
 

 

MİKRODENETLEYİCİLER II (FİNAL - TELAFİ)  ÇALIŞMA SORU ÖRNEKLERİ 

 

1) 4 adımlı tek kutuplu bir Step Motor için verilen Doğruluk Tablosu, 
   

                    X1 X2 Y1 Y2 

1   0    0   1   (1. Adım ) 

0   0    0   1   (2. Adım ) 

0   1    0   1    (3. Adım ) 

0   1    0   0   (4. Adım )     şeklindedir. 
         

a) Yukarıda verilen  X1,X2,Y1,Y2 motor uçlarının PIC16F84 ‘de PORTA ya da PORTB’nin  hangi bitlerine 

bağlanabileceğini belirtiniz. (Sadece bir PORT tercih edilerek bağlantı gösterilecektir) 

b) a) şıkkındaki bağlantınızı dikkate alarak verilen step motorun 4. Adımdan başlayarak geri yönde sürekli 

olarak dönmesi için gerekli Program Parçasını ve DONUSUM alt programını yazınız. (NOT: Program 

Parçasında SAYAC gibi bir sayıcı Register kullanılacaktır. GECIKME altprogramı yazılmayacaktır) 

c) Yukarıdaki  step motorun çalışması sırasında X1,X2,Y1,Y2 uçlarındaki gerilim değişimine ait Zaman 

 Diyagramını çiziniz. Aynı motorun stator ve rotorundaki N ve S kutuplarının durumunu (konumunu) 

 sadece  1.  Adım için çizerek gösteriniz.  

2)   4 adımlı tek kutuplu bir Step Motor için verilen Doğruluk Tablosu, 
   

                    X1 X2 Y1 Y2 

0   1    0   0   (1. Adım ) 

0   1    0   1   (2. Adım ) 

0   0    0   1    (3. Adım ) 

1   0    0   1   (4. Adım )     şeklindedir. 
  

a) Yukarıda verilen  X1,X2,Y1,Y2 motor uçlarının PIC16F84 ‘de PORTA ya da PORTB’nin  hangi bitlerine 

bağlanabileceğini belirtiniz. (Sadece bir PORT tercih edilerek bağlantı gösterilecektir) 

b) a) şıkkındaki bağlantınızı dikkate alarak verilen step motorun 1. Adımdan başlayarak ileri yönde sürekli 

olarak dönmesi için gerekli Program Parçasını ve DONUSUM alt programını yazınız. (NOT: Program 

Parçasında SAYAC gibi bir sayıcı Register kullanılacaktır. GECIKME altprogramı yazılmayacaktır) 

c) Yukarıdaki  step motorun çalışması sırasında X1,X2,Y1,Y2 uçlarındaki gerilim değişimine ait Zaman 

 Diyagramını çiziniz. Aynı motorun Stator ve rotordaki N ve S kutuplarının durumunu (konumunu) 

 sadece  2. Adım için çizerek gösteriniz.  

3) 6 adımlı tek kutuplu bir Step Motor için verilen Doğruluk Tablosu, 
   

                 X1 X2 Y1 Y2 

1    0    0   0   (1. Adım ) 

1    0    0   1  (2. Adım ) 

0    1    0   0   (3. Adım ) 

1    1    0   0   (4. Adım )      

0    1    1   0 (5. Adım )      

0    0    1   0 (6. Adım )       şeklindedir. 
  

a) Yukarıda verilen  X1,X2,Y1,Y2 motor uçlarının PIC16F84 ‘de PORTA ya da PORTB’nin  hangi bitlerine 

bağlanabileceğini gösteriniz. Motorun her adımının kaç derece olduğunu belirtiniz. 

b) a) şıkkındaki bağlantınızı dikkate alarak verilen step motorun 1. Adımdan başlayarak ileri yönde sürekli 

olarak dönmesi için gerekli Program Parçasını ve DONUSUM alt programını yazınız. (NOT: Program 

Parçasında SAYAC gibi bir sayıcı Register kullanılacaktır. GECIKME altprogramı yazılmayacaktır) 

c) Yukarıdaki  step motorun çalışması sırasında X1,X2,Y1,Y2 uçlarındaki gerilim değişimine ait Zaman 

 Diyagramını çiziniz.  

