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   MİKRODENETLEYİCİLER I ÖDEVİ (Teslim 18.12.2017 haftası ders günü) 

1. Aşağıdaki ödevde simülasyon için kullanılmak üzere www.microchip.com  sitesinden  MPLAB IDE v8.92  

ücretsiz indirilip kurulacaktır...(Üyelik istenirse mail adresi,isim, soyadı ve şifre ile üye olabilirsiniz) 

NOT 1: İsteyen öğrenciler daha yeni fakat karmaşık ve PC de fazla yer işgal eden MPLABX-v4.05  kurabilirler.  

NOT 2: Buradaki anlatım MPLAB IDE v8.92  ‘ye göre yapılacaktır. 
 

2.  PC ‘ye MPLAB IDE çalıştırılmadan önce (Mesela Masaüstü’nde ve ODEV adlı) bir çalışma klasörü açılmalıdır… 

 

3. MPLAB IDE  çalıştırıldıktan sonra sol üstteki menüden   Project > Project Wizard  ‘dan  > Device (PIC16F84 

seçilir)  > Browse (Masaüstü’ndeki Klasörünüzü seçin) ve  Filename (Dosya ismi) girilerek  Save ( Proje kayıt 

edilmelidir.) 
 

4. Sol üstten boş sayfa sembolu tıklanır. Açılan pencereye Program tamamıyla yazılır. (LIST’den END ‘e kadar)    

File > Save as   ile isim verilerek yazılan program   .asm  uzantılı olarak kayıt edilir. 
 

5. Assembly Dilinde (asm uzantılı)  yazılmış program, sol üstteki .mcp uzantılı ağaçtaki Source Files ‘a sağ tıklanıp 

Add Files ile Projeye eklenir.  
 

6. Konfigürasyon Bitleri, menüden Configure  > Configuration Bits  ile açılarak WDT  Disable edilmesi yani 

kapatılması gerekir. Sadece Simülasyon kullanılacağı için başka bir Osilatör vb. değişiklik gerekmez.  
 

7. Daha sonra  Project >Build All seçeneği ile Proje  derlenip makine kodu ( hex uzantılı dosya) elde edilir…  

(BUILD SUCCEEDED görünmezse yani hex dosya oluşturulamıyorsa hata düzeltilip tekrar derlenir) 
 

8. Debug etmek yani Programı Komut komut Yürütmek için ekranda  MPLAB menüsü altında ortada yer alan 

Debug/Release  dan  Debug  tercih edilir… 

 

9. Debug sırasında  Registerlerin içeriği/değişimini  takip etmek için yine üst menüdeki View  > Special Function 

Registerlers  ile bir pencere açılır. Benzer tarzda   View  >  Watch  ile  SAYAC, BASINC  gibi kendi 

tanımladığımız  registerler Add Symbol ile ayrı bir pencere olarak eklenmelidir. (Bakınız örnek çalışma…) 
 

10. Debug öncesi dışardan PIC’e bir sayı uygulamak için Debugger > Stimulus > New Workbook  ile mesela 

PORTA için RA0 ‘dan RA4 ‘e kadar  her bit 1 ya da 0 şeklinde tanımlanabilir. Farklı metotlar da kullanılabilir.  
 

11. Programı adım adım çalıştırmak için Step into (F7) kullanılır. Program bittiğinde ekran görüntüsü alınarak 

(Klavyede END tuşu altındaki PRTSC ile) Ödev’e eklenir. Burada örnekteki gibi Program, Special Function 

Registerlers, Watch , isim.mcw, Stimulus  pencereleri görünmelidir. Aynı işlemi  birkaç farklı PORTB değeri 

için tekrarlayınız… 
 

12. Ödevde ayrı sayfada Akış Diyagramı ve kullandığınız Assembly Programı bulunacaktır.(Elle yazılabilir) 
 

13. Yukardaki işlemler yapıldıktan sonra  Projede kullanılan klasör bir CD ye  kayıt edilerek ödeve eklenmelidir. 

 

ÖDEV  (Teslim 18.12.2017 haftası ders günü) 

PIC16F84 ‘de  PORTB ‘den alınan heksadesimal sayı ile okul numaranızın son iki basamağı (desimal kabul 

edilecek) karşılaştırılacaktır.  PORTB ‘deki sayı bu son iki basamaktan  büyük  ise  (PORTB – Son iki basamak ) 

değeri FARK adlı registere kaydedilecektir. Aksi halde  bu FARK registeri sıfırlanacaktır.  

Gerekli Programı yazınız ve Akış Diyagramını yapınız. (Elle yazılabilir) 
 

MPLAB IDE ile Debug (adım adım çalıştırma) yaparak program bittiğindeki ekran görüntüsünü kayıt ederek çıktı 

alınız. Farklı birkaç PORTB değeri için programı tekrar adım adım çalıştırarak program sonundaki ekran 

görüntülerini kaydediniz. (Ekran Görüntüleri mutlaka okunabilir olmalıdır) 
 

Ayrıca bir CD ye çalışma klasörünüzü kayıt ederek Program ve Akış Diyagramı ve ekran çıktılarıyla teslim ediniz. 

 

NOT: Örnekte verilen ekran görünütüsünü ve programı inceleyerek ödevde de faydalanabilirsiniz. 
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http://www.microchip.com/

