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EX8-L (EX1-C) geliştirme platformu temel olarak aşağıda belirtilen 2 parçadan 

oluşmaktadır. 
 

— PIC geliştirme kartı  

— Expkits EXPROG USB2.0 programlayıcı 

EX8-L (EX1-C)  Microchip 16Fxxx ve bazı 18Fxxx ailesinden 40, 28 ve 18 pinli 

PIC mikro kontrolörlerini desteklemektedir. Kartın tasarımı, bu mikroların tüm 

özelliklerini rahatça kullanabilmeniz amacıyla, ihtiyacınız olan tüm devre parçaları bir 

araya getirilerek yapılmıştır. Picleri kolayca öğrenebileceğiniz küçük, kaliteli, taşınabilir, 

düşük güç ihtiyacı olan, usb 2.0 programlayıcısı olan ve sadece 1 usb kablosu ile 

tamamen çalıştırılabilen geliştirme kartıdır.  

Kartta bulunan donanımlar sayesinde harici devre ihtiyacınızı en az seviyeye 

indirir. Kartın üzerinde Expkits tarafından geliştirilmiş USB2.0 programlayıcı ile çok 

hızlı ve güvenli bir şekilde 18, 28 ve 40 pinli mcuları programlayabilirsiniz. Ayrıca ICSP 

soketinden ICSP modunda programlayıcı olarak  harici devrelerdeki değişik pin 

sayısındaki picleri programlayabilirsiniz. 

PC ve laptoplardaki USB portunu kullanarak her yerde yazılım geliştirebilirsiniz. 

Mühendisler ve öğrencilerin kolayca denemeler yaparak, yeteneklerini hızla 

geliştirebilecekleri bir şekilde tasarlanmıştır.  

  EX8-L (EX1-C) geliştirme kartını bilgisayarınızın usb portunda kullandığınızda, 

harici besleme ihtiyacı duymazsınız. Harici besleme ile de kullanılabilirsiniz. 

Kit üzerindeki usb programlayıcıyı bilgisayarınızda EXPROG isimli program 

vasıtası ile çalıştırılır. EXPROG un bilgisayarınızda düzgün olarak çalışabilmesi için .NET 

Frame Work 2.0 yüklü olmalıdır. Kit içerisinden çıkan program CD sinde Frame work 

dosyaları bulunmaktadır.  

.Net Frame Work Windows XP ve daha üstü işletim sistemlerine kurulabilir. 

Kaliteli PCB ve SMD teknolojisiyle üretilmiştir. 

 

 



ÖZELLİKLER 
 

 Microchip 8 bit PIC mikro kontrolörlerinden 18, 28, ve 40 pinli mikro denetleyici 

desteği. 

 40 pinli ZIF soket desteği. 

 ExpKits Exprog USB 2.0 programlayıcısı ile geliştirme kartındaki picleri 

soketlerinden ayırmadan programlayabilme.  

 RJ12 soketi ile ICSP modunda harici devrelerdeki picleri programlayabilme. Veya 

ICD2 gibi programlayıcılar ile karta bağlanabilme. 

 RS232 haberleşme devresi. 

 RS485 haberleşme devresi. 

 DS1820 soketi. 

 Analog sinyal ölçüm için 2 adet pot . 

 USB beslemesinden çalışabilme. USB de iken harici kaynak gerekmez. 

 Harici güç kaynağı bağlayabilme. (9V adaptör bağlanması normaldir.) 

 USB yada harici güç seçebilme imkanı. 

 4lü 7-Segment display. 

 Tüm pinler için 5x2 IDC çıkış soketleri. 

 Her pini Pull-Up ve Pull-Down yapabilme imkânı. 

 Her pine bağlı 32 adet LED ve port olarak led gruplarını kontrol edebilme. 

 32 buton ile tüm MCU pinlerini kontrol edebilme. 

 Butonları +5V veya GND ye bağlayabilme imkânı. 

 2x16 LCD soketi. 

 LCD kontrast potu. 

 Reset devresi. 

 BUZZER ile sesli uyarı verebilme imkânı. 

 EEPROM desteği. 

 1. Sınıf kalitede PCB kullanılmıştır. 

 Pasiflerde SMD malzeme kullanılarak otomatik dizgi yapılmıştır.  

 



Kartın ölçüleri 155mmx195mm dir. 
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KARTIN ÇALIŞTIRILMASI 
 

İLK ÇALIŞTIRMA 

 

    1 - Bilgisayarınızda .Net Frame Work yüklü değil ise kit CD sinden framework 

kurulumu yapılmalıdır. 

