling time (uSec)

CMCON = 7
ANSEL = %00010011
ADCON0=%10000000
GPIO=0
TRISIO=%00000011
WPU=0

‘———————-değişkenler——————————-

HAMK    var word 60
HAMM    VAR WORD 62

SYMBOL MOTORSAG=GPIO.4
SYMBOL MOTORSOL=GPIO.5

GOSUB ADCAL
PAUSE 200

BASLA:

 gosub adcal
WHILE HAMK>HAMM
MOTORSAG=1
GOSUB ADCAL

 WEND

 WHILE HAMK
MOTORSOL=1
GOSUB ADCAL
WEND 

 IF HAMK=HAMM THEN gosub  fren

 GOTO BASLA

FREN:
motorsag=1
motorsol=1
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PAUSE 500
MOTORSOL=0
MOTORSAG=0
RETURN 

ADCAL:
ADCIN 0,HAMM
ADCIN 1,HAMK
RETURN

Servo kontrol Sistemlerine Çizgi takibi yapan robot sistemlerini de dahil edeceğiz. Onlarda 
bir nevi servo kontrol yapmaktadırlar. Amaçları önceden çizilmiş olan bir çizgiyi takip 
etmektir. Sonuçta pozisyon emri çizgi tarafından veriliyor ve sistemde bu emri yerine 
getirmeye çalışmaktadır.

Çizgi kontrolüne geçmeden kullanılan elemanlar hakkında biraz bilgi vermek gerekiyor.

Bu sistemlerde genelde cisimden yansılmalı fotosel gurubu kullanılmaktadır. Bir Infrared 
verici ledi sinyal yayınlar, verilen bu sinyal karşıda bulunan herhangi bir cisimden yansır ve 
geri döner. Yansıyan bu sinyaller ise bir foto transistör yada diyot tarafından alınarak yorum 
yapılır.

Genelde CNY70 gibi hazır sensörler kullanıldığı gibi sensör gurubunu kendinizde 
oluşturabilirsiniz. Bu şekide daha hassas sensörler yapmak mümkün olabilir.

Aşağıda kendinizin oluşturabileceği bir sensör gurubu şeması verilmektedir. Bu devrede çizgi 
ile sensörler arasındaki mesafe 15 mm kadar çıkartılabilir.

http://320volt.com/tag/sensor/
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Siyah çizgi ışığı absorbe eder ve yansıtmaz. Bu nedenle sensör siyah çizgiyi görünce LM358 
(yada LM741 -LM324 de olabilir) sensör çıkışı LOW, Beyaz çizgiyi görünce HIGH olacaktır.

Siyah çizgide yeşil led yanacaktır. Bu sensörden en azından 3 adet yapılacak ve araçta , sağ ve 
sol’a birer tane yerleştirilecek ortada ise sürekli siyah çizgiyi takip eden bir üçüncü sensör 
daha bulunacaktır.

Şimdi 3 lü sisteme göre olası alternatifleri inceleyelim.

-Siyah Çizgi orta sensör tarafından görülmekte dıştaki iki sensör ise beyaz alanı 
görmektedirler. (Çıkışlar 1 0 1) Bu durumda aracın ileri düz gitmesi beklenir. Her iki motor 
da açık olmalı.

- Araç hafifçe sağa döndü sol sensör siyah çizgiyi görecek, sağ ve orta sensör beyazda 
kalacaktır. Çıkışlar (0 1 1) Aracın hemen sola dönüp sol sensörün siyah çizgiden kurtulup orta 
sensörün siyah çizgiyi bulması gerekir. O halde sol motor kapalı sağ motor açık olacaktır.

- Araç hafifçe sola döndü sağ sensör siyah çizgiyi görecek sol ve orta sensör sensör beyazda 
kalacaktır. Çıkışlar (1 1 0), Aracın hemen sağa dönüp sağ sensörün siyah çizgiden kurtulması 
ve orta sensörün yeniden siyah çizgiyi görmesi gerekir. O halde sağ motor kapalı, sol motor 
açık olacaktır.

Olası alternatifler bunlar olup aşağıdaki program içinde bu alternatifler değerlendirilerek 
sistem çalıştırılacaktır.
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Normal olarak bu gibi sistemlerde motor hareketleri çift yönlü olmalıdır. Bu nedenle her bir 
motor bir H-Köprü devresi ile sürülmelidir. Araca daha fazla manevra kabiliyeti verebilmek 
için gerekirse sağ ve sol motorlar birlikte hareket ettirilmelidir.

Yeri gelmiş iken H köprü devreleri konusunuda biraz açıklayalım. Genelde bir motorun 4 
transistörle sürülmesi ve motorun mekanik kontak kullanılmadan ileri geri fren ve devir 
kontrolü yapılarak hareket ettirilmesini sağlayan bir sistemdir.

Sabit devir kontrollü sistemlerde iki tane lojik sürme girişi bulunmaktadır. Bunalrdan birisi 
High yapıldığı zaman motor bir yöne (diğeri Low da olmalı) tersi yapıldığı zamanda motor 
diğer yöne dönmektedir. Devir kontrolü gerekir ise lojik high yapılan tarafa PWM sinyali 
uygulanmalıdır.

Bu işler için hazır entegreler de bulunmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekir ise L293 ve 
L298 piyasada bolca bulunabilen ve üzerinde 2 ayrı motor için köprü devresi bulunan 
entegrelerdir. Devremizde L293 kullanacağız.

‘****************************************************************
‘*  Name    : ROBO01.BAS                                        *
‘*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 02.05.2009                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : Çizgi izleyen Robot Araba                         *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
PORTA=0:TRISA=0
PORTB=0:TRISB=%00001111
CMCON=7
OPTION_REG.7=0  ‘PULLUP LARI BU KOMUT AÇIYOR GEREKİRSE SİLİP 
KAPATABİLİRSİN. SENSÖRLER İÇİNDİR.
‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628                      ‘işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON ‘Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off ‘MCLR pini kullanılMIYOR.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————————————————–
DEFINE OSC 4
‘————————————————————————-
GERI  VAR BIT

SYMBOL SOLSEN=PORTB.0       ‘SOL SENSOR
SYMBOL ORTSEN=PORTB.1  ‘ORTA SENSOR
SYMBOL SAGSEN=PORTB.2 ‘SAG SENSOR

SYMBOL SAI =PORTB.5 ‘SAĞ İleri
SYMBOL SAG =PORTB.4      ‘SAĞ Geri
SYMBOL SAE=PORTA.0 ‘SAĞ Enable
SYMBOL SOI=PORTB.6 ‘SOL İLERİ
SYMBOL SOG=PORTB.7      ‘SOL GERİ
SYMBOL SOE=PORTA.1 ‘SOL Enable

;***ILK  HAREKET********************************************************
DUZGIT:



WHILE ORTSEN=0            ‘orta sensör siyah çizgiyi görüyor ise
SAI=1:SAG=0:SAE=1      ‘Sağ motoru ileri çalıştır
SOI=1:SOG=0:SOE=1 ‘ Sol motoru ileri çalıştır
Wend ‘yani araç düz gitsin.

