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TEXT LCD İLE VERİ GÖRÜNTÜLEME

 
Mikrodenetleyicilerle bir sistem tasarlarken çoğu kez kullanılan verilerin bir ekran üzerinde 
görüntülenmesine ihtiyaç duyulur. Görüntülenmesi istenen bilgilerin uzak mesafelerden 
okunması isteniyorsa boyutuna göre bar gösterge, 7 segment gösterge, alfanümerik(16segment) 
gösterge, nokta matrisli gösterge kullanılabilir. Uzak mesafelerden okunması zorunlu olmadığı 
durumlarda ise yazı veya grafik tabanlı LCD kullanılabilir.
 
LCD, sıvı kristalli gösterge anlamına gelir. Günümüzde televizyonların yapısında sıklıkla 
kullanılmaktadır. LCD göstergeler ihtiyaca göre çeşitli boyutlarda olabilir. Karakter tabanlı 
LCD’lerin Mikrodenetleyiciler tarafından kontrol oldukça kolaydır. Karakter tabanlı LCD’lerde 8 
adet data pini, 3 adet kontrol pini bulunmaktadır. Bunlarla birlikte VCC, GND, Kont
aydınlatma LED’i anot ve katot uçları vardır. Kontrast ucu LCD üzerinde görüntülenen yazıların 
ton(açıklık-koyuluk) ayarını yapar. 
arasındaki farka denir. Kontrast ucu, VCC ve GND uçları 
ucuna bağlanarak aşağıdaki şekildeki gibi kullanılır.
 
 Karakter tabanlı LCD’ler verileri yazı karakterleri ile görüntülemek amacıyla üretilirler. 
Grafiksel gösterim için uygun değildirler. Bu sebeple “
çeşitleri ifade edilir. Bu LCD’ler 2x8, 2x16, 2x20, 4x20 boyutlarda olabilmektedir. İçyapısında 
karakterlerin nasıl görüntüleneceği tanımlıdır. Mikrodenetleyici tarafından hangi karakterin 
hangi satır-sütunda görüntülenmesi gerektiğ
Mikrodenetleyiciler tarafından kontrolünü sağlamak amacıyla birçok mikrodenetleyici 
derleyicisinin hazır kütüphane dosyaları bulunmaktadır. Bu kütüphane dosyaları içerisinde 
LCD’nin kullanımını sağlayan fonksiyonlar (komut
aşağıda standart pin tablosu verilen LCD’ler için hangi lojik seviyelerin uygulanması gerektiğini 
içerir. Standart bir Text LCD için 11 veya 7 giriş
minimum bağlantı şekli aşağıda verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 29. Karakter tabanlı LCD bağlantı yapısı ve pin tablosu
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TEXT LCD İLE VERİ GÖRÜNTÜLEME 

bir sistem tasarlarken çoğu kez kullanılan verilerin bir ekran üzerinde 
görüntülenmesine ihtiyaç duyulur. Görüntülenmesi istenen bilgilerin uzak mesafelerden 
okunması isteniyorsa boyutuna göre bar gösterge, 7 segment gösterge, alfanümerik(16segment) 

ge, nokta matrisli gösterge kullanılabilir. Uzak mesafelerden okunması zorunlu olmadığı 
durumlarda ise yazı veya grafik tabanlı LCD kullanılabilir. 

LCD, sıvı kristalli gösterge anlamına gelir. Günümüzde televizyonların yapısında sıklıkla 
LCD göstergeler ihtiyaca göre çeşitli boyutlarda olabilir. Karakter tabanlı 

LCD’lerin Mikrodenetleyiciler tarafından kontrol oldukça kolaydır. Karakter tabanlı LCD’lerde 8 
adet data pini, 3 adet kontrol pini bulunmaktadır. Bunlarla birlikte VCC, GND, Kont
aydınlatma LED’i anot ve katot uçları vardır. Kontrast ucu LCD üzerinde görüntülenen yazıların 

ayarını yapar. Kontrast görüntüdeki en parlak bölüm ile en karanlık bölüm 
ontrast ucu, VCC ve GND uçları arasına bağlı olan bir trimpotun orta 

ucuna bağlanarak aşağıdaki şekildeki gibi kullanılır. 