    2 - \expkits   klasörü bilgisayarınızda uygun bir yere kopyalanır ve exprog.exe  

programı çalıştırılır. 

    3 - Kit ile pc usb kablosu ile birbirine bağlanır.J18 anahtarı USB besleme konumuna 

alınırak kart çalışır hale getirilir. Exprog programında "Expkits bağlı" uyarısı görülür. 

    4 - 1 adet PIC16F877 microkontrolörü ZIF sokete takılır. Algıla butonuna 

basıldığında takılı olan PIC program tarafından görülüp ismi çıkar. 

    5 - Exprog menülerinden "Aç" menüsü ile CD içerisindeki \EX8 DEMO HEX  

klasöründeki demo hexlerden EX8L_demo_F877.hex seçilerek program hafızasına 

yüklenmesi sağlanır. "Yaz" komutu ile demo hex pice yüklenir. 

    6 - Yükleme bittiğinde demo hex otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Sitedeki 

demo videosundaki animasyonun aynısı kitinizde çalıştığı gözlemlenmelidir ( \EX8 

DEMO HEX  klasöründe bulunmaktadır aynı videolar). Bu demo düzgün çalıştığında 

kitinizde herhangi bir problem olmadığını anlamış olursunuz. 

 

KART KULLANIMI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK DURUMLAR 
 

     Uyarı 1 = 2 Pic aynı anda takılı çalıştırılmamalıdır. 3 soketten sadece 1 tanesinde 

pic takılı olmalıdır. 

     Uyarı 2 = 2x16 LCD ve GLCD kite baglı ise 2x16 lcd çalışmaz. 2 si takılı iken glcd 

çalışabilir.  2x16 LCD çalışması için glcd kitten sökülmelidir. 

     Uyarı 3 =  Kite besleme verdiğimde sağ üstte bir led (D39) sürekli yanıyor? 

     - Bu D39 ledi kitinizin beslemesinin takılı olduğunu gösteren leddir. +5V karta 

ulaştığında ve power seçimi yapıldığında devreye girer. Sürekli yanar. 

     Uyarı 4 = Demo da A4 pinine bağlı led yanmamakta. Acaba o led bozuk mu ?  

     - A4 pini picin (16Fxx) yapısından dolayı demo sırasında sürülememektedir. A4 pini 

input pinidir. Bu sebeple A4 pinini sürme imkanı yoktur. A4 ledini A4 butonuna basarak 

kontrol edebilirsiniz. 

     Uyarı 5 = Yazdığım program proteusta çalışıyor, kitte çalışmıyor?  

     - Yazdığınız programın fuse ayarlarını programda yapmadığınızdan program kitte 



çalışmamaktadır. Fuse ayarlarını mutlaka programınızda yazmanız gerekmektedir. 

Proteus gerçek dünya şartlarını veya gereklerini önemsemez. Yazılan programın ana 

çalışma mantığı ile ilgilenir. Fuse ayarları besleme bağlantıları gibi işleri otomatik 

olarak yapar. Bu, gerçekte  aynı sonuçları alamayacağınız anlamına gelir. Sonuç olarak 

hangi dili kullanıyorsanız kullanın, fuse ayarlarını tam ve doğru yapmazsanız pic 

çalışmaz. 

     Uyarı 6 =  A0 ve A1 ledleri sürekli hafif yanık kalıyor, sorun mu var acaba? 

   - A0 ve A1 pinlerine 2 adet potansiyometre (22K) bağlıdır. Bu potlar analog ölçüm 

için kullanılması düşünülmüştür. Bu potların anahtarları kısa devre edildiğinde 5v pot 

üzerinden geçerek A0 ve A1 pinlerine ulaşır. Bu pinler aynı zamanda ledlere de 

bağlıdır. Dolayısıyla ledlerde potun direncine bağlı olarak bir ışıma meydana gelecektir. 

Potların anahtarları kapatılarak devre ile bağlantıları kesilince ledler düzelecektir. 

     Uyarı 7 = Elimde PIC16F84 bulunmakta, ZIF sokete bunu nasıl takacağım? 

     - ZIF sokete sadece 40 pinli picleri takabilirsiniz. 40 Pin olmayan picler zif sokete 

takılamaz. Kitte 3 adet soket bulunmaktadır. 40 Pin zif soket, 40 pinli picleri 

takabilirsiniz.  28 Pin entegre soketi, 28 pinli picleri takabilirsiniz. 18 Pin entegre 

soketi, 18 pinli picleri takabilirsiniz. Dolayısı ile PIC16F84 picini 18 pinli entegre 

soketine takmalısınız. Aynı anda sadece 1 adet pic soketlerden birine takılı olmalıdır. 

