
 

 
 

 

 

ÖRNEK MİKRODENETLEYİCİ  II SORULARI 
 

 a) BASINC adlı registerde bulunan bir byte’lık sayıyı 4’e böldükten sonra elde edilen sayıdan 

h’13’ sayısını çıkarıp sonucu PORTB’ye yazan bir program parçası yapınız. 

b) BASINC registerinde h’4C’ sayısı bulunduğuna göre program parçası sonunda PORTB de 

hangi sayı olur?  C ve Z bayrakları nedir ? Asıl cevabı desimal olarak bulunuz. 
 

 
 4 adımlı tek kutuplu bir step motor için verilen Doğruluk Tablosu, 

   
                 X1 X2 Y1 Y2 

1   0   0   1   (1. Adım ) 

1   1   0   0   (2. Adım ) 

0   1   1   0    (3. Adım ) 

0   0   1   1   (4. Adım )     şeklindedir. 

         

a) Yukarıda verilen X1,X2,Y1,Y2 motor uçlarının PIC16F84 ‘de hangi portun hangi bitlerine 

bağlanabileceğini belirtiniz.  

b) Verilen step motorun 2. Adımdan başlayarak geri yönde sürekli olarak dönmesi için gerekli 

program parçasını ve DONUSUM alt programını yazınız. (GECIKME altprogramı 

yazılmayacaktır) 

c) 8 adımlı tek kutuplu bir step motorun çalışması sırasında stator ve rotordaki mıknatısların (N 

ve S kutuplarının) durumunu  sadece  1. ve 3.  adım için çizerek gösteriniz. (Stator sargıları 

gösterilmeyecek, sadece N-S kutupları olarak belirtilecektir) 

 

 

 a) DEGER adlı registerde bulunan bir sayıyı 4’e böldükten sonra elde edilen sayıyı h’F5’ ile 

toplayıp sonucu PORTB’ye yazan bir program parçası yapınız. 

b) DEGER registerinde h’C8’ bulunduğuna göre program parçası sonunda PORTB de hangi 

sayı olur? C ve Z bayrakları ile asıl cevabı desimal olarak bulunuz. 

 

 

 PIC16F84 ‘ün  RB0/INT  harici kesme girişinden uygulanacak bir  yükselen kenar ile                  

PORTB ‘nin  1. ve 2.  bitlerinin tersi alınacaktır.  

a) Gerekli devreyi basitçe çiziniz. 

b) INTCON Registerine yüklenmesi gereken sayıyı veriniz. 

c) Gerekli Program Parçasını ve Kesme alt programını  yazınız.  

 

Hatırlatma:   Soruda gerekli olabilecek bazı Registerler ve Bitlerinin Görevleri: 
 

INTCON Registeri :   GIE    (7. bit)  : Global (genel) kesme izin biti   

   INTE (4. bit) : RB0/INT harici kesme izin biti  

  

   INTF (1. bit)  : RB0/INT harici kesme bayrağı   

    (Tüm bitler 1 iken geçerli ve aktiftir.) 
 

OPTION_REG :    INTEDG (6. bit) : Harici kesme kenar seçme biti (Düşen kenar=0, 

       Yükselen kenar=1) 

 



 a)  Tek kutuplu 8 adımlı bir step (adım) motorun yapısını kısaca açıklayarak sadece 2. 

Adımı (45  derece)  için  N-S kutuplarını göstererek stator ve rotor pozisyonunu 

çiziniz.  

b) Bir mikrodenetleyicide Kesme kullanmanın yararları nelerdir, kısaca belirtiniz. 

c) PIC16F84 ‘de kesmeyi kontrol etmek için hangi register kullanılır, bu registerin 

adresi nedir? 

 

 PIC16F84 ‘ün  RB0/INT  harici kesme girişinden uygulanacak bir  yükselen kenar ile                  

PORTA ‘nın  3. ve 4.  bitlerinin tersi alınacaktır.  

a) Gerekli devreyi basitçe çiziniz. 

b) INTCON  Registerine yüklenmesi gereken sayıyı veriniz. 

c) Gerekli Program Parçasını ve Kesme alt programını  yazınız.  

 

Hatırlatma:   Soruda gerekli olabilecek bazı Registerler ve Bitlerinin Görevleri: 
 

INTCON Registeri :   GIE    (7. bit)  : Global (genel) kesme izin biti   

   INTE (4. bit) : RB0/INT harici kesme izin biti  

  

   INTF (1. bit)  : RB0/INT harici kesme bayrağı   

    (Tüm bitler 1 iken geçerli ve aktiftir.) 
 

OPTION_REG :    INTEDG (6. bit) : Harici kesme kenar seçme biti (Düşen kenar=0,  

Yükselen kenar=1) 

 

 PIC16F84 de RB0/INT girişine uygulanan düşen kenar ile  2 kere Kesme Alt 

Programına gidilecek ve her seferinde PORTA’dan alınan ve kaydedilen  bu iki sayı  

son olarak ana program parçasına dönüldüğünde toplanacak ve sonuç  TOPLAM adlı 

registere yazılacaktır. 

 a) Basitleştirilmiş PIC devresini çiziniz. 

b) Program parçasını Kesme Altprogramıyla birlikte yazınız. 
 

 