Karakter tabanlı LCD’ler verileri yazı karakterleri ile görüntülemek amacıyla üretilirler. 
Grafiksel gösterim için uygun değildirler. Bu sebeple “satır sayısı x 

çeşitleri ifade edilir. Bu LCD’ler 2x8, 2x16, 2x20, 4x20 boyutlarda olabilmektedir. İçyapısında 
karakterlerin nasıl görüntüleneceği tanımlıdır. Mikrodenetleyici tarafından hangi karakterin 

sütunda görüntülenmesi gerektiğine ait komutlar gönderilmelidir. 
Mikrodenetleyiciler tarafından kontrolünü sağlamak amacıyla birçok mikrodenetleyici 
derleyicisinin hazır kütüphane dosyaları bulunmaktadır. Bu kütüphane dosyaları içerisinde 
LCD’nin kullanımını sağlayan fonksiyonlar (komut grupları) yer almaktadır. Bu fonksiyonlar 
aşağıda standart pin tablosu verilen LCD’ler için hangi lojik seviyelerin uygulanması gerektiğini 
içerir. Standart bir Text LCD için 11 veya 7 giriş-çıkış pini kullanılmaktadır. 7 pin kontrol için 

şekli aşağıda verilmiştir.  

 

 

Karakter tabanlı LCD bağlantı yapısı ve pin tablosu
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Karakter tabanlı LCD bağlantı yapısı ve pin tablosu 



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ                                                    MİKRODENETLEYİCİ  LABORATUARI 

 

 33  

 

TEXT LCD İLE VERİ GÖRÜNTÜLEME 

 
 CCS C ile PIC programlamada text LCD için kullanılan komutlar şunlardır: 
 

• LCD Pin Tanımlama: LCD pinleri, mikrodenetleyicininhangi pinine bağlı olduğu tanımlanır. 

� #define LCD_RS_PIN  PIN_D1 

� #define LCD_RW_PIN  PIN_D2 

� #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D3 

� #define LCD_DATA0  PIN_D4 

� #define LCD_DATA1  PIN_D5 

� #define LCD_DATA2  PIN_D6 

� #define LCD_DATA3  PIN_D7 

 

• #include <LCD.c>  //LCD başlık dosyasının tanıtılması. 

 #include <EXLCD.c>  //Kartımız özel tasarım olduğu için bu dosyayı kullanacağız. 

• lcd_init();   //LCD pinlerini mikrodenetleyici tarafından kullanıma hazırlar. 

     //LCD başlangıç ayarlarını yapar. 

 

• lcd_gotoxy(x, y);  // LCD ekrandaki imlecin yerini belirlemek için kullanılır. 

o x �   // LCD ekranındaki sütun numarasını gösterir. 

o y �   // LCD ekranındaki satır numarasını gösterir. 

 

• lcd_putc(karakter);  // LCD imlecinin bulunduğu yere karakter bas. 

 

• printf(lcd_putc, “%i”, veri); //LCD üzerinde formatlı veri yazdırmak için kullanılır. 

o %d  � desimal (onluk) tabanda veri yazdırma (8bit) 

o %x � hexadesimal (onaltılık) tabanda veri yazdırma (8bit) 

o %c � ASCII karakter karşılığını yazdırma (8bit) 

o %i � integer tipi veri yazdırma (8bit) 

o %u � unsigned integer tipi veri yazdırma (8bit) 

o %Li � integer tipi veri yazdırma (16bit) 

o %Lu � unsigned integer tipi veri yazdırma (16bit) 