 

4) 6 adımlı, tek kutuplu bir Step Motor için verilen Doğruluk Tablosu, 
   

                 X1 X2 Y1 Y2 

1    0    0   1   (1. Adım ) 

1    0    0   0   (2. Adım ) 

1    0    1   0   (3. Adım ) 

0    1    1   0   (4. Adım )      

0    1    0   0 (5. Adım )      

0    1    0   1 (6. Adım )       şeklindedir. 
         

a) Yukarıda verilen  X1,X2,Y1,Y2 motor uçlarının PIC16F84 ‘de PORTA ya da PORTB’nin  hangi bitlerine 

bağlanabileceğini gösteriniz. Motorun her adımının kaç derece olduğunu belirtiniz. 



b) a) şıkkındaki bağlantınızı dikkate alarak verilen step motorun 6. Adımdan başlayarak geri yönde sürekli 

olarak dönmesi için gerekli Program Parçasını ve DONUSUM alt programını yazınız. (NOT: Program 

Parçasında SAYAC gibi bir sayıcı Register kullanılacaktır. GECIKME altprogramı yazılmayacaktır) 

c) Yukarıdaki  step motorun çalışması sırasında X1,X2,Y1,Y2 uçlarındaki gerilim değişimine ait Zaman 

 Diyagramını çiziniz. 

5) 6 adımlı tek kutuplu bir Step Motor için verilen Doğruluk Tablosu, 
   

                    X1 X2 Y1 Y2 

1    0    0   0   (1. Adım ) 

1    0    0   1  (2. Adım ) 

0    1    0   0   (3. Adım ) 

1    1    0   0   (4. Adım )      

0    1    1   0 (5. Adım )      

0    0    1   0 (6. Adım )       şeklindedir. 
       
a) Yukarıda verilen  X1,X2,Y1,Y2 motor uçlarının PIC16F84 ‘de PORTA ya da PORTB’nin  hangi bitlerine 

bağlanabileceğini belirtiniz. (Sadece bir PORT tercih edilerek bağlantı gösterilecektir) 

b) a) şıkkındaki bağlantınızı dikkate alarak verilen step motorun 1. Adımdan başlayarak ileri yönde sadece 1 

tam tur dönmesi için gerekli Program Parçasını ve DONUSUM alt programını yazınız. (NOT: Program 

Parçasında SAYAC gibi bir sayıcı Register kullanılacaktır. GECIKME altprogramı yazılmayacaktır) 

c) Yukarıdaki  step motorun çalışması sırasında X1,X2,Y1,Y2 uçlarındaki gerilim değişimine ait Zaman 

 Diyagramını çiziniz. Aynı motorun Stator ve rotordaki N ve S kutuplarının durumunu (konumunu) 

 sadece  4. Adım için çizerek gösteriniz.  

 

6) 6 adımlı tek kutuplu bir Step Motor için verilen Doğruluk Tablosu, 
   

                     X1 X2 Y1 Y2 

1    0    0   0          (1. Adım ) 

1    0    0   1   (2. Adım ) 

1    0    1   1   (3. Adım ) 

0    0    1   0   (4. Adım )      

0    1    1   0 (5. Adım )      

0    1    0   0 (6. Adım )       şeklindedir. 
          

a) Yukarıda verilen  X1,X2,Y1,Y2 motor uçlarının PIC16F84 ‘de PORTA ya da PORTB’nin  hangi bitlerine 

bağlanabileceğini belirtiniz. (Sadece bir PORT tercih edilerek bağlantı gösterilecektir) 

b) a) şıkkındaki bağlantınızı dikkate alarak verilen step motorun 6. Adımdan başlayarak geri yönde sadece  

1 tam tur atması için gerekli Program Parçasını ve DONUSUM alt programını yazınız. (NOT: Program 

Parçasında SAYAC gibi bir sayıcı Register kullanılacaktır. GECIKME altprogramı yazılmayacaktır) 

c) Yukarıdaki  step motorun çalışması sırasında X1,X2,Y1,Y2 uçlarındaki gerilim değişimine ait Zaman 

 Diyagramını çiziniz. Aynı motorun stator ve rotorundaki N ve S kutuplarının durumunu (konumunu) 

 sadece  2.  Adım için çizerek gösteriniz.  

 

7)   4 adımlı tek kutuplu bir Step Motor için verilen Doğruluk Tablosu, 

   
X1 X2 Y1 Y2 

0   0    1   0   (1. Adım ) 

0   1    0   0   (2. Adım ) 

0   0    0   1    (3. Adım ) 

1   0    0   0   (4. Adım )     şeklindedir. 
 