 WHILE SOLSEN=0  ‘Araç hafif sağa doğru dönmüş ise sol sensör siyah çizgiyi 
görür
SAI=0:SAG=1:SAE=1      ‘ bu durumda sağ motor geri dönecek
SOI=1:SOG=0:SOE=1  ‘ sol motor ileri dönecek böylece
WEND                                 ’siyah çizgiye doğru dönüş  hızlanacak

 WHILE SAGSEN=0            ‘Araç hafif sola doğru dönmüş ise sağ sensör 
siyah çzigiyi görür
SOI=0:SOG=1:SOE=1    ‘ Sol motor geri doğru dönecek
SAI=1:SAG=0:SAE=1    ‘ sağ motor ileri doğru dönecek, böylece
wend ‘ siyah çizgiye doğru dönüş  hızlanacak 

 IF SAGSEN=1 and  SOLSEN=1 and ORTSEN=1 THEN  ’sensörlerin tamamı siyah 
çizgiyi
SAI=0:SAG=0:SOI=0:SOG=0:SAE=0:SOE=0 ‘görmüyor ise tüm  motorları durdur
pause 1000 ‘ 1 sn bekle
WHILE SAGSEN=1 AND SOLSEN=1 and ORTSEN=1
SAI=0:SAG=1:SAE=1 ‘  Sağ motor geriye dönsün
SOI=0:SOG=1:SOE=1 ‘  Sol motor geriye dönsün
WEND  ‘araç geriye doğru  gidip siyah çizgiyi bulsun.
ENDIF 

 GOTO DUZGIT



�

Multiplex in kelime anlamı kısa bir zaman dilimi içinde birden fazla (çoklu) işlemlerin yerine 
getirilmesidir. Elektronikle alakasıda daha ziyade gözün görüntü algılama özelliğinin 
yanıltılarak kullanılan sistemler üzerinedir. Mutlaka başka alakalı konularda mevcut ama 
bizim konumuzun dışına çıkmaktadr. Örneğin tek kablodan karşılıklı haberleşme de bir 
multiplex çalışmadır .

Multiplex çalışmada gözün görüntü algılama kabiliyetinden yararlandığımızı söylemiş idik. 
Insan gözü 16-20 ms den daha kısa sürede görünen nesneleri algılayamaz. Görüntünün 
algılanıp beyne yollanabilmesi ve o nesneyi görüyor olabilmeniz için nesne 20 ms den daha 
fazla gözünüzün önünde kalması gerekir. İşte bu özellik kullanılarak çoklu display tarama 
sistemleri en çok kullanılan yöntemlerden birisidir.

7 segment display sürmenin iki yolu bulunmaktadır. Ya, gösterilecek bilgiyi kendi tampon 
hafızasında saklayacak olan bir display sürücüsü kullanmak (7447 – 4511 ) gibi. Bunlara 
ayrıca 74595 gibi shift registerleri de dahil edebiliriz. Yada bir mikro kontrolcü yardımı ile 
multiplex tarama yaptırıp gerekli bilgiyi zaman paylaşımlı olarak ilgli displaylerde 
göstermektir.
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Display sürücüsü kullanarak bilgi gösterme işine kısaca değindikten sonra esas konumuz olan 
multiplex tarama sitemlerine geçeceğiz.

7 segment bir displayde 7 adet segment led bulunur. Bu ledlerin birer ortak ucu da 
bulunmaktadır. Ortak uç Anot ise display ortak anot, katod ise display ortak katod diye anılır.

Ortak Anot sistemlerde ortak uçtan pozitif besleme (+) ve segmentlerede negatif besleme 
verilir (GND).

Ortak katod displaylerde ise ortak katod ucuna GND , segmentlere ise pozitif besleme tatbik 
edilir.

Voltaj seviyesi segmentin ihtiva ettiği led adedine göre değişir. Küçük displaylerde her 
segment de tek led yer alır ve genelde 1,6V-2,0V arasında bir voltaj tatbik edilir.

Büyük displaylerde her segment de birden fazla led yer almaktadır. Bunun bir ksımı seri bir 
kısmı ise paralel bağlanmıştır. Voltaj seviyesi için displayin data sheetine bakmak en doğrusu 
olacaktır.

Displayin a – b – c – d – e – f – g şeklinde adlandırılan segmentleri bulunmaktadır.

Hangi harflerin hangi segmentlere denk geldiği yanda gösterilmektedir. Bu gösterimde 
display de A harfini göstermek için a+b+c+e+f+g segmentlerinin aktif hale getirilmesi 
gerektiği kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Başka bir örnek vermek gerekir ise 2 rakamı için 
(f+a+b+g+e+d) segmentleri aktif hale getirilmelidir.

Display sürücüleri tam anlamı ile bu işi yaparlar. Bilgi ABCD girişlerinden binary kodlanmış 
desimal olarak verilir. Sürücü gösterilecek harf yada rakama karşılık gelen segment çıkışlarını 
aktif ederek ilgili görüntüyü displayde oluşturur. 4 haneli bir sayıcımız olduğunu düşünür isek 
her bir hane için bir display sürücüsü kullanmamız gerekecektir. Halbuki aynı işi yalnızca 4 
adet display ve 1 adet işlemci kullanarak yapabilmek mümkündür. Bu işlem tabiiki multiplex 
tarama yolu ile yapılabilmektedir.

Diyelimki 1234 rakamlarını 4 adet display de göstereceğiz. Multiplex tarama mantığına göre 
işlem şu şekilde olmaktadır.

Hemen belirtelim bütün displaylerin segmentleri bir birine bağlıdır. Yani bütün a lar, bütün b 
ler ve bütün c ler bir birlerine bağlıdır. Dolayısıyla a segmentini aktif yaparsanız normal 
olarak 4 adet displaydeki bütün a segmentleri aktif olacaktır. Bunun önüne geçmek ve 



yalnızca bize lazım olan displayin a segmentini aktif yapabilmek için displaylerin ortak anot 
yada katodları da kontrol altında tutulur. Böylece sisteme 4 rakamı ile ilgili segment bilgisini 
verdikten sonra yalnızca ilk displayin ortak ucuna gerekli besleme bir transistörle 
anahtarlanarak verilir. Böylece, rakam o displayde belirir. Bu görüntü burada bir kaç ms 
ekranda tutulur ve display ortak ucundan kapatılır.

Daha sonra segment hattına 3 bilgisi verilir ve bu seferde sağdan 2. ci displayin ortak ucuna 
besleme verilir. Böylece sağdan 2. displayde 3 rakamı belirir ve bu görüntü de orada bir kaç 
ms ekranda tutularak görüntü kapatılır. Bu şekilde diğer displaylerde sırası ile 2 ve 1 bilgisi 
verilerek bu işlem tekrarlanır. Gözümüz aradaki kesintileri algılayamayacak ve görüntü olarak 
ve kesiksiz bir şekilde displaylerde 1234 rakamlarını görecektir.

Basit olarak prensibini verdiğimiz bu tarama sistemine ait örneklerimizi inceledikçe konuyu 
daha iyi kavrayacağınıza inanıyorum.

Bu sistemin uygulamasında en önemli husus gösterim işleminin sürekliliğidir. Süreklilik 
kesintiye uğrar ise ekranda kırpışmalar başlayacak ve buda izleyenlere rahatsızlık verecektir.

Bir örnek vermek gerekir ise, 4 adet display de gösterilen bilgilerin displaylerde kalma 
sürelerini 5 ms olarak ayarladığımızı düşünelim. En sondaki bilgi gösterildikten 5 ms sonra 
yeniden enbaştaki bilgi tekrar ekrana gelmelidir. Burada başka bir iş yaparak gösterimde 
gecikme yaratırsanız arada kesinti olacak ve displaydeki görüntü kırpışma yapacaktır. Bu 
nedenlerden dolayı bu sistemi en doğru kullanmanın yollarında birisi kesme kullanmaktır. 
Yine 4 adet display sürme örneğimize dönersek her 5 ms de bir kesme oluşturup sırası ile 
displaylere bilgileri verirsek sistem kesintisiz olarak gösterim yapacaktır. Arada programla 
ilgili diğer işlerde kolaylıkla yapılabilir.

Şimdi gelelim örneklerimize. İlk örneğimiz bir sayıcı devresi olacaktır.