 
TEXT LCD Kullanımı için Örnek Komutlar 

 
lcd_gotoxy(1,2);    //LCD imlecini 1.sütun 2.satıra götür. 
 
lcd_putc('\f');    //LCD ekranı temizle. 
 
lcd_putc("MEKATRONIK");  //LCD üzerine “MEKATRONIK” yaz. 
 
printf(lcd_putc, "%d", veri);  //”veri” değişkeni değerini desimal  

(10luk) formatta ekrana yaz. 
printf(lcd_putc, "%x", veri);  //”veri” değişkeni değerini heksadesimal  

(16lık)formatta ekrana yaz. 
printf(lcd_putc, "%c", veri);  //”veri” değişkeni değerini karakter 

formatında ekrana yaz. 
printf(lcd_putc, "%i", veri);  //”veri” değişkeni değerini tam sayı 

formatında ekrana yaz. 
printf(lcd_putc, "%f", noktali); //”noktali” değişkeni değerini ondalıklı  

sayı formatında ekrana yaz. 
printf(lcd_putc, "%ld - %ld = %ld", a, b, a-b); 
//”a” değişkeni değerini ekrana yaz, ” – “ ifadesini ekrana yaz, “b” 
değişkeni değerini ekrana yaz, “ = “ ifadesini ekrana yaz, “a” değişkeni 
değerinden “b” değişkeni değerini çıkar, sonucu ekrana yaz. 
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DENEY 6-1: BASKETBOL SKORBORD UYGULAMA DEVRESİ 

 
AMAÇ: Mikrodenetleyici puan tablosu uygulaması gerçekleştirmek.  
 
GİRİŞ: Spor müsabakalarında puan veya skorları görüntülemek için çeşitli boyutlarda ve 
özelliklerde panolar kullanılmaktadır. Yapılacak uygulamada basketbol maçında iki takıma ait 
puanların 2x16 karakter tabanlı bir LCD ile görüntülenmesi sağlanacaktır. Her iki takım için 
birer tane arttırma ve azaltma butonları ile takımlara ait skorlar tabloya işlenecektir.  
 
 Takımlar “TAKIM1” ve “TAKIM2” olarak isimlendirilecek ve text LCD’nin üst satırında bu 
isimler yazacaktır. Takımlara ait skor değerleri ise ikinci satırda takım isminin altında olacak 
şekilde yazılacaktır.  Takımlara ait skor değerleri 0 ile 999 arasında sayılacaktır. Program 
yazımında her takım için 16bitlik birer skor değişkeni tanımlanmalıdır. 

• int16 sayi1 = 0, sayi2 = 0; 

 
 Skorların görüntülenmesi için onluk sayı sisteminde text LCD üzerinde veri 
görüntülenmesini sağlayan şu komuta ihtiyaç vardır. 

• printf(lcd_putc, “%ld”, veri); //LCD üzerine onluk tabanda 16bitlik veri yazdırma 

 
 Program yazımında yukarı butonlarına basıldıktan sonra skorun üst sınır olan 999 
değerini aşmaması sağlanmalıdır. Yine aynı şekilde aşağı butonlarına basıldığın skorun alt sınır 
olan 0 değerinin altına düşürülmemelidir. Enerji kesintisi veya reset butonuna basılması 
durumunda tüm değerler sıfırlanır. Bu veya benzer bir uygulama devresinde resetlenmeden 
sonra değişkenler (RAM alanındaki bilgiler) üzerinde kayıtlı olan değerlerin sıfırlanmaması için 
EEPROM hafıza alanına ihtiyaç duyulur. Skor değerleri sürekli olarak EEPROM hafızaya atılır. 
Ekrana yazdırma işlemleri ise buradaki hafıza alanından okunduktan sonra yapılır. 
 
DEVRE ŞEMASI 
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DENEY 6-1: BASKETBOL SKORBORD UYGULAMA DEVRESİ 

 
AKIŞ DİYAGRAMI  
 

 

 
//Ana programı başlat. 
 
