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MİKRODENETLEYİCİLERDE ZAMANLAYICI VE SAYICILAR 

 
• PIC16F877A mikrodenetleyicisinde üç adet zamanlayıcı/sayıcı birimi bulunmaktadır. 

o Timer0  8 bitlik zamanlayıcı 
o Timer1  16 bitlik zamanlayıcı 
o Timer2  8 bitlik zamanlayıcı 

• Bir “timer” birimi zamanlayıcı olarak kullanılabileceği gibi sayıcı olarak da kullanılabilir.  
• Önemli olan zamanlayıcı/sayıcı birimi hangi amaçla kullanacağımızı kaydediciler ile 
belirlenmesidir. 
• Her bir zamanlayıcı/sayıcı birimi taşma durumlarına karşı kesme üretebilirler. 
• Zamanlayıcı/sayıcı birimleri okunabilir ve yazılabilirdir. 
• PIC16F877’de zamanlayıcı sayıcı arabirimi ile kullanılan kaydediciler şunlardır: 

 
Zamanlayıcı/Sayıcı ADI GÖREVİ ADRESİ 

TIMER0 OPTION_REG Timer0 kontrol kaydedicisi 81h 
 

TMR0 Timer0 değer kaydedicisi 01h 

TIMER1 T1CON Timer1 kontrol kaydedicisi 10h 
 

TMR1L Timer1 düşük bayt kaydedicisi 0Eh 
 

TMR1H Timer1 yüksek bayt kaydedicisi 0Fh 

TIMER2 T2CON Timer2 kontrol kaydedicisi 12h 
 

PR2 Timer2 peryot kaydedicisi 92h 
 

TMR2 Timer2 değer kaydedicisi 11h 

INTERRUPTS INTCON Kesme kontrol kaydedicisi 0Bh 

(KESMELER) PIE1 Çevresel kesme yetkilendirme-1 kaydedicisi 8Ch 
 

PIE2 Çevresel kesme yetkilendirme-2 kaydedicisi 8Dh 
 

PIR1 Çevresel kesme bayrakları-1 kaydedicisi 0Ch 
 

PIR2 Çevresel kesme bayrakları-2 kaydedicisi 0Dh 

 
TİMER0 ZAMANLAYICI BİRİMİ 
 
• Basit 8 bitlik taşmalı zamanlayıcıdır. 
• Saat kaynağı dâhili sistem darbe üretecisi (Fosc/4) veya harici saat (RA4/T0CKI) sinyali 
olabilir. Dahili sinyalleri saydığında zamanlayıcı, harici sinyalleri saydığında ise sayıcı olarak 
kullanılmış olur. 
• 8 bitlik değer 255’den 0’a düşerken taşma işareti(kesme) üretirler. 
• Harici saat sinyali için düşen ve yükselen olmak üzere kenar seçim özelliği bulunur. 
• OPTION_REG kaydedicisi ile kontrol edilir. 
• 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256 bölme oranı(prescaler) değerlerine sahiptir. 
• Bölme oranı, kaç tane komut işleme süresi sonunda zamanlayıcı sayıcı değerinin artacağını 
gösterir. 
• 4Mhz’de çalışan 8 bitlik zamanlayıcı/sayıcı için bölme oranı; 

o 1:2 seçilirse 2usn’de 1 değer artar. En fazla süre 2usn x 256 = 512 usn 
o 1:4 seçilirse 4usn’de 1 değer artar. En fazla süre 4usn x 256 = 1024 usn 
o … 
o 1:256 seçilirse 256usn’de 1 değer artar. En fazla süre 256usn x 256 = 65536 usn 
 

• Genel zamanlama formülü ➔  Tov = Tosc x BölmeOranı x (256 – TMR0) 
 Formülde, Tov taşma süresini, Tosc komut işleme süresini gösterir. 
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MİKRODENETLEYİCİLERDE ZAMANLAYICI VE SAYICILAR 

 

 
 

Şekil 24. Timer0 zamanlayıcı/sayıcı birimi blok diyagramı 
 

TİMER1 ZAMANLAYICI BİRİMİ 
 

 Basit 16bitlik taşmalı zamanlayıcıdır. 0 ile 65535 değerleri arasında sayma yapar. 
 16 bitlik değer 65535’ten 0’a düşerken taşma işareti(kesme) üretirler. Taşma işaretini 
gösteren bit, PIR1 kaydedicisi üzerindedir. 
 Okunabilir ve yazılabilirdir. 
 T1CON kaydedicisi ile kontrol edilirler. 
 Saydığı değerleri TMR1H, TMR1L olmak üzere iki adet 8 bitlik kaydediciden oluşan 16bitlik 
alan içerisinde tutarlar.  