Birden fazla pic takılı olur ise sorun çıkabilir. Taktığınız soketin yanındaki kristal 

soketine kristalini de takmayı unutmayınız. 

     Uyarı 8 = 2x16 LCD düzgün çalışıyordu, birden bire çalışmaz oldu? 

     - 2x16 LCD ler çok kolay bozulabilen yapıda üretilmektedirler. Besleme açık iken 

lcd sökme takma veya lcd soketine bakmadan takmaya çalışma sırasında yanlış sırada 

takma gibi durumlar lcdlere zarar verebilir. LCD takma çıkarma işlemi mutlak olarak 

dikkat edilmesi gerekir. Dikkat edilmediğinde LCD niz bozulabilir.  

     Uyarı 9 = 7 Segmetlerden DIS2 ve DIS3 te sorun var acaba nedendir? 

     - DIS2 ve DIS3 7 segmenti A0 ve A1 pinlerinden sürülmektedir. Bu pinler aynı 

zamanda analog ölçüm için kullanılan  potlarada bağlıdırlar. Bu potları kullandıktan 

sonra anahtarlarını kapatmanız gerekir. Kapatmadığınız takdirde A0 ve A1 pinlerindeki 

voltaj seviyesini etkileyebilirler. Buda bu pinlere baglı 7 segmentlerin çalışmasını 

etkileyebilir.  

    Uyarı 10 = Pull U/D switchleri ne işe yarar? 

     - Yazılım aşamasında bazı hatların boşta kalması sorun olmaktadır. Boşta kalırsa 

hat yanlış değerler okunmasına ve programın yanlış çalışmasına sebep olabilir. Bu 

sebeple pinlerin Pull U/D konumlarına alınmasını sağlamak için bu switchler 

konulmuştur. İstenilen pinlere tek tek uygulama imkânınız vardır. Pull U/D switchleri 



gerekmedikçe kapalı tutulması gerekir. Aksi takdirde unutulması ve yazdığınız 

programların farklı çalıştığı yanılgılarına sebep olabilirler. Mesela Up durumunda kalmış 

bir pin programınızda giriş olarak kullanıldığını farz edersek, o pinden geleceğini 

düşündüğünüz işaretleri programınızın görme ihtimali hiç yoktur. Sürekli Lojik 1 

seviyesi algılanır. 

   Uyarı 11 =ADC Monitör örneğini çalıştırıyorum. PC’deki programda hiç hareket yok? 

     1- ADC Monitör örneğinin çalışması için 3 şart vardır. İlk olarak A0 pinine bağlı 

potun devreye alınması gerekir. J5 jumperı kısa devre edilmelidir. 

     2- Kitin pc ye 1 e 1 rs232 kablo ile bağlı olması gerekir. Cross kabloda sorun çıkar. 

     3- Kitin uart anahtarları kısa devre edilerek uart bağlantısı açılmalıdır. Bu durumda 

pottaki harekete bağlı olarak pc de göstergede değişim olacaktır. 

   Uyarı 12 =Uart haberleşmede sorun var neden ? 

     - Uart RS232 ve RS485 çipleri bulunmaktadır. RS485 çipi yazılımla devre dışı 

bırakılabilmektedir. Yazılımlarınızda bunu devre dışı bırakmayı unutmayınız. PC ye bilgi 

göndermek ve PC den bilgi almak için gerekli kodlar ürün sayfalarında bulunmaktadır. 

   Uyarı 13 =Harici adaptör bağladığımda düzgün çalışmıyor? 

     - USB port beslemesi 5V 500mA dir. Kartın normal çalışma sırasında çektiği akım 

bu değerin çok altındadır. Harici besleme devresini kullanılacak ise, adaptörü taktıktan 

sonra 7805 çıkındaki voltaj değeri ölçülmelidir. 5V değeri normal ise karttaki J18 

anahtarı adaptör konumuna (sağ) alınmalıdır Eğer bu şartlar altında devre düzgün 

çalışmıyorsa, besleme voltajı ölçülerek adaptörde bir çökme olup olmadığı izlenmelidir. 

Adaptör akımı en az 500mA olarak seçilmelidir. Düzgün adaptör kullanımı sırasında kit 

USB den besleme ile aynı şartlarda çalışır. 