Başlangıç için 9999 sayıcısı yapacağız. Sayıcımız bir anahtarla tetiklenecek ve her tetikte 
sayac değeri bir artırılacaktır. Sayac değerimizde yine kesme kullanılarak 4 adet displayde 
gösterilecektir.

‘****************************************************************
‘*  Name    : MULTI01.BAS                                       *
‘*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 02.05.2009                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : MULTIPLEX SAYDIRMA SİSTEMİ                        *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
PORTA=0:TRISA=%00010000
PORTB=0:TRISB=%10000000
CMCON=7
OPTION_REG=%00000100    ‘Pull up dirençleri AÇIK (PORTB.7 için) – 
Bölme  oranı 1/32. ‘bölücü ayarlaması  000=1/2, 001=1/4  , 010=1/8  , 
011=1/16 , 100=1/32 ,  101=1/64 , 110=1/128, 111=1/256
INTCON=%00100000         ‘Kesmeler aktif ve TMR0 kesmesi aktif

‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628 ‘işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON ‘Watch  Dog timer açık
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@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON  ‘Power  on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod  Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off            ‘MCLR pini kullanılMIYOR.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  ‘Dahili osilatör kullanılacak
‘—————————————————————–
DEFINE OSC 4
‘————————————————————————-
SAYAC   var WORD ‘Sayılacak  değerleri tutacak olan değişkenimiz
SIRA    var BYTE  ‘display  gösterim sırası
BIRLER  var BYTE  ’sayımızın  birler hanesi
ONLAR   VAR BYTE  ’sayımızın onlar  hanesi
YUZLER  VAR BYTE ’sayımızın yüzler  hanesi
BINLER  VAR BYTE  ’sayımızın  binler hanesi
I       VAR BYTE ‘döngü  değişkenimiz
SAYI    VAR BYTE ‘çevirme  değişkeni
X       VAR BYTE ‘ara değişken

SYMBOL Disp0=PORTA.0 ‘ birler hanesi ortak uç
SYMBOL Disp1=PORTA.1      ‘ onlar  hensie ortak uç
SYMBOL Disp2=PORTA.2  ‘ yüzler hanesi  ortak uç
SYMBOL Disp3=PORTA.3  ‘ binler  hanesi ortak uç
SYMBOL TUS =PORTB.7  ‘Buton
SYMBOL RESET=PORTA.4

PAUSE 100
INTCON.7=1 ‘tüm kesmeler açık
TMR0=99
ON INTERRUPT GoTo KESME ‘kesme  oluşursa KESME adlı etikete git.

BASLA:

 IF TUS=0 then
GOSUB DELAY
SAYAC=SAYAC+1
IF SAYAC>9999 then SAYAC=0
while tus=0:wend
ENDIF

 IF RESET=0 then SAYAC=0

 X=SAYAC DIG 0 :GOSUB  AL:BIRLER=SAYI
X=SAYAC DIG 1 :GOSUB AL:ONLAR=SAYI
X=SAYAC DIG 2 :GOSUB AL:YUZLER=SAYI
X=SAYAC DIG 3 :GOSUB AL:BINLER=SAYI
GOTO BASLA

AL:    LOOKUP  X,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57],SAYI :RETURN
DELAY:
for I=0 to 35000
PAUSEUS 5
Next
RETURN

DISABLE
KESME:
SIRA=SIRA+1:IF SIRA>3 then SIRA=0  ‘hangi hanenin ekrana verileceğini 
belirliyor

 IF SIRA=0 then ‘ilk hane yani birler hanesi ise
DISP3=0 ‘önce bir önceki gösterime  ait display kapatılıyor
PORTB=BIRLER  ‘Haneye ait bilgi porta  (segmentlere) veriliyor



DISP0=1 ‘Display açılıyor.
ENDIF

 IF SIRA=1 THEN
DISP0=0
PORTB=ONLAR
DISP1=1
ENDIF

 IF SIRA=2 THEN
DISP1=0
PORTB=YUZLER
DISP2=1
ENDIF

 IF SIRA=3 THEN
DISP2=0
PORTB=BINLER
DISP3=1
ENDIF 

 TMR0=99             ‘5 ms lik süreyi yaratacak olan TMR0  değeri registere 
yükleniyor.
INTCON.2=0 ‘TMR0 Kesme bayrağı  sıfırlanıyor
RESUME
ENABLE

END

Programa saydırılan sayının sıfırlanması için bir RESET butonuda ilave edilmiştir. Sizler bu 
programa (PORTA.6 ya) bir tuş daha ilave ederek sayılan değerin azaltılmasını 



sağlayabilirsiniz. Böylece sistem aşağı ve yukarı sayabilecek hala gelebilir. B portunda dahili 
pullup kullanılmış ancak PortA.4 pinine dışarıdan pullup direnci bağlanmıştır.

Benzer bir sistem kullanarak saat devresi yapamaya çalışacağız.

Önce biraz teorik bilgi verelim. Yapacağımız saat devresinde yine kesmeden yaralanarak hem 
bilgileri displaylere vereceğiz hemde saniye pulslarını elde edeceğiz. Bilindiği üzere 1 
sn=1000 ms. Dir. Şayet alimizde 5 ms lik bir kesme süremiz var ise; 1000/5= 200 kesmede bir 
saniye sayacımızı bir artırırsak saniye sayacımızı elde etmiş olacağız.

Ancak gerçekte bu sayı kesme kısmında kullandığımız komutların yarattığı gecikmeler nedeni 
ile biraz daha uzun olur. Bu nedenle kesme sayısında bir ayarlama yapacağız. Tabiiki sonucu 
gördükten sonra bu işlemi gerçekleştireceğiz. İşin temelinde her kesme oluştuğunda bir başka 
sayacı sn artırımı için kullanmamız gerekecektir.

Bunun dışında normal saat işlemlerini yerine getireceğiz. Bu programda bazı teknikler 
kullandım. Onları açıklamak isterim. Birinci teknik ,saat ve dakika göstergelerinin arasında 2 
adet led yerleştirdik ve bunları PortB.7 den sürüyoruz. Biliyorsunuz 1 sn=1000 ms dir. O 
halde ledleri ilk 500 ms de yanar hale getirmek sonraki 500 ms de ise sonük durumda tutmak 
güzel olur diye düşündüm. Böylece Led ler bir saniyenin yarısında yanık diğer yarısında ise 
sönük gözükeceklerdir. Bunu sağlama için yine Zaman sayacını kullandım. Bu sayacın 200 
değerine ulaşması yaklaşık 1 sn idi. O halde zaman sayacı 100 den küçük ise ledler yanık, 100 
den büyük ise ledler sönük olacaktır.

Diğer bir teknik de saat ayarı esnasında işe görsellik katmak için kullanıldı. Sec tuşuna 
bastığımız zaman gerek sec tuşuna basıldığı anlaşılsın diye gerekse hangi konumda ayar 
yapıldığı belli olsun diye ayar yapılan kısımda bir flash imajı yaratmaya çalıştım. Bunu ayar 
yapılan displayleri yakıp söndürerek yapıyoruz elbette. Sec tuşuna ilk defa basılınca ayar 
sistemi devreye giriyor ve önce dakika kısmında ayar yapılıyor. Burada Artır tuşu dakika 
değerini artırıyor azalt tuşu ise dakika değerini azaltıyor. Programa bakarsanız orada Y=1-Y 
gibi bir komut kullandım.