 

a) Yukarıda verilen  X1,X2,Y1,Y2 motor uçlarının PIC16F84 ‘de PORTA ya da PORTB’nin  hangi bitlerine 

bağlanabileceğini gösteriniz. Motorun her adımının kaç derece olduğunu belirtiniz. 

b) a) şıkkındaki bağlantınızı dikkate alarak verilen step motorun 1. Adımdan başlayarak ileri yönde sürekli 

olarak dönmesi için gerekli Program Parçasını ve DONUSUM alt programını yazınız. (NOT: Program 

Parçasında SAYAC gibi bir sayıcı Register kullanılacaktır. GECIKME altprogramı yazılmayacaktır) 

c) Yukarıdaki  step motorun çalışması sırasında X1,X2,Y1,Y2 uçlarındaki gerilim değişimine ait Zaman 

 Diyagramını çiziniz. Aynı motorun stator ve rotorundaki N ve S kutuplarının durumunu (konumunu) 

 sadece  2.  Adım için çizerek gösteriniz. (1. Adım, Rotor S kutbunun yukarıya baktığı durumdur) 

 
 

8) PIC16F84’de PORTB’nin RB4,RB5,RB6 ve RB7 bitlerinden herhangi birinde meydana gelecek bir 

         Lojik seviye değişimi  ile Kesme Alt Programına gidilecek ve burada PORTB’nin RB0,RB1,RB2 ve  

         RB3 bitlerinin tersi alınacaktır. İşlem devamlı olacaktır. (Kesme Alt Programında sadece Akü’nün(W) 



        değeri saklanacak ve (Ana) Program Parçasına dönüşte geri yüklenecektir) 

      a) Basitleştirilmiş PIC devresini çiziniz. Kesmenin türünü belirtiniz. 

      b) Programda kullanacağınız  INTCON  Registerinin değerini belirleyiniz. 

      c) Gerekli Program Parçasını ve Kesme Alt Programını yazınız. 
 

9) a) PIC16F84’de PORTB’ye gelen 8 bitlik sayıyı BASINC adlı registere aktardıktan sonra 4’e bölen ve 

           sonucu h’35’ sayısı ile toplayan bir program parçası yazınız.(Her komutun yanına açıklama yazılacaktır) 

       b) PIC16F84’de kaç tür kesme vardır,belirtiniz. Bunlardan Harici Kesme’yi  kısaca açıklayınız. 
 

 

10) PIC16F84 ‘ün  RB0/INT  girişinden uygulanacak  her yükselen kenar ile PORTA‘nın sadece  

        2. ve 4.  bitlerinin tersi alınacaktır. İşlem devamlı olacaktır.(Kesme Alt Programında sadece  

        STATUS değeri saklanacak ve  (Ana) Program Parçasına dönüşte geri yüklenecektir) 
 

a) Basitleştirilmiş PIC devresini çiziniz.Kesmenin türünü belirtiniz. 

b) INTCON  Registerine yüklenmesi gereken sayıyı veriniz. 

c) Gerekli Program Parçasını ve Kesme alt programını  yazınız.  
d) PIC16F84’de PORTB’nin RB4,RB5,RB6 ve RB7 bitlerinden herhangi birinde meydana gelecek bir 

         Lojik seviye değişimi  ile Kesme Alt Programına gidilecek ve burada PORTB’nin RB0,RB1,RB2 ve  

         RB3 bitlerinin tersi alınacaktır. İşlem devamlı olacaktır. (Kesme Alt Programında sadece Akü’nün(W) 

        değeri saklanacak ve (Ana) Program Parçasına dönüşte geri yüklenecektir) 
 

      a) Basitleştirilmiş PIC devresini çiziniz. Kesmenin türünü belirtiniz. 

      b) Programda kullanacağınız  INTCON  Registerinin değerini belirleyiniz. 

      c) Gerekli Program Parçasını ve Kesme Alt Programını yazınız. 

 

11) a) PIC16F84’de PORTB ye gelen 8 bitlik sayıyı BASINC adlı registere aktardıktan sonra 4’e bölen ve 

           sonucu h’35’ sayısı ile toplayan bir program parçası yazınız.(Her komutun yanına açıklama yazılacaktır) 

       b) PIC16F84’de kaç tür kesme vardır,belirtiniz. Bunlardan Harici Kesme’yi  kısaca açıklayınız. 
 