 
//ADC pinleri dijital  
//ADC kapalı 
//PORTA giriş 
//PORTB çıkış 
//PORTB = 0x00 
//LCD kullanıma hazırla 
 
//”BASKETBOL SKORBORD” yaz. 
//2sn bekle. 
 
 
//”-TAKIM1-—TAKIM2-“ yaz. 
 
 
 
 
//Sonsuz döngü yap. 
 
 
 
//”T1_ART” butonuna basıldıysa 
//”takim1” değeri 999’dan 
küçükse 
//”takim1” değerini 1 arttır. 
 
 
 
//”T1_AZL” butonuna basıldıysa 
//”takim1” değeri 0’dan 
büyükse 
//”takim1” değerini 1 azalt. 
 
 
 
 
//”T2_ART” butonuna basıldıysa 
//”takim2” değeri 999’dan 
küçükse 
//”takim2” değerini 1 arttır. 
 
 
 
//”T2_AZL” butonuna basıldıysa 
//”takim2” değeri 0’dan 
büyükse 
//”takim2” değerini 1 azalt. 
 
 
 
//”takim1” ve “takim2” 
değerlerini ekrana yaz. 
 
 
 
//Ana programı bitir. 
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DENEY 6-1: BASKETBOL SKORBORD UYGULAMA DEVRESİ 

 
UYGULAMA KODLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include "16f877A.h"  //Mikrodenetleyici başlık dosyası tanıtılır. 
#fuses XT    //Kristal osilatör kullanılacak. 
#use delay(clock=4M)  //delay komutları için osilatör hızı 4Mhz 
#include “EXLCD.c”   // LCD başlık dosyasının tanıtılması. 
#define T1ART   PIN_A2  //"T1ART" ifadesini "PIN_A2" tanımla. 
#define T1AZL   PIN_A3  //"T1AZL” ifadesini "PIN_A3" tanımla. 
#define T2ART   PIN_A4  //"T2ART" ifadesini "PIN_A4" tanımla. 
#define T2AZL   PIN_A5  //"T2AZL" ifadesini "PIN_A5" tanımla. 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
int16 sayi1 = 0, sayi2 = 0;  //16bitlik “sayi1” ve “sayi2” isimli değişken 
void main(void)    //Ana program başlangıcı 
{ 
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS); //Analog özellikli pinler dijital kullan. 
   setup_adc(ADC_OFF);   //Analog dijital çevirici kapalı olsun. 
   set_tris_a(0xFF);   //PORTA pinlerinin tümü giriş olarak kullan. 
   set_tris_d(0x00);   //PORTD’nin tüm pinleri çıkış olarak kullan. 
   output_d(0x00);   //PORTD’ye 0x00 değeri gönder. 
   lcd_init();    //LCD’yi kullanıma hazırla. 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
   lcd_gotoxy(1,1);   //LCD imlecini 1.sütun 1.satıra götür. 
   lcd_putc(" BASKETBOL      "); //Ekrana " BASKETBOL      " yaz. 
   lcd_gotoxy(1,2);   //LCD imlecini 1.sütun 2.satıra götür. 
   lcd_putc("       SKORBORD "); //Ekrana "       SKORBORD " yaz. 
   delay_ms(2000);   //2sn bekle. 
   lcd_gotoxy(1,1);   //LCD imlecini 1.sütun 1.satıra götür. 
   lcd_putc("-TAKIM1--TAKIM2-"); //Ekrana "-TAKIM1--TAKIM2-" yaz. 
   while(1)     //Sonsuz döngü başlangıcı 
   { 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
      if(input(T1ART) == 1)   //”T1ART” butonuna basıldıysa 
      {  delay_ms(100);    //100ms bekle. 
         if(input(T1ART) == 1)  //”T1ART” butonuna hâlâ basılıysa 
         {  if(sayi1 < 999)   //”sayi1” değeri 999’dan küçükse 
               sayi1++;          } } //”sayi1” değerini 1 arttır. 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
      if(input(T1AZL) == 1)   //”T1AZL” butonuna basıldıysa 
      {  delay_ms(100);    //100ms bekle. 
         if(input(T1AZL) == 1)  //”T1AZL” butonuna hâlâ basılıysa 
         {  if(sayi1 > 0)   //”sayi1” değeri 0’dan büyükse 
               sayi1--;          } } //”sayi1” değerini 1 azalt. 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
      if(input(T2ART) == 1)   //”T2ART” butonuna basıldıysa 
      {  delay_ms(100);    //100ms bekle. 
         if(input(T2ART) == 1)  //”T2ART” butonuna hâlâ basılıysa 
         {  if(sayi2 < 999)   //”sayi2” değeri 999’dan küçükse 
               sayi2++;          } } //”sayi2” değerini 1 arttır. 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
      if(input(T2AZL) == 1)   //”T2AZL” butonuna basıldıysa 
      {  delay_ms(100);    //100ms bekle. 
         if(input(T2AZL) == 1)  //”T2AZL” butonuna hâlâ basılıysa 
         {  if(sayi2 > 0)   //”sayi2” değeri 0’dan büyükse 
               sayi2--;          } } //”sayi2” değerini 1 azalt. 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
      lcd_gotoxy(1,2);    //LCD imlecini 1.sütun 2.satıra götür. 
      printf(lcd_putc, "  %4ld    %4ld  ", sayi1, sayi2); 
      //Ekrana “sayi1” ve “sayi2” değerlerini yaz. 
      delay_ms(20);       //20ms bekle. 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
   } 
} 
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DENEY 6-1: BASKETBOL SKORBORD UYGULAMA DEVRESİ 