Bu komut Y değişkenini Toogle eden yani bir sıfır bir yapan komuttur. Y nin “0 “ yada “1” 
olması durumuna görede Z değişkeni konuma göre değer almaktadır. Sonuç olarak Z=0 ise 
display de gerçek değerler gözükmekte Z değişkeni sıfırdan büyük ise display 
kapatılmaktadır. Dolayısıyla bir açılıp bir kapatılması displayin Flash etmesini sağlamaktadır. 
Bu arada artır yada azalt tuşlarına basılması durumunda gerek dakika ve gerekse saat 
hanesinde değer değişimleri display kapalı iken yapılmakta ve ekrana bilgiler geldiğinde yeni 
değerler gösterilmektedir.

Bu saat devresi ve programı simulasyonda işlemciye epeyce yükleme yaptığı için yavaş 
çalışmakta ve hassas bir ayar yapılamamaktadır. Bu nedenle gerçek devrede hassas saat ayarı 
için ZAMAN değişkeni değerleri ile oynanması gerekebilir. Programda bu değer 200 olarak 
alınmıştır. Ancak 195-205 arası değerler gerçek devrede denenerek uygun bir değer 
yakalanmalıdır.

İşte Programımız;

‘****************************************************************
‘*  Name    : MULTI02.BAS                                       *
‘*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *



‘*  Notice  : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 02.05.2009                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : MULTIPLEX SAAT                                    *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
PORTA=0:TRISA=%11100000
PORTB=0:TRISB=%00000000
CMCON=7
OPTION_REG=%00000100 ‘Pull up dirençleri AÇIK (PORTB.7 için) –  Bölme oranı 
1/32. ‘bölücü ayarlaması  000=1/2, 001=1/4  , 010=1/8  , 011=1/16 , 
100=1/32 ,  101=1/64 , 110=1/128, 111=1/256
INTCON=%00100000         ‘Kesmeler aktif ve TMR0 kesmesi aktif

‘—————————————————————–
@ DEVICE pic16F628  ‘işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON              ‘Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON             ‘Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off ‘MCLR pini kullanılMIYOR.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak 
‘—————————————————————–
DEFINE OSC 4
‘————————————————————————-
ZAMAN   VAR BYTE 60 ’saniye sayacı
SIRA    var BYTE 61 ‘display gösterim  sırası
SN      VAR BYTE 62
DAK     VAR BYTE 63
SAAT    VAR BYTE 64
SAYI    VAR BYTE ‘çevirme değişkeni
X       VAR BYTE ‘ara değişken
BIRLER  VAR BYTE
ONLAR   VAR BYTE
YUZLER  VAR BYTE
BINLER  VAR BYTE
I       VAR word  ‘döngü değişkenimiz
POZ     VAR byte 75
Z       var byte
Y       VAR BIT
SYMBOL Disp0=PORTA.0 ‘ birler  hanesi ortak uç
SYMBOL Disp1=PORTA.1 ‘ onlar  hensie ortak uç
SYMBOL Disp2=PORTA.2 ‘ yüzler  hanesi ortak uç
SYMBOL Disp3=PORTA.3      ‘ binler  hanesi ortak uç
SYMBOL SEC  =PORTA.7
SYMBOL ARTIR=PORTA.6  ‘Buton
SYMBOL AZALT=PORTA.5
SYMBOL LED=PORTB.7

PAUSE 100
INTCON.7=1  ‘tüm kesmeler açık
TMR0=99
ON INTERRUPT GoTo KESME ‘kesme  oluşursa KESME adlı etikete git.
DAK=15:saat=18

BASLA:

IF SEC=0 then  AYAR

IF zaman<100 then ‘orta  ledleri yakıp söndüren komutlar
led=1



else
led=0
endif

GOSUB BAK

GOTO BASLA

AL:    LOOKUP X,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57],SAYI  :RETURN

DELAY: POZ=0
for I=0 to 5000
IF SEC=0 then
POZ=1
return
endif
PAUSEUS 5
Next
RETURN
AYAR:
WHILE SEC=0:WEND
Z=1
AYARBIR:
gosub delay:IF POZ=1 THEN AYARIKI
if sec=0 then AYARIKI
if z=1 then
if artir=0 then
dak=dak+1
if dak=60 then dak=0
endif

if azalt=0 then
dak=dak-1
if dak=255 then dak=59
endif
endif
Y=1-Y
IF y=0 then
Z=0
else
z=1
ENDIF
gosub bak
goto ayarbir
AYARIKI:
WHILE SEC=0 :WEND
Z=2
AYARUC:
gosub delay :IF POZ=1 then CIK
if sec=0 then CIK
IF Z=2 then  ‘şayet ekran kapalı  durumda ise değer artır yada azalt
if artir=0 then
SAAT=SAAT+1
if SAAT=24 then SAAT=0
endif

if azalt=0 then
SAAT=SAAT-1
if SAAT=255 then SAAT=23
endif
endif



Y=1-Y
IF y=0 then
Z=0
else
z=2
ENDIF
gosub Bak
goto AYARUC

CIK:
WHILE SEC=0:WEND
gosub delay
poz=0
GOTO BASLA

BAK:
X=DAK DIG 0 :GOSUB AL:BIRLER=SAYI :IF Z=1 then BIRLER=0 ‘z=1 ise ekran 
kapalı
X=DAK DIG 1 :GOSUB AL:ONLAR=SAYI  :IF Z=1 THEN ONLAR =0
X=SAAT DIG 0 :GOSUB AL:YUZLER=SAYI:IF Z=2 THEN YUZLER=0 ‘z=2 ise ekran 
kapalı
X=SAAT DIG 1 :GOSUB AL:BINLER=SAYI:IF Z=2 THEN BINLER=0
return

DISABLE
KESME:
SIRA=SIRA+1:IF SIRA>4 then SIRA=0
IF SIRA=0 then
Disp3=0
PORTB=(PORTB & 128 )+BIRLER ‘Ledlerin  konumunu(PortB.7)  bozmadan segment 
bilgisi
DISP0=1                     ‘PortB ye  veriliyor. PortB & 128 led konumunu 
alıyor
ENDIF ‘bu  konuma + BIRLER eklenerek porta bilgi olarak yollanıyor.

IF SIRA=1 THEN
DISP0=0
PORTB=(PORTB & 128 )+ONLAR
DISP1=1
ENDIF

IF SIRA=2 THEN
DISP1=0
PORTB=(PORTB & 128 )+YUZLER
DISP2=1
ENDIF

IF SIRA=3 THEN
DISP2=0
PORTB=(PORTB & 128 )+BINLER
DISP3=1
ENDIF

ZAMAN=ZAMAN+1
IF ZAMAN=200 then
zaman=0
SN=SN+1
IF SN=60 then
SN=0
DAK=DAK+1
IF DAK=60 THEN



DAK=0
SAAT=SAAT+1
IF SAAT=24 then SAAT=0
ENDIF
ENDIF
ENDIF

TMR0=99
INTCON.2=0 ‘TMR0 Kesme bayrağı  sıfırlanıyor
RESUME
ENABLE

END
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Biraz da matrix display üzerinde çalışalım istiyorum. Bildiğiniz gibi sayılar için 7 segment 
displaylar kullanıyoruz. Ama iş harf göstermeye gelince bu displayler yetersiz kalıyorlar. Her 
ne kadar 7 segment display şeklinde hazırlanmış harf göstergeleride bulunsa bile bunların 
sürülme zorluğu insanları başka alternatifler bulmaya itmiş. Sonunda dot matrix yani nokta 
matriks sitemler bulunmuş. Kısaca açıklamak gerekir ise yatayda yan yana dizilmiş ledlerin 
birden fazla sıralar halinde yerleştirilmesine dot matrix led display adı veriliyor. Sonuç 
oalarak bu displayda hem sütünlar hemde satırlar bulunmaktadır.