 

 
 

Şekil 25. Timer1 zamanlayıcı/sayıcı kaydedici yapısı 
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MİKRODENETLEYİCİLERDE ZAMANLAYICI VE SAYICILAR 

 
 Timer1 birimi 3 değişik modda kullanılabilir. 

○ Senkron sayıcı modunda RC0/T1OSO/T1CKI pininden gelen saat sinyalinin her 
yükselen kenarında bir artar. 
○ Senkron zamanlayıcı modunda her komut çevriminde değeri bir artar. 
○ Asenkron sayıcı modunda T1OSO ve T1OSI pinleri arasına bağlanacak harici osilatör 
üzerinden aldığı sinyalleri sayarak çalışır. Bu pinlere 32Khz ve 200Khz arasında olabilen 
düşük güçlü kristal ve kondansatörlü osilatör bağlanabilir. Bu sayede uyku modunda 
bile Timer1 birimi çalışmaya devam eder. Uyku modunda ana osilatör çalışmadığından 
(komutlar işlenmediğinden) mikrodenetleyicinin güç tüketimi azalır. Bunun için 
mikrodenetleyiciyi uyku moduna almak kolaydır. Zor olan uyku modundan 
uyandırmaktır. Çünkü yalnızca bir kesme buna neden olabilir.  

 

 
 

Şekil 26. Timer1 asenkron sayıcı modunda bağlantı yapısı 
 

 
 

Şekil 27. Timer1 zamanlayıcı/sayıcı birimi blok diyagramı 
 

• 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 olmak üzere 4 farklı bölme oranına sahiptir. 
• 4Mhz’de çalışan 16 bitlik zamanlayıcı/sayıcı için bölme oranı; 

○ 1:1 seçilirse 1usn’de 1 değer artar. En fazla süre 1usn x 65536 = 65536 usn 
○ 1:2 seçilirse 2usn’de 1 değer artar. En fazla süre 2usn x 65536 = 131072 usn 
○ 1:4 seçilirse 4usn’de 1 değer artar. En fazla süre 4usn x 65536 = 262144 usn 
○ 1:8 seçilirse 8usn’de 1 değer artar. En fazla süre 8usn x 65536 = 524288 usn 

 
• Genel zamanlama formülü ➔  Tov = Tosc x BölmeOranı x (65536 – TMR1) 

Formülde, Tov taşma süresini, Tosc komut işleme süresini gösterir. 
. 
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MİKRODENETLEYİCİLERDE ZAMANLAYICI VE SAYICILAR 

 
TİMER2 ZAMANLAYICI BİRİMİ 

 
• 8 bitlik zamanlayıcıdır. Sayma değerini TMR2 kaydedicisinde tutar. 
• 8 bitlik PR2 denilen bir periyot kaydedicisine sahiptir.  
• Klasik zamanlayılardan farklı mantıkla çalışır. Sayma değeri daha önceden ayarlanmış 
periyot değerine eşit olduğunda taşma oluşur. Fakat taşma işareti(kesme) için son bölme 
oranına(postscaler) da bakılır. 
• Taşma sonrasında TMR2 sayma değeri kendiliğinden sıfırlanır. 
• Sayıcı olarak kullanımı yoktur. Diğer bir ifadeyle harici sinyalleri saymaz. 
• PWM zamanlayıcısı olarak kullanılabilir. 
• T2CON kaydedicisi ile kontrol edilir.  
• Mikrodenetleyici enerjisi aktif olduğu anda PR2 kaydedici değeri FFh’tır. 
• TMR2 kaydedicisi bölme oranı değerine bağlı olarak artar. 
• 1:1, 1:4, 1:16 olmak üzere 3 farklı bölme oranı vardır. 
• 4Mhz’de çalışan bir PIC mikrodenetleyicisi için timer2 zamanlayıcı/sayıcı bölme oranı; 