 
SORULAR 
 
1. İki segment göstergede alt ve üst satırlarda üst satırın başında "T1:", alt satırın başında 
"T2:"yazacaktır. Daha sonra A2 butonuna basıldığında T1'in yanına bir 'X' işareti koyulacak, A3 
butonuna basıldığında ise T1'nin yanındaki bir 'X' işareti eksiltilecektir. A4 butonuna 
basıldığında T2'nin yanına bir 'X'işareti koyulacak, A4 butonuna basıldığında ise T2'nin 
yanındaki bir 'X' işareti eksiltilecektir. Ayrıca her satırın sonunda X işaretinin sayısı 
yazılacaktır.Her iki satıra'da maksimum 10 adet "X"işareti koyulabilir. A0 butonuna basıldığında 
ise bütün X'ler silinecektir ve satrırın sonundaki sayılar sıfırlanacaktır. Gerekli komut satırlarını 
yazınız.(Örnek LCD görünütüsü aşağıdadır) 
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DENEY 6-2: DİJİTAL SAAT UYGULAMASI 

 
AMAÇ: Mikrodenetleyici ile karakter tabanlı lcd üzerinde görüntülenen dijital saat uygulaması 
gerçekleştirmek. 
 
GİRİŞ: Mikrodenetleyici ile zaman kontrollü işlemlerin hassas bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
için zamanlayıcı (TIMER) birimlerine ihtiyaç duyulur. “delay” komutları ile yapılan zaman 
işlemlerinde mikrodenetleyici anlık olarak sadece gecikme işlemi yapar. Fakat zamanlayıcı 
birimi mikrodenetleyicinin işlemleri gerçekleştirmesinde yardımcı birim olarak çalışır. Ana 
program işlemlerini devam ettirirken yardımcı birim olan zamanlayıcılar saymaya devam eder. 
 