Aşağıdaki resimde matrix displayin 2 değişik tipi incelenmektedir.
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Matrix led sistemleri 2 şekilde çalıştırılırlar. Birinci metod da haf bilgisi satırlara verilir 
sütünlar teker teker taranır. Diğer metod da ise harf bilgisi sütundan verilir ve satırlar teker 
teker taranır.

Sonuçta elde edilen sonuç açısından aralarında fark yoktur ama led parlaklığı açısından daha 
kısa zamanda taranması nedeni ile satır taramanın daha uygun olduğu kullanıcılar tarafından 
belirtilmektedir. Yukarıdaki resimde her iki sisteme ait aynı bilginin matrix de nasıl 
oluşturulduğu gösterilmektedir. Bilgi sütundan verilirse o bilgi hangi satırda oluşturulacak ise 
yalnızca o satır aktif edilir. Bilgi satırdan verilirse hangi sütunda oluşturulacak ise o sütün 
aktif edilir. Şekilde kullandığımız örnekde satır aktivasyonu LOW ile sütün aktivasyonu ise 
HIGH ile yapılmaktadır.

Bu sistemde de yine display de bilgi oluşturulması multiplexx tarama sistemi ile benzer 
şekilde gözün algılama süresinden daha kısa sürede bilgi satırlara yada sütunlara verilerek 
tarama yaptırılıp her satır yada sütunun kısa süreli aralıklarla aktif edilerek yine göz aldatma 
yolu ile şekil displya da oluşturulur. Bu açıkladıklarımızı her iki sistemde örneklerle biraz 
daha geniş açıklayalım.

Bir terim kargaşasını önlemek için sistemi, tarama yapılacak bölüm ile anıyorum. Yani Satır 
taranacak (bilgi sütundan verilecek) ise sisteme satır tarama sistemi , sütun taranacak (bilgi 



satırdan verilecek) ise sisteme sütun tarama sistemi adını veriyorum. Böylece herkes 
karıştırmadan konuyu kolaylıkla analayacaktır sanırım.

Sütun Tarama Sistemi: Bu sistemde bilgi satırdan verilir ve sütün teker teker taranarak 
displayda bilgi oluşturulur.

Kolay anlaşılması açısından H harfinin bir display da oluşturulmasını bu yöntemle açıklamaya 
çalışacağım.

Resime bakarsanız 8 adet satır bilgisi ve 8 adet de sütun bilgisi bulunmaktadır. Şayet harfi 
satırdan oluşturacak isek her bir satır bilgisini matrix displaye verip en azından 1-2 ms o 
görüntyüyü ekranda (matrix led de) tutmamız sonra diğerini vermemiz gerekir. Şimdi sütun 
tarama sistemini incelediğimize göre kullanacağımız bilgiler Sütun bilgileri olacaktır. Satırın 



tamamı bir Porta bağlı olacak ve sütunda görülen bilgiler teker teker porta verilerek satır 
bilgisi oluşturulacaktır. Yukarıdaki örneğimize göre

1. Sütunda : 00000000 bilgisini oluşturacak şekilde bu bilgi porta verilir.
2. Sütunda : 01000010 bilgisini oluşturacak şekilde bu bilgi porta verilir.
3. Sütunda : 01000010 bilgisini oluşturacak şekilde bu bilgi porta verilir.
4. Sütunda : 01111110 bilgisini oluşturacak şekilde bu bilgi porta verilir.
5. Sütunda : 01000010 bilgisini oluşturacak şekilde bu bilgi porta verilir.
6. Sütunda : 01000010 bilgisini oluşturacak şekilde bu bilgi porta verilir.
7. Sütunda : 01000010 bilgisini oluşturacak şekilde bu bilgi porta verilir.
8. Sütunda : 00000000 bilgisini oluşturacak şekilde bu bilgi porta verilir.

İlk sütun bilgisi porta verildikten sonra yukarıdan ilk sütun aktif edilir. Böylece ilk sütun 
bilgisi matrixde görülcektir.

Sonra 2. sütun bilgisi porta verilir ve ikinci sütun aktif edilir. Böylece 2 sütun bilgisi matrix 
de görülür.

Sonra 3. sütun bilgisi porta verilir ve 3. sütun aktif edilir. Böylece 3. sütun bilgisi matrix de 
görülür.

Sonra 4. sütun bilgisi porta verilir ve 3. sütun aktif edilir. Böylece 3. sütun bilgisi matrix de 
görülür.

Bu şekilde sıra ile 8 adet sütun bilgisi (5 x 7 matrix sistemde 5 adet sütun bilgisi olacaktır) 
porta verilerek o sütun aktif edilir ve gözün de aldanması ile matrix le düzerinde H bilgisi 
izlenir.

Bunu bir programla deneyelim.

 ‘****************************************************************
‘*  Name    : Matrix01.BAS                                      *
‘*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 06.05.2009                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : Sütun taramalı satırdan bilgi verilen sistem      *
‘*          :  Harfin sütun bilgileri satır olarak veriliyor 

*
‘****************************************************************
OPTION_REG=1
ADCON1=7
PORTA=0:TRISA=0
PORTB=0:TRISB=%00000000
PORTC=0:TRISC=%00000000
PORTD=0:TRISD=%00000000
PORTE=0:TRISE=%00000000
‘—————————————————————–
@ DEVICE PIC16F876, WDT_ON ‘Watch Dog timer
@ DEVICE PIC16F876, PWRT_ON ‘Power on  timer açık
@ DEVICE PIC16F876, PROTECT_OFF ‘Kod  Koruma kapalı
@ DEVICE PIC16F876, BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F876, XT_OSC



‘—————————————————————–
DEFINE OSC4

SUTUN VAR BYTE [8]
I     VAR BYTE
X     VAR BYTE
’satır bilgisi sütun taramalı sistem
SUTUN[0]=%11111111
SUTUN[1]=%10000000
SUTUN[2]=%11110111
SUTUN[3]=%11110111
SUTUN[4]=%11110111
SUTUN[5]=%11110111
SUTUN[6]=%10000000
SUTUN[7]=%11111111

BASLA:
X=128
FOR I=0 TO 7
PORTB=x
PORTC=SUTUN[I]
X=X/2
PAUSE 5
NEXT
GOTO BASLA

Programda harfi oluşturan satır bilgileri C portundan verilmiş ve B portundan da hangi sütun 
bilgisi verilmiş ise o sütuna High verilerek sütun aktif edilmiştir.
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Aynı devreyi satır taramalı olarak da çalıştırabiliriz. Bu sefer harfe ait bilgilerin satır 
karşılıklarını kullanmamız gerekecek.

‘****************************************************************
‘*  Name    : Matrix02.BAS                                      *
‘*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 06.05.2009                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : Satır taramalı sütundan bilgi verilen sistem      *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
OPTION_REG=1
ADCON1=7
PORTA=0:TRISA=0
PORTB=0:TRISB=%00000000
PORTC=0:TRISC=%00000000
PORTD=0:TRISD=%00000000
PORTE=0:TRISE=%00000000
‘—————————————————————–
@ DEVICE PIC16F876, WDT_ON ‘Watch Dog timer
@ DEVICE PIC16F876, PWRT_ON ‘Power on  timer açık



@ DEVICE PIC16F876, PROTECT_OFF ‘Kod  Koruma kapalı
@ DEVICE PIC16F876, BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F876, XT_OSC
‘—————————————————————–
DEFINE OSC4

SUTUN VAR BYTE [8]
I     VAR BYTE
X     VAR BYTE

’sütün bilgisi , satır taramalı sistem
SUTUN[0]=%01000010
SUTUN[1]=%01000010
SUTUN[2]=%01000010
SUTUN[3]=%01111110
SUTUN[4]=%01000010
SUTUN[5]=%01000010
SUTUN[6]=%01000010
SUTUN[7]=%00000000

BASLA:
X=1
FOR I=0 TO 7
PORTC=255-x
PORTB=SUTUN[I]
X=X*2
PAUSE 50
NEXT
GOTO BASLA

Bu programda Harf’e ait satır bilgileri PortB den (sütun portundan) sırası ile verilmekte ve 
satırlar sırası ile aktif edilerek (LOW vererek) harfin displayde oluşması sağlanmaktadır. 
Program aynı devre ile çalışabildiğinden ayrıca devre şeması verilmemiştir.