○ 1:1 seçilirse 1usn’de 1 değer artar. En fazla süre 1usn x 256 = 256 usn 
○ 1:2 seçilirse 2usn’de 1 değer artar. En fazla süre 2usn x 256 = 512 usn 
○ 1:16 seçilirse 16usn’de 1 değer artar. En fazla süre 16usn x 256 = 4096 usn 

 
• Bölme oranı yanında bir de son bölme oranı (Postscaler) değerine sahiptir.  
• Son bölme oranı, kaç taşma sonucunda kesme oluşması gerektiği belirler. 
• 1 ila 16 arasında bir değer seçilebilir. Son bölme oranı, 

○ 1 seçilirse, 1 kez TMR2 = PR2 olduğunda taşma işareti üretir. 
○ 2 seçilirse, 2 kez TMR2 = PR2 olduğunda taşma işareti üretir. 
○ … 

○ … 

○ 16 seçilirse, 16 kez TMR2 = PR2 olduğunda taşma işareti üretir. 
 

• Genel zamanlama formülü 

○ Tov = Tosc x Prescaler x (PR2+1) x Postscaler 

Formülde, Tov taşma süresini, Tosc komut işleme süresini, prescaler bölme oranını, 
postscaler ise sonbölme oranını gösterir. 

 

 
 

Şekil 28. Timer2 zamanlayıcı/sayıcı birimi blok diyagramı 
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MİKRODENETLEYİCİLERDE ZAMANLAYICI VE SAYICILAR 

 

CCS C ile PIC programlamada zamanlayıcı kurulumu için kullanılan komutlar şunlardır: 
 

 setup_timer_0(mode); 
○ mode  ➔ RTCC_INTERNAL, RTCC_EXT_L_TO_H RTCC_EXT_H_TO_L,  
    RTCC_DIV_2,  RTCC_DIV_4, RTCC_DIV_8, RTCC_DIV_16,  
    RTCC_DIV_32, RTCC_DIV_64, RTCC_DIV_128, RTCC_DIV_256 
 
Örnek:  setup_timer_0 (RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256); 
         // OPTION_REG = 0bXX000111; 
Timer0 birimini zamanlayıcı olarak kullan, bölme oranı 1:256 olacak. 

 
 setup_timer_1(mode); 

○ mode  ➔ T1_DISABLED, T1_INTERNAL, T1_EXTERNAL, T1_EXTERNAL_SYNC 
    T1_CLK_OUT,  T1_DIV_BY_1, T1_DIV_BY_2, T1_DIV_BY_4, T1_DIV_BY_8 
 
Örnek:  setup_timer_1 ( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_4 ); 
         // T1CON = 0b00110001; 
Timer1 birimi zamanlayıcı olarak kullan, bölme oranı 1:4 olacak. 

 
 setup_timer_2(mode, period, postscale);  

○ mode  ➔ T2_DISABLED, T2_DIV_BY_1, T2_DIV_BY_4, T2_DIV_BY_16 
○ period  ➔ 0…255 arasında bir sayıdır. Timer2 taşma periyodunu gösterir.  
    PR2 kaydedici değeridir.  
○ postscale ➔  1…16 arasında bir sayıdır. Kaç adet taşma sonucu kesmenin aktif 
    olacağını gösterir. 
 
Örnek:  setup_timer_2 (T2_DIV_BY_4, 249, 2); 
         // T2CON = 0b00011101; 
          // PR2 = 249; 
Timer2 birimi bölme oranı 1:4, son bölme oranı 2 olsun. Peryot kaydedicisi değeri 249 
olacak. 4Mhz kristal ile çalışan bir mikrodenetleyiciye bu komut uygulanırsa, 4usn’de bir 
zamanlayıcı değeri artar, 4usn x (249+1) = 1000 usn’de taşma işlemi oluşur. 2 taşma işlemi 
sonrasında taşma işareti(kesme) üretilir. Toplam süre 2 x 1000usn = 2000 usn olur. 

 
 set_timer0(value);   //Zamanlayıcı sayacını istenilen değere kurar. 