 Dijital saat uygulamasını gerçekleştirmek için 1sn aralıklara artan bir zamanlayıcıya 
ihtiyaç duyulur. Bu işlem TIMER1 zamanlayıcı birimi kullanarak gerçekleştirilebilir. TIMER1 
birimi 16bitlik olup en fazla 1:8 bölme oranına sahiptir. 4Mhz osilatör kaynağına sahip bir 
mikrodenetleyici 1MIPS hızında çalışır. 1MIPS hızında 1:8 bölme oranı seçildiğinde en uzun süre 
olarak “8 x 65536 = 524288usn” elde edilir. Bu durumda 1sn zamanlama işlemi parçalara ayrılır. 
10 adet 100ms’lik veya 2 adet 500ms’lik gibi zamanlayıcı yapıları kullanılabilir. Adet değeri 
timer biriminin dışında bir değişken(kaydedici) ile takip edilir. 10 adet 100ms’lik zamanlayıcı 
dilimi toplamda 1sn oluşturur. Bu çalışma yapısını uygulamak için takip edilmesi gereken 
adımlar şunlardır: 

• TIMER1 birimi işlem kolaylığı açısından 50000 adım sayacak şekilde ayarlanır. Bu 
durumda TIMER1 başlangıç değeri 65536 – 50000 = 15536 olur. 
• Bölme oranı 2 olarak tercih edilir. 4Mhz kristal osilatör kullanımında timer değeri 
2usn’de bir adım ilerler.  

o Toplam süre = 50000 adım x 2 usn = 100000 usn = 100ms 
• 100ms süre sonunda kesme(taşma) işareti elde edilecektir. Bu durumda mikrodenetleyici 
kesme altprogramına yönlenir. 
• Kesme altprogramına girildiğinde zamanlayıcı değeri tekrar başlangıç değerine kurulur, 
kaçıncı kez girdiği bir sayaç değişkeni ile takip edilir.  
• Kesme altprogramına 10.kez girildiğinde ise toplam 1sn süre geçtiği anlamına gelir. Bu 
süre sonunda sayaç tekrar sıfırlanır ve 1sn süre sonunda istenilen işlem (burada saniye 
değerini arttırmak) gerçekleştirilir. 
• Saniye değişkeni değeri 0 ile 59 arasında olmalıdır. Bunu yine sorgu komutları ile 
sınırlandırılmalıdır.  
• Saniye değeri 59’dan sonra 0’a tekrar geri döndüğünde dakika değeri 1 artırılmalıdır. Yine 
dakika 0 ile 59 arasında sınırlı bir değer olacaktır.  
• Dakika değeri 59’dan sonra 0’a tekrar geri döndüğünde saat değeri 1 artırılmalıdır. Saat 
değeri ise 0 ile 23 arasında görüntülenmelidir.  
• Bu ve benzeri yapılar kurularak gün ve aylar da elde edilebilir.  

 
 Yapılacak uygulamada devreye enerji uygulandığında saat çalışmaya başlar. Enerji 
kesildiğinde değişkenlerdeki değerler sıfırlanacağından saat de sıfırlanır. Ayrıca her seferinde 
saat-dakika-saniye değerleri 0’dan itibaren saymaya başlar. Uygulamaya butonlar ekleyerek 
saat-dakika-saniye için kurma işlemleri gerçekleştirilebilir.   
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DENEY 6-2: DİJİTAL SAAT UYGULAMASI 

 
DEVRE ŞEMASI 
 

 
 
AKIŞ DİYAGRAMI (ANA PROGRAM) 
 

 

 
//Ana programı başlat. 
 
 
//“sayac”, “saat”, “dakika”, “saniye” 
değişkenleri tanımla. 
//PORTB’nin tüm pinleri çıkış (TRISD = 0x00) 
//TIMER1 zamanlayıcısını kur. 
//Lcd’yi kullanıma hazırla. 
 
 
//Ekrana "DIJITAL SAAT UYG" yaz. 
 