Tabiiki bu işle ilgili olarak kullanılacak devreler tek displayden oluşmaz. Birden fazla display 
için port çoğullaması kullanmak gerekir. Port çoğullama işlemi genellikle tarama yapılan port 
için kullanılır. Dikkat ederseniz satır taramalı sistemde bilgi sütundan veriliyor idi. Bu 
duurmda birden fazla display için port çoğullamak için shift registerlerden yararlanmak en iyi 
yollardan birisidir. Buna örnek olarak 74HC595 entegresini verebiliriz. Bu entegrenin 
kullanımına ait örneklerimizi önceki derslerimizde vermiş idik.

Şayet sütun taraması için port çoğullamak gerekir ise yine 74HC595 kullanılabilir. Ancak 
bunun yanısıra 74154 de iyi bir alternatif tir. Bu alternatifleri dahada çoğaltmak mümkündür. 
Diğer bir konuda led lerin yeterince parlaklığını sağlama konusudur. Bunun için matrix lerin 
ortak uçları (anot yada katod) için ULN2800 serisi entegrelerden birini kullanmak uygun 
olacaktır. Şimdi hem port çoğullamak hemde birden fazla display kullanabilmek için bir devre 
geliştireceğiz. Matrix displaylar ile çalışan bir saat yapmaya çalışacağız.

Önce devremizi verelim; Devre satır taramalı bir sistemdir. Bilgi sütunlarda yer alan 
74HC595 ler yardımı ile sütunlara verilir ve satır taranarak istene bilgi istenen sütunda 
oluşturulur. Sistemin pratik çalışma açıklaması böyledir.
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Şimdi de programı verelim;

‘****************************************************************
‘*  Name    : Matrix03.BAS                                      *
‘*  Author  : [                   E.T.E.                      ] *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2008  İzinsiz kullanılamaz )        *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 12.12.2008                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   :                                                   *
‘*          :                                                   *
‘****************************************************************
@ DEVICE pic16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628, BOD_ON
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F628, LVP_OFF
@ DEVICE pic16F628, CPD_OFF
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT
CMCON=7
TRISA=%11100000
TRISB=%00000000
PORTA=0
PORTB=255

DEFINE OSC 4
ESN     VAR BYTE
SN       VAR BYTE 60
DAK    VAR BYTE 61
SAAT   VAR BYTE 62

TEMP   VAR BYTE 63
YIL       VAR BYTE 64
AY        VAR BYTE 65



GUN     VAR BYTE 66
HAFGUN VAR BYTE 67
YERI    VAR BYTE 68
VERI    VAR BYTE 69
HARF   VAR BYTE 70
SAYI     VAR BYTE 71
I        VAR  BYTE72
X       VAR  BYTE 73
W      VAR  BYTE 74
FLASH  VAR BYTE 75
SON      VAR   BYTE
Z           VAR BYTE

SUT1   VAR BYTE[8]80
SUT2   VAR BYTE[8]88
SUT3   VAR BYTE[8]96
SUT4   VAR BYTE[8]104
SUT5   VAR BYTE[8]112
SUT6   VAR BYTE[8]120
SUT7   VAR BYTE[8]160
SUT8   VAR BYTE[8]168

SYMBOL CLK=PORTA.0
SYMBOL DTA=PORTA.1
SYMBOL STL=PORTA.2
SYMBOL SLC=PORTA.3
SYMBOL SDA=PORTA.4
SYMBOL SEC=PORTA.5
SYMBOL ART=PORTA.6
SYMBOL AZL=PORTA.7

harf=”:”
gosub NOKTA

BASLA:
IF SEC=0 THEN AYAR ‘SEC tuşuna  basılmış ise ayar kısmına git
GOSUB ZAMANOKU ‘RTC den zamanı oku 

 GOSUB SAATAL ‘Saat bilgisini displayde gösterecek hale  çevir
GOSUB DAKAL ‘Dakika bilgisini  displayde gösterilecek hale çevir
GOSUB SNAL ‘Saniye bilgisini  displayde gösterilecek hale çevir. 

 SON=29 ‘gösterim süresini tekrar yaparak ayarlıyor  yaklaşık 1 sn den daha 
az sürmeli
GOSUB GOSTER
GOTO BASLA

GOSTER:
FLASH=0
FOR X= 1 TO SON
IF X>(SON/2) THEN FLASH=Z  ‘Z=3 , Z=24 , Z=192  FLASH SAYILARI
FOR I=0 to 7
SAYI=SUT8[I]    ‘…..SN bilgisi bir  ler hanesi yüklendi
IF FLASH.BIT7=1 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR ‘ birler hanesi matrix  displayi süren 74HC595′e yüklendi

 SAYI=SUT7[I] ‘SN onlar hanesi yüklendi
IF FLASH.BIT6=1 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR ‘Onlar hanesi bilgisi  74HC595′e yüklendi.

 SAYI=SUT6[I] ‘ “:” işareti bilgileri yüklendi



IF X>=15 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR ‘işaret bilgileri  74HC595′e yüklendi

 SAYI=SUT5[I] ‘Dakika birler hanesi yüklendi
IF FLASH.BIT4=1 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR ‘Dakika birler hanesi  74HC595′e yüklendi

 SAYI=SUT4[I] ‘Dakika onlar hanesi yüklendi
IF FLASH.BIT3=1 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR ‘dakika onlar hanesi  74HC595′e yüklendi

 SAYI=SUT3[I] ‘ “:” işareti bilgileri yüklendi
IF X=>15 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR ‘işaret bilgileri  74HC595′e yüklendi

 SAYI=SUT2[I] ’saat birler hanesi bilgileri yüklendi
IF FLASH.BIT1=1 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR ’saat birler hanesi  74HC595′e yüklendi

 SAYI=SUT1[I] ’saat onlar hanesi yüklendi
IF FLASH.BIT0=1 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR ’saat onlar hanesi  74HC595′e yüklendi

 STL=1:PAUSEUS 2:STL=0
PORTB.BIT0[I]=0 ’satır taraması  yapılıyor önce ilgili bit LOW yapıldı
PAUSEus 1600 ’sonra 1600 us beklendi
PORTB.BIT0[I]=1 ’sonra ilgili bit  HIGH yapıldı
NEXT
NEXT
RETURN

SAATAL:
HARF=SAAT DIG 1 ’saat bilgisi onlar  hanesini al
GOSUB ARA ‘karekter koduna göre yer  bilgisini al
TEMP=YERI
FOR I=0 to 7
YERI=TEMP+I
GOSUB DATAAL ’sıra ile sütun  bilgilerini oku ve değişkenlere yerleştir
SUT1[I]=VERI
NEXT 

 HARF=SAAT DIG 0 ‘aynı işlemi birler hanesi içinde yap
GOSUB ARA
TEMP=YERI
FOR I=0 to 7
YERI=TEMP+I
GOSUB DATAAL
SUT2[I]=VERI
NEXT
RETURN