○ set_timer0 ( -250 );  //timer0 birimini 256-250 = 6 değerine kur. 
○ set_timer0 (56);  //timer0 birimini 56 değerine kur. 

 deger = get_timer0( );  //Zamanlayıcı sayacını okur. Belirtilen değişkene yükler. 
○ deger0 = get_timer0 ( ); //timer0 değerini oku deger0 değişkenine yükle. 
○ sayac = get_timer0 ( );  //timer0 değerini oku, sayac değişkenine yükle. 

 set_timer1(value);   //Zamanlayıcı sayacını istenilen değere kurar. 
○ set_timer1 (-50000 );  //timer1 birimini 65536 - 50000 = 15536 değerine kur. 
○ set_timer1 ( 55536 );  //timer1 birimini 55536 değerine kur. 

 deger = get_timer1( );  //Zamanlayıcı sayacını okur. Belirtilen değişkene yükler. 
○ deger1 = get_timer1 ( ); //timer1 değerini oku deger1 değişkenine yükle. 
○ sayac = get_timer1 ( );  //timer1 değerini oku, sayac değişkenine yükle. 

 set_timer2(value);   //Zamanlayıcı sayacını istenilen değere kurar. 
○ set_timer2 ( 100 );  //timer2 birimini 100 değerine kur. 

 deger = get_timer2( );  //Zamanlayıcı sayacını okur. Belirtilen değişkene yükler. 
○ deger2 = get_timer2( ); //timer2 değerini oku deger2 değişkenine yükle. 
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DENEY 4-1: ZAMANLAYICI BİRİMİ İLE YANIP SÖNEN LAMBA UYGULAMASI 

 

AMAÇ: Mikrodenetleyicilerde zamanlayıcı biriminin kullanımını öğrenmek. 
 
GİRİŞ: PIC16F877A mikrodenetleyicisinde TIMER0, TIMER1, TIMER2 olmak üzere üç adet 
zamanlayıcı bulunmaktadır. Bu birimler zamanlayıcı olarak kullanıldığında osilatörden aldıkları 
sinyalleri sayarlar. Sayabileceği kapasite, zamanlayıcının kullandığı hafıza alanı ile sınırlıdır. Tüm 
zamanlayıcı birimleri ile istenilen sürelerde işlemlerin gerçekleştirebilmesi için, 
mikrodenetleyicinin komut işleme süresinin bilinmesi gerekmektedir. 4Mhz kristal osilatör 
altında çalışan bir mikrodenetleyici devresinde komut işleme süresi 1usn’dir. Bunların yanında 
her zamanlayıcı için istenilen sürelerin hesaplanmasında bölme oranlarının da bilinmesi 
gereklidir. Süre hesaplamasında bilinmesi gerekenleri bir tablo üzerinde gösterelim. Tablodaki 
Tosc komut işleme süresini göstermektedir. 
  

 
TIMER 

 

Hafıza 
Alanı 

Bölme 
Oranı 

(Prescaler) 

Son Bölme 
Oranı 

(Postscaler) 
Süre Hesaplama 

TIMER0 
8bit 

0…255 

1:2      1:32 
1:4       1:64 

1:8       1:128 
1:16      1:256 

--- 
Taşma süresi(Tov) =  
Tosc x BölmeOranı x (256 – TMR0) 
 

TIMER1 
16bit 

0…65535 

1:1 
1:2 
1:4 
1:8 

--- 
Taşma süresi(Tov) =  
Tosc x BölmeOranı x (65536 – TMR1) 

TIMER2 
8bit 

0…255 

1:1 
1:4 

1:16 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16 

Taşma süresi(Tov) =  
Tosc x BölmeOranı x (PR2 + 1) x SonBölmeOranı 

 
 Zamanlayıcı birimleri aktif olduklarından, bölme oranlarına bağlı komut işleme süresi 
sonunda kullandıkları hafıza alanındaki değeri bir arttırırlar. Örneğin 1:4 bölme oranı tercih 
edildiğinde, 4 komut işleme süresi sonunda sayma değeri bir artar.  Normalde mikrodenetleyici 
sayma işlemine sıfırdan başlar. Fakat sayma işlemlerini sayma işlemi istenilen sayıdan 
başlatılabilir. TIMER0 ve TIMER1 için hafıza alanındaki en büyük değere ulaşıp, tekrar sıfıra 
dönmesi anında sürenin dolduğu işareti oluşur. TIMER2 biriminde ise sayma değeri(TMR2), 
periyot değerini gösteren kaydedici(PR2) değerine ulaştığında süre doldu işareti oluşur.  
 