 
 
//TIMER1 zamanlayıcı başlangıç değerini kur. 
//TIMER1 zamanlayıcı kesmesini aktif et. 
//Aktif kesmeler için genel kesme yetkisi ver  
 
 
 
 
//Sonsuz döngü yap. 
 
 
 
 
 
//Ana programı bitir. 
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AKIŞ DİYAGRAMI (KESME PROGRAMI)
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DİJİTAL SAAT UYGULAMASI 

(KESME PROGRAMI) 

//Kesme programı 

başlat.

 

//Zamanlayıcı 

başlangıç değeri 

ayarla

 

//”sayac” 

10’dan küçükse

//”sayac” değeri

arttır.

//değilse “sayac” 

değerini sıfırla.

 

//”saniye” değeri 

59’dan küçükse

//”saniye” değeri

arttır.

//değilse “saniye” 

değerini sıfırla.

 

//”dakika” değeri 

59’dan küçükse

//”dakika” değeri

arttır.

//değilse “dakika” 

değerini sıfırla.

 

//”saat” değeri 23’ten 

küçükse

//”saat” değeri

arttır.

//değilse “saat” 

değerini sıfırla.

 

//

“dakika”, “saniye” 

değerlerini yazdır.

 

//Kesme programını 

bitir.
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//Kesme programı 

başlat. 

 

//Zamanlayıcı 

başlangıç değeri 

ayarla 

 

//”sayac” değeri 

10’dan küçükse 

//”sayac” değerini 1 

arttır. 

//değilse “sayac” 

değerini sıfırla. 

 

//”saniye” değeri 

59’dan küçükse 

//”saniye” değerini 1 

arttır. 

//değilse “saniye” 

değerini sıfırla. 

 

//”dakika” değeri 

59’dan küçükse 

//”dakika” değerini 1 

arttır. 

//değilse “dakika” 

değerini sıfırla. 

 

//”saat” değeri 23’ten 

küçükse 

//”saat” değerini 1 

arttır. 

//değilse “saat” 

değerini sıfırla. 

 

//ekrana “saat”, 

“dakika”, “saniye” 

değerlerini yazdır. 

 

//Kesme programını 

bitir. 
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DENEY 6-2: DİJİTAL SAAT UYGULAMASI 

 
UYGULAMA KODLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UYGULAMA KODLARININ DEVAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORULAR 
 
1. Uygulama devresi üzerine sensörlerin lojik durumlarını gösteren 4 adet led ekleyiniz. 
Sensörlerden uyarı alınması durumunda ilgili sensöre ait ledin aktif olmasını sağlayan komutları 
yazınız. 
2. Uygulama programında alarm sistemini başlatma-durdurma için bir buton kullanılmaktadır. 
Bu butonun okunması sürekli tarama mantığıyla yapılmıştır. Butonun okunmasında harici kesme 
özelliğini kullanarak sistemi aynı şekilde çalışmasını sağlayan programı yazınız. 
 
 
 
 
 