 

12) a) PIC16F84’de PORTB’ye gelen 8 bitlik sayıyı AKIM adlı registere aktardıktan sonra 4 ile çarpan ve 

           sonuçtan  h’29’ sayısı çıkaran bir program parçası yazınız. (Her komutun yanına açıklama yazılacaktır)  

       b) PIC16F84’de kaç tür kesme vardır,belirtiniz.Bunlardan PORTB Değişim Kesmesi’ni  kısaca açıklayınız. 
 
 

13)  PIC16F84 ‘ün  RB0/INT  girişinden uygulanacak  her düşen kenar ile PORTA‘nın sadece  

        1. ve 3.  bitlerinin tersi alınacaktır. İşlem devamlı olacaktır.(Kesme Alt Programında sadece  

        STATUS değeri saklanacak ve  (Ana) Program Parçasına dönüşte geri yüklenecektir) 
 

a) Basitleştirilmiş PIC devresini çiziniz.Kesmenin türünü belirtiniz. 

b) INTCON  Registerine yüklenmesi gereken sayıyı veriniz. 

c) Gerekli Program Parçasını ve Kesme alt programını  yazınız.  
 

14) a) PIC16F84’de PORTB’ye gelen 8 bitlik sayıyı AKIM adlı registere aktardıktan sonra 4 ile çarpan ve 

           sonuçtan  h’29’ sayısı çıkaran bir program parçası yazınız. (Her komutun yanına açıklama yazılacaktır)  

       b) PIC16F84’de kaç tür kesme vardır,belirtiniz.Bunlardan PORTB Değişim Kesmesi’ni  kısaca açıklayınız. 
 

15)     PIC16F84’de PORTB’nin RB4,RB5,RB6 ve RB7 bitlerinden herhangi birinde meydana gelecek bir 

Lojik seviye değişimi  ile Kesme Alt Programına gidilecek ve burada hem PORTA’nın RA0, RA2 bitlerinin 

tersi alınacak,  hem de  RA1 ve RA3 bitleri  (BCF komutlarıyla)sıfırlanacaktır. İşlem bir defa yapılacaktır. 

(Kesme Alt Programında sadece  Akü’nün(W) değeri saklanacak ve (Ana) Program Parçasına dönüşte geri 

yüklenecektir) 
 

      a) Basitleştirilmiş PIC devresini çiziniz. Kesmenin türünü belirtiniz. 

      b) Programda kullanacağınız  tüm  Registerlerin (INTCON, TRISB…gibi) değerlerini ilgili bitleri  

            belirterek (INTE, GIE,... gibi)  binary ve   heksadesimal olarak yazınız.   

d) Gerekli Program Parçasını ve Kesme Alt Programını yazınız. 

 
 

16)  a) PIC16F84’de PORTB’ye gelen 8 bitlik sayıyı SICAKLIK adlı registere aktardıktan sonra 4’e bölen ve 

           sonucu h’25’ sayısı ile toplayıp neticeyi yine SICAKLIK registerine yazan bir program parçası 

           yazınız.(Her komutun yanına açıklama yazılacaktır) 

       b) PIC16F84’de kaç tür kesme vardır,belirtiniz. Bunlardan Harici Kesme’yi  kısaca açıklayınız. 



 

  

17) PIC16F84 ‘ün  RB0/INT  girişinden uygulanacak  her yükselen kenar ile hem PORTA‘nın  

        2. ve 4.  Bitlerinin  tersi alınacak, hem de 1. ve 3. Bitleri  (BSF komutlarıyla) (1) yapılacaktır.  

        İşlem (Kesme)  bir defa  gerçekleşecektir.(Kesme Alt Programında sadece  STATUS değeri saklanacak  

        ve  (Ana) Program Parçasına dönüşte geri yüklenecektir) 
 

a) Basitleştirilmiş PIC devresini çiziniz.Kesmenin türünü belirtiniz. 

b) Programda kullanacağınız  tüm  Registerlerin (INTCON, TRISB…gibi) değerlerini ilgili bitleri belirterek 

(INTE, GIE,... gibi)  binary ve   heksadesimal olarak yazınız.   

c) Gerekli Program Parçasını ve Kesme alt programını  yazınız.  