DAKAL:
HARF=dak DIG 1
GOSUB ARA
TEMP=YERI
FOR I=0 to 7
YERI=TEMP+I
GOSUB DATAAL
SUT4[I]=VERI
NEXT
HARF=DAK DIG 0



GOSUB ARA
TEMP=YERI
FOR I=0 to 7
YERI=TEMP+I
GOSUB DATAAL
SUT5[I]=VERI
NEXT
RETURN
SNAL:
HARF=sn DIG 1
GOSUB ARA
TEMP=YERI
FOR I=0 to 7
YERI=TEMP+I
GOSUB DATAAL
SUT7[I]=VERI
NEXT 

 HARF=sn DIG 0
GOSUB ARA
TEMP=YERI
FOR I=0 to 7
YERI=TEMP+I
GOSUB DATAAL
SUT8[I]=VERI
NEXT
RETURN
AKTAR:
SHIFTOUT DTA,CLK,1,[SAYI]
RETURN
NOKTA: ‘ : işaretine ait sütun  bilgilerini değişkenlere yerleştir.
gosub ARA
TEMP=YERI
FOR I=0 to 7
YERI=TEMP+I
GOSUB DATAAL
SUT3[I]=VERI
sut6[I]=VERI
NEXT
RETURN 

ARA:
select case HARF
case ” “:YERI=0:return
case “.”:YERI=8:return
CASE “/”:YERI=16:RETURN
case 0:YERI=24:return
case 1:YERI=32:return
case 2:YERI=40:return
case 3:YERI=48:return
case 4:YERI=56:return
case 5:YERI=64:return
case 6:YERI=72:return
case 7:YERI=80:return
case 8:YERI=88:return
case 9:YERI=96:return
case “:”:YERI=104:return
end select
RETURN 

DATAAL:



lookup YERI,[$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00_   ;boşluk
,$00,$00,$00,$00,$00,$18,$18,$00_   ;nokta
,$06,$0C,$18,$30,$60,$C0,$80,$00_   ;/
,$3C,$66,$6E,$7E,$76,$66,$3C,$00_   ;0
,$18,$38,$18,$18,$18,$18,$7E,$00_   ;1
,$3C,$66,$06,$1E,$30,$66,$7E,$00_   ;2
,$3C,$66,$06,$1C,$06,$66,$3C,$00_   ;3
,$1C,$3C,$6C,$6C,$7E,$0C,$1E,$00_   ;4
,$7E,$60,$7C,$06,$06,$66,$3C,$00_   ;5
,$1C,$30,$60,$7C,$66,$66,$3C,$00_   ;6
,$7E,$66,$06,$0C,$18,$18,$18,$00_   ;7
,$3C,$66,$66,$3C,$66,$66,$3C,$00_   ;8
,$3C,$66,$66,$3E,$06,$0C,$38,$00_   ;9
,$00,$18,$18,$00,$00,$18,$18,$00],VERI ;:
return
‘             ,$7C,$CE,$DE,$F6,$E6,$C6,$7C,$00_   ;0
‘             ,$30,$70,$30,$30,$30,$30,$FC,$00_   ;1
‘             ,$78,$CC,$0C,$38,$60,$CC,$FC,$00_   ;2
‘             ,$78,$CC,$0C,$38,$0C,$CC,$78,$00_   ;3
‘             ,$1C,$3C,$6C,$CC,$FE,$0C,$1E,$00_   ;4
‘             ,$FC,$C0,$F8,$0C,$0C,$CC,$78,$00_   ;5
‘             ,$38,$60,$C0,$F8,$CC,$CC,$78,$00_   ;6
‘             ,$FC,$CC,$0C,$18,$30,$30,$30,$00_   ;7
‘             ,$78,$CC,$CC,$78,$CC,$CC,$78,$00_   ;8
‘             ,$78,$CC,$CC,$7C,$0C,$18,$70,$00_   ;9

ZAMANOKU:

I2CRead  SDA,SLC,$D0,$00,[SN,DAK,SAAT]‘,HAFGUN,GUN,AY,YIL,TEMP]
temp=saat
SAAT=(temp>>4) & $03
saat=saat*10+(temp & $0F)
dak=((dak>>4) & $0F)*10+(dak & $0F)
sn=((sn>>4) & $0F)*10+(sn & $0F)
RETURN

AYAR:
Z=3:SON=16:SN=0
GOSUB SNAL
gosub GOSTER
WHILE SEC=0:WEND
HOUR:
IF SEC=0 THEN MINBIR
IF ART=0 THEN SAAT=SAAT+1
IF SAAT=24 THEN SAAT=0
IF AZL=0 THEN SAAT=SAAT-1
IF SAAT=255 THEN SAAT=23
GOSUB SAATAL
GOSUB GOSTER
GOTO HOUR
MINBIR:
Z=24
GOSUB GOSTER
WHILE SEC=0:WEND
MINUTE:
IF SEC=0 THEN KAYIT
IF ART=0 THEN DAK=DAK+1
IF DAK=60 THEN DAK=0
IF AZL=0 THEN DAK=DAK-1
IF DAK=255 THEN DAK=59
GOSUB DAKAL



GOSUB GOSTER
GOTO MINUTE 

KAYIT:

 Z=0:sn=0
SAAT=(SAAT DIG 1)<<4+SAAT DIG 0
DAK =(DAK DIG 1)<<4+DAK DIG 0
I2CWrite SDA,SLC,$D0,$00,[SN,DAK,SAAT]
PAUSE 10
WHILE SEC=0:WEND
GOTO BASLA

END

Programla ilgili çok fazla şey açıklama gereği duymuyorum. Gerekli açıklamaları programın 
satırlarına yerleştirdim. Ancak satır taramasında taranan satır her bir displayde aynı anda aktif 
edildiğine dikkat ediniz. Yani bütün displaylerin satırları aynı anda taranmaktadır. Port dan 1 
nolu satıra ait tarama bilgisi çıkınca bu bütün displaylere tatbik edilmektedir.

Burada size enteresan gelebilecek bir diğer uygulamada satır taramasında kullanılan sistemdir. 
O konuda biraz açıklama vermekte yarar var.

Önce bu işle ilgili 3 satırı tekrar yazalım .

PORTB.BIT0[I]=0 ’satır taraması yapılıyor önce ilgili bit LOW yapıldı
PAUSEus 1600 ’sonra 1600 us beklendi
PORTB.BIT0[I]=1 ’sonra ilgili bit HIGH yapıldı

PORTB.BIT0[I]=0 komutunda
−  I=0 ise PORTB.0=0 olacak
−  I=1 ise PORTB.1=0 olacak
−  I=2 ise PORTB.2=0 olacak
−  …
−  I=7 ise PortB.7=0 olacaktır.

Bu sistem bir bayt değişkenine ait bitleri bir döngü vasıtası ile değiştirme yada test edebilme 
imkanı sağlayan yöntemdir. Komutun kullanım şekli biraz enteresan PORTB.BIT0[I]=0 
şeklinde verildiği zaman çoğu kişi sıfır nolu bitin değiştirileceğini düşünüyor. Ama öyle değil. 
Yalnızca yazım şekli bu şekildedir. Dolayısıyla harici bir değişkene bağlı bir byte bitini 
değiştirmek için yazım formatı;

Degisken.BIT0[I] şeklindedir. Örnek vermek gerekir ise SAYI isimli değişkenin bitlerini 
sırası ile önce 0 sonra 1 yapalım.

For I=0 to 7
SAYI.Bit0[I]=0
Pause 100
SAYI.Bit[I]=1
Next



şeklinde yazıldımı istediğimizi kolaylıkla yapabiliriz. Son olarak birazda yazıların 
kaydırılması konusuna değineceğiz.

Bir matriks display dizisine yerleştirilmiş olan görüntü yada yazıların bir yerden diğer yana 
doğru kaydırılması işi sütun yada satır tarama tekniklerine göre şöyle yapılmaktadır.