#include "16f877A.h"  //Mikrodenetleyici başlık dosyası tanıtılır. 
#fuses XT    //Kristal osilatör kullanılacak. 
#use delay(clock=4M)  //delay komutları için osilatör hızı 4Mhz 
#include "exlcd.c"   // LCD başlık dosyasının tanıtılması. 
int8 sayac = 0;   //8bitlik “sayac” isimli değişken tanımla. 
int8 saat, dakika, saniye; //8bitlik “saat”, “dakika”, “saniye” değişkenleri  
     //…tanımla. 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
#INT_TIMER1     //TIMER1 kesme programı göstergesi 
void kesme_prog(void)   //Kesme programı başlangıcı 
{ 
   set_timer1(15536);   //Zamanlayıcı değerini 15536’ya kur. 
   if(sayac<10)    //”sayac” değeri 10’dan küçükse 
      sayac++;    //”sayac” değerini 1 arttır. 
   else     //”sayac” değeri 10’dan küçük değilse 
   {  sayac = 0;    //“sayac” değerini sıfırla. 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
      if(saniye < 59)   //”saniye” değeri 59’dan küçükse 
         saniye++;   //”saniye” değerini 1 arttır. 
      else     //”saniye” değeri 59’dan küçük değilse 
      {  saniye=0;   //“saniye” değerini sıfırla. 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
         if(dakika < 59)   //”dakika” değeri 59’dan küçükse 
            dakika++;   //”dakika” değerini 1 arttır. 
         else    //”dakika” değeri 59’dan küçük değilse 
         {  dakika = 0;   //“dakika” değerini sıfırla. 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
            if(saat < 23)  //”saat” değeri 23’ten küçükse 
               saat++;   //”saat” değerini 1 arttır. 
            else    //”saat” değeri 23’ten küçük değilse 
               saat=0;   //“saat” değerini sıfırla. 
         } 
      } 
   } 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
   lcd_gotoxy(1,2);   //LCD imlecini 1.sütun 2.satıra götür. 
   printf(lcd_putc, "  %2d : %2d : %2d  ",saat, dakika, saniye); 
   //Ekrana “saat”, “dakika”, “saniye” değerlerini ”SS : DD : SS” formatında yaz. 
} 
/*----------------------------------------------------------------------------*/ 
void main(void)    //Ana program başlangıcı 
{ 
   setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_2); //TIMER1 zamanlayıcı olarak 1:2  

//…bölme oranı ile kur. 
   set_tris_b(0x00);   //PORTB pinlerinin tümü çıkış olarak kullan. 
   lcd_init();    //LCD’yi kullanıma hazırla. 
   lcd_gotoxy(1,1);   //LCD imlecini 1.sütun 1.satıra götür. 
   lcd_putc("DIJITAL SAAT UYG"); //Ekrana "DIJITAL SAAT UYG" yaz. 
   set_timer1(15536);   //Zamanlayıcı değerini 15536’ya kur. 
   enable_interrupts(INT_TIMER1); //TIMER1 zamanlayıcı kesmesi aktif 
   enable_interrupts(GLOBAL);  //Aktif kesmeler için genel kesme yetkisi ver 
   while(1)                 //Sürekli döngü yap. 
   {   } 
} 
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DENEY 6-2: DİJİTAL SAAT UYGULAMASI 

 
SORULAR 
 
1. Uygulama devresi üzerinde mikrodenetleyicinin PIN_A0 pinine sıfırlama butonu, PIN_A4, 
PIN_A5, PIN_E0 ve PIN_E1 pinlerine ise saat ayarlama butonları ekleyiniz. Bu butonlar ile aşağıda 
verilen görevleri yerine getiren komut satırlarını yazınız.  
 Butonların görevleri 

• PIN_A0 butonuna basıldığında saat, dakika, saniye, sayaç değerleri sıfırlanacaktır. 
• PIN_A4 butonuna basıldığında saat değeri 1 arttırılacaktır. 
• PIN_A5 butonuna basıldığında saat değeri 1 azaltılacaktır. 
• PIN_E0 butonuna basıldığında dakika değeri 1 arttırılacaktır. 
• PIN_E1 butonuna basıldığında dakika değeri 1 azaltılacaktır.  

 
2. Londra, Paris, İstanbul, New York ve Tokyo'daki yerel saatleri gösterecek programı yazınız.  
Saat'te hangi şehrin yerel saati gösteriliyorsa o şehrin ismi üst satırda yazacaktır. 1. sorudaki 
ayar tuşları bu soru için de geçerlidir. Herhangi bir şehrin saati ayarlandığında diğer şehirlerin 
saati de ona göre ayarlanacaktır. Şehirlerin saatleri arasındaki fark aşağıdaki resme göre 
ayarlanacaktır. Şehir değişimleri PIN_A2'ye bağlı bir buton vasıtasıyla yapılacaktır. Bu şartları 
yerine getiren programı yazınız.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