 Bu uygulamada PIN_D0 pinine bağlı bir ledin 1saniye aralıklarla yanıp sönmesi 
gerçekleştirilecektir. Bu işlem için zamanlayıcı kesmesi kullanılıp, belirtilen süre dolduğunda çıkış 
pini terslenmesi sağlanacaktır. Mikrodenetleyicinin 4 Mhz kristal osilatör ile çalıştığını göz 
önünde bulundurup sırasıyla her bir zamanlayıcı birimi için sürenin nasıl hesaplanacağı ve hangi 
komut yapısı ile uygulamaya dönüştürüleceği incelenecektir.  Öncelikle her zamanlayıcı birimi 
ile elde edilebilecek en büyük süreyi hesaplayalım. 

TIMER0 ➔ Tov = 1usn x 256 x 256 = 65536 usn ≅ 65ms 
TIMER1 ➔ Tov = 1usn x 8 x 65536 = 524288 usn ≅ 524ms 
TIMER2 ➔ Tov = 1usn x 16 x 256 x 16 = 65536 usn ≅ 65ms 

 
 Görüldüğü üzere her bir zamanlayıcı için en büyük değerler seçildiğinde istenilen süreye 
ulaşılamamaktadır. Bu durumda istenilen süre zamanlayıcı tarafından gerçekleştirilebilecek daha 
küçük zaman dilimlerine bölünür. Bu zaman diliminin süresi programcıya bağlıdır. Zaman 
dilimlerinin her biri yardımcı hafıza üzerinde sayılarak, istenilen zamana ulaşılması test edilir. 
Zaman dilimleri 1mili saniye olarak planlayalım. 1000 kez 1ms’lik zaman dilimi tamamlandığında 
istenilen 1 saniyelik süreye ulaşılır.  
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DENEY 4-1: ZAMANLAYICI BİRİMİ İLE YANIP SÖNEN LAMBA UYGULAMASI 

 
DEVRE ŞEMASI 

 
 
 
 
 
UYGULAMA KODLARI (TIMER0 BİRİMİ) 
 

TIMER0 birimi ile 2ms süreyi elde etmek için öncelikle hesaplama formülünü yazarak 
bölme oranını ve sayma başlangıç değerini belirleyelim. 

Tov = Tosc x BölmeOranı x (256 – TMR0) 
2000 usn = 1usn x BölmeOranı x (256 – TMR0) 
2000 = BölmeOranı x (256 – TMR0) 
 
Bölme oranı programcı tarafından tercih edilir. Bölme oranı 2 seçilirse, (256-TMR0) değeri 

1000 çıkmaktadır. Fakat timer0 birimi 8 bitlik olduğu için en fazla yazılabilecek değer 255 
olacaktır. Bölme oranı 8 tercih edilirse, timer değeri 250 adım sayacak şekilde planlanmalıdır. 
Taşma işareti 255’ten 0’a düşerken olacağından, sayma başlangıç noktası “256 – 250 =  6” 
değerinde olmalıdır. Sayma değeri 6’dan başlayıp tekrar 0’a döndüğünde toplam 250 adım 
ilerleme olmuştur. Bu durumda programda kullanılacak komut şu şekilde olacaktır. 

 
setup_timer_0 ( RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_8); 
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SORULAR 
 
1) Timer ayarlarında "set timer0(56)" yapılması durumunda, LED'i 1 saniye aktif ve 1 saniye pasif 
yapacak programı yapınız. 
2) Aynı örneği register kullanımı ile tekrar yapınız. (Ders notlarında mevcut.)  
 

DENEY 4-1-1: ZAMANLAYICI BİRİMİ İLE YANIP SÖNEN LAMBA UYGULAMASI 

Aşağıda verilen Mikroişlemciler ders notları hafta6_zamanlayıcı timer0 uygulama 1’i Proteus’ta 

gerçekleştiriniz. 

 

 