Önce sütun tarama sistemine bakalım, displaylere verilen bilgileri sütun bazında önce 
değişkenlerine yerleştirdiğimizi ve sonra bunları sütun bilgisi olarak portun birinden 
çıkardığımızı biliyorsun. Önce 1. sütun bilgisini veriyor ve 1. sütunu aktif hale getiriyor idik. 
Sonra 2 sütun bilgisini port dan veriyor ve aynı anda da 2. sütunu aktif hale gitiryor ve bunu 
bütün sütunları displaylere verinceye kadar devam ettiriyor idik.

Şimdi 1. sütunda yer alması gereken bilgiyi ben 2 sütundan verirsem ne olur? Devamında 2. 
sütunda yer alacak bilgiyi 3 sütunda versem ve bu işi son sütuna kadar birer kaydırarak 
versem ne olur. Tabiiki normalde yerinde gösterilen bilgi bu kaydırma sonucunda bir bit yana 
kaymış olacaktır. Bu işleme devam dersem gösterilecek bilgi bit bazında birer birer kayarak 
gösterilecektir. İşte yazı kaydırma devrelerinin prensibi budur.

İşin tekniğinde sistemi açtığınız zaman kaydırılacak yazının ilk sütundan başlaması sağlanır. 
Diyelimki soldan sağa doğru kaydırma yapacağız. En soldaki sütun 1. sütun olsun. İlk 
gösterilecek sütun bilgisini bu sütuna verir ve sütunu aktif edersek orada yalnızca 1 sıra ledin 
yandığını göreceksiniz. Taramayı sonuna kadar yapıp bitirdikten sonra ilk sütunda 
gösterdiğimiz bilgiyi bu sefer 2. sütuna aktarıp 1. süyunada peşinden sırası gelen sütun 
bilgisini verirsek ve bu işleme bu şekilde devam edersek gösterilecek bilgi soldan girerek 
yavaş yavaş sağa doğru kayacak ve en sonunda da sağdan çıkacak ve gözden kaybolacaktır. 
İşin temeli bu şekildedir.

Aşağıda daha önce vermiş olduğum Matrix01.bas programını H harfini kaydıracak şekilde 
düzenledim.

Devrenin simulasyonu için yine aynı devre kullanılacaktır (Matrix02.Dsn).

‘****************************************************************
‘*  Name    : Matrix04.BAS                                      *
‘*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 06.05.2009                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : Sütun taramalı satırdan bilgi verilen sistem      *
‘*          : KAYDIRMA örneği 

*
‘****************************************************************
OPTION_REG=1
ADCON1=7
PORTA=0:TRISA=0
PORTB=0:TRISB=%00000000
PORTC=0:TRISC=%00000000
PORTD=0:TRISD=%00000000
PORTE=0:TRISE=%00000000
‘—————————————————————–
@ DEVICE PIC16F876, WDT_ON ‘Watch Dog timer
@ DEVICE PIC16F876, PWRT_ON ‘Power on  timer açık
@ DEVICE PIC16F876, PROTECT_OFF ‘Kod  Koruma kapalı



@ DEVICE PIC16F876, BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F876, XT_OSC
‘—————————————————————–
DEFINE OSC4

SUTUN VAR BYTE [8]
temp  var byte
I     VAR BYTE
X     VAR BYTE
W     VAR BYTE

’satır bilgisi sütun  taramalı sistem

SUTUN[0]=%11111111
SUTUN[1]=%10000000
SUTUN[2]=%11110111
SUTUN[3]=%11110111
SUTUN[4]=%11110111
SUTUN[5]=%11110111
SUTUN[6]=%10000000
SUTUN[7]=%11111111

BASLA:
BIR:
for w=0 to 10 ‘kaydırma hızı döngü  sayısı artırılarak ayarlanıyor
X=128
FOR I=0 TO 7
PORTB=x
PORTC=SUTUN[I]
X=X/2
PAUSE 2
NEXT
next
pause 1
KAYDIR:
temp= sutun[0]
for w=0 to 6
sutun[w]=SUTUN[W+1]
next
sutun[7]=temp

 GOTO BASLA 

END 

Şimdi bir adım daha ileri gidelim ve hem satır tarama hemde sütun tarama kaydırması 
yapalım. Bakalım sonuç ne olacak.

Biliyorsunuz birinci tip kaydırmada harfi oluşturan satır bilgisi sütundan verildi ve satır 
taraması yapıldı,. İkinci tipte ise harfi oluşturan sütunlar satırdan verilecek ve sütun taraması 
yapılarak kaydırma yapılacaktır.

Aradaki farkın görülebilmesi için program önce 1. tip kaydırmayı yapacak ve har soldan sağa 
doğru kayacaktır. Daha sonra program ikinci kademeye geçecek ve bu aşamada ise harf 
aşağıdan yukarı doğru kaymaya başlayacaktır. Bu mantık aynı zamanda yazı kaydırma 
sistemlerinde animasyon yaptırmak iamacı ilede kullanılmaktadır.

‘****************************************************************



‘*  Name    : Matrix05.BAS                                      *
‘*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
‘*  Notice  : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
‘*          : All Rights Reserved                               *
‘*  Date    : 06.05.2009                                        *
‘*  Version : 1.0                                               *
‘*  Notes   : Sütun taramalı satırdan bilgi verilen sistem      *
‘*          : KAYDIRMA örneği 

*
‘****************************************************************
OPTION_REG=1
ADCON1=7
PORTA=0:TRISA=0
PORTB=0:TRISB=%00000000
PORTC=0:TRISC=%00000000
PORTD=0:TRISD=%00000000
PORTE=0:TRISE=%00000000
‘—————————————————————–
@ DEVICE PIC16F876, WDT_ON ‘Watch Dog timer
@ DEVICE PIC16F876, PWRT_ON ‘Power on  timer açık
@ DEVICE PIC16F876, PROTECT_OFF ‘Kod  Koruma kapalı
@ DEVICE PIC16F876, BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F876, XT_OSC
‘—————————————————————–
DEFINE OSC4

SUTUN VAR BYTE [8]60
temp  var byte
I     VAR BYTE
X     VAR BYTE
W     VAR BYTE
M     var byte

BASLA:
SUTUN[0]=%11111111
SUTUN[1]=%10000000
SUTUN[2]=%11110111
SUTUN[3]=%11110111
SUTUN[4]=%11110111
SUTUN[5]=%11110111
SUTUN[6]=%10000000
SUTUN[7]=%11111111
M=0
BIR:
for w=0 to 10 ‘kaydırma hızı döngü  sayısı artırılarak ayarlanıyor
X=128
FOR I=0 TO 7
PORTB=x
PORTC=SUTUN[I]
X=X/2
PAUSE 3
NEXT
next
pause 1
gosub kaydIR
M=M+1
IF M<15 then BIR
SUTUN[0]=%01000010
SUTUN[1]=%01000010
SUTUN[2]=%01000010
SUTUN[3]=%01111110



SUTUN[4]=%01000010
SUTUN[5]=%01000010
SUTUN[6]=%01000010
SUTUN[7]=%00000000
M=0
IKINCI:
FOR W=0 to 10
X=1
FOR I=0 TO 7
PORTC=255-x
PORTB=SUTUN[I]
X=X*2
PAUSE 3
NEXT
NEXT
PAUSE 1
GOSUB KAYDIR
M=M+1
IF M<15 then IKINCI
GOTO BASLA

KAYDIR:
temp= sutun[0]
for w=0 to 6
sutun[w]=SUTUN[W+1]
next
sutun[7]=temp

 RETURN 

END 

Bu program içinde aynı devre şemasını kullanıyoruz. Matrix02.DSN
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