 

18) PIC16F84 ‘ün  RB0/INT  girişinden uygulanacak  her düşen kenar ile PORTA‘nın sadece  

        1. , 3. ve 4.  bitlerinin tersi alınacaktır. İşlem (kesme) bir defa  gerçekleşecektir.(Kesme Alt  

        Programında sadece   STATUS değeri saklanacak ve  (Ana) Program Parçasına dönüşte geri yüklenecektir) 
 

a) Basitleştirilmiş PIC devresini çiziniz.Kesmenin türünü belirtiniz. 

b) INTCON  Registerine yüklenmesi gereken sayıyı veriniz. 

c) Gerekli Program Parçasını ve Kesme alt programını  yazınız.  
 

 

19)    a) PIC16F84’de PORTB’ye gelen 8 bitlik sayıyı GERILIM adlı registere aktardıktan sonra 4 ile çarpan ve 

           sonuçtan  h’19’ sayısı çıkaran bir program parçası yazınız. (Her komutun yanına açıklama yazılacaktır)  

       b) PIC16F84’de kaç tür kesme vardır,belirtiniz.Bunlardan PORTB Değişim Kesmesi’ni  kısaca açıklayınız. 
 

20) 4 adımlı, tek kutuplu bir Step Motor için verilen Doğruluk Tablosu, 
   

X1 X2 Y1 Y2 

0    1    0   0    (1. Adım ) 

0    0    1   0   (2. Adım ) 

1    0    0   0    (3. Adım ) 

0    0    0   1 (4. Adım )     şeklindedir. 
         

a) Yukarıda verilen  X1,X2,Y1,Y2 motor uçlarının PIC16F84 ‘de PORTA ya da PORTB’nin  hangi bitlerine 

bağlanabileceğini gösteriniz. Motorun her adımının kaç derece olduğunu belirtiniz. 

b) a) şıkkındaki bağlantınızı dikkate alarak verilen step motorun 6. Adımdan başlayarak geri yönde 1 tam tur 

dönmesi için gerekli Program Parçasını ve DONUSUM alt programını yazınız. (NOT: Program 

Parçasında SAYAC gibi bir sayıcı Register kullanılacaktır. GECIKME altprogramı yazılmayacaktır) 

c) Yukarıdaki  step motorun çalışması sırasında X1,X2,Y1,Y2 uçlarındaki gerilim değişimine ait Zaman 

 Diyagramını çiziniz. Aynı motorun stator ve rotorundaki N ve S kutuplarının durumunu (konumunu) 

 sadece  3.  Adım için çizerek gösteriniz. (1. Adım, Rotor S kutbunun yukarıya baktığı durumdur) 
 

21)     PIC16F84’de PORTB’nin RB4,RB5,RB6 ve RB7 bitlerinden herhangi birinde meydana gelecek bir 

         Lojik seviye değişimi  ile Kesme Alt Programına gidilecek ve burada PORTB’nın  RB0,RB1,RB2  

         ve RB3 bitlerinin tersi alınacaktır. İşlem (kesme) bir defa  gerçekleşecektir. (Kesme Alt Programında 

        sadece  Akü’nün(W)   değeri saklanacak ve (Ana) Program Parçasına dönüşte geri yüklenecektir) 
 

      a) Basitleştirilmiş PIC devresini çiziniz. Kesmenin türünü belirtiniz. 

      b) Programda kullanacağınız  INTCON  Registerinin değerini belirleyiniz. 

      c) Gerekli Program Parçasını ve Kesme Alt Programını yazınız. 

 
 

22)    a) PIC16F84’de PORTB ye gelen 8 bitlik sayıyı IVME adlı registere aktardıktan sonra 4’e bölen ve 

           sonucu h’47’ sayısı ile toplayan bir program parçası yazınız.(Her komutun yanına açıklama yazılacaktır) 

       b) PIC16F84’de kaç tür kesme vardır,belirtiniz. Bunlardan Harici Kesme’yi  kısaca açıklayınız. 
 

 

23)    a) PIC16F84’de PORTB’ye gelen 8 bitlik sayıyı AKIM adlı registere aktardıktan sonra 4 ile çarpan ve 

           sonuçtan  h’29’ sayısı çıkaran bir program parçası yazınız. (Her komutun yanına açıklama yazılacaktır)  

       b) PIC16F84’de kaç tür kesme vardır,belirtiniz.Bunlardan PORTB Değişim Kesmesi’ni  kısaca açıklayınız. 
 

 