   Uyarı 14 = Harici devrelere yanlış bağlantı sonucunda kart üzerinde oluşabilecek 

sorunlar kullanıcı sorumluluğundadır. Kartların eğitim seti olması dolayısıyla garantisi 

bulunmamaktadır. Kartların üzerinde oluşabilecek kısa devre gibi hatalar sonucunda 

bozulan pasif malzemeleri ( led, pot, direnç gibi ) kullanıcı kendisi değiştirmelidir. 

Programlama kısmında oluşabilecek arıza durumlarında bizimle temas ederek ücreti 

karşılığında sorunun giderilmesini sağlayabilirsiniz. 

   Uyarı 15 = ICSP ile harici devreleri programlar iken harici devrelerin voltaj 

seviyeleri veya yanlış bağlantı sonucu kart üzerine yüksek voltaj gelmesi oradanda usb 

kablo üzerinden pc ye ulaşması sonucunda devrelerde sorunlar ortaya çıkabilir. 

Bağlantıları yaparken buna dikkat ederek kullanınız.  Ortaya çıkabilecek zararlar 

kullanıcı sorumluluğundadır. 

 

 



 

GELİŞTİRME KARTININ DEVRELERİNİN İNCELENMESİ 
 

MCU SOKETLERİ 

 
     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üstte geliştirme kitinizde kullanılmış olan mcu soketlerinin resmini 

görmektesiniz. 40 pin zif soket 28 ve 18 pinli çift tırnaklı entegre soketi olmak üzere 3 

adet soket bulunmaktadır. 

        40 Pinli zif soket sayesinde 40 pin mcuları çok kolay bir şekilde söküp takabilme 

imkânı bulunmaktadır.  

Bu 3 sokette pinlerin ortak olanları birbirlerine paralel olarak bağlanmışlardır. 

Aynı anda soketlere 2 mcu takılıp çalıştırılamaz.  

Bu soketlere ait şematik çizimleri aşağıda bulunmaktadır. Buna göre mcu pinleri 

port numaralarına göre isimlendirilmiştir.  

Mcu pinleri lcd, led, buton gibi birçok farklı devreye bağlıdır. Bu pinlere ayrıca 

kartın üzerinde bulunan port soketleri vasıtasıyla da erişebilirsiniz. 

Kullanılacak picler için 3 pinli precision soketlerden kristal soketi bulunmaktadır. 

40 PIN ve 28 PIN soketlerinin kristalleri ortak olarak kullanılmaktadır. 18 PIN li soket 

için ayrı bir soket bulunmaktadır.  Kullanılacak picler uygun olan sokete 1 

numaralarına dikkat edilerek takıldıktan sonra uygun sokete 1 adet kristal de takılması 

gerekmektedir. 

 



 

 



USB PROGRAMLAYICI 

 Kartın üzerinde Expkitse ait 

EXPROG USB 2.0 programlayıcı 

bulunmaktadır. EXPROG 

programlayıcısı Microchip firmasının 

pek çok ürününü programlayabilecek 

şekilde tasarlanmıştır.   

 Kartta kullandığınız picleri 

soketlerinden çıkarmadan 

programlarınızı kaydedebilirsiniz. 

Not 1 = Programlayıcı bölümünde RJ12 soketi temin 

problemlerinden dolayı dizili olmayabilir. RJ12 pinlerindeki 

programlama uçları yandaki şekilde gösterilmiştir. Buradan 

harici kartlara kablo ile ulaştırarak kullanılabilir.  

Not 2 = RJ12 üzerinden alınabilecek programlama 

uçları ile ICSP modunda program atarken hedef devrede 

picin beslemesi hazır olmalıdır. Yani yanda gözüken VDD neti 

kullanılamamaktadır. 

 

DIP SWITCH 5 

Aşağıda şeması gözüken dip switch 5 bazı devreleri anahtarlamaktadır. RS232, 

RS485, Eeprom, Ds1820, Buzzer ve Pot devrelerini anahtarlamaktadır. Bu devreleri 

kullanmak istediğinizde gerekli olan anahtarların ON konumuna alınması 

gerekmektedir. Şemada sağ taraftaki net isimleri kullandığınız picin pinlerini 

göstermektedir.  

Not = Dizgiden dolayı switchler ters takılmış olabilir. PCB üzerindeki yazılar 

doğru olup bunlara göre anahtarları açınız. Bu durum devre yapısını ve çalışmasını 

etkilemez. 



 

RS232 İLETİŞİM 

 

RS232 haberleşmesi 2 cihaz arasında 

10metre mesafe aralığında iletişim sağlayabilir. 

Genellikle bilgisayarlara bilgi aktarma işinde 

kullanılır. SWDIP5 in 7-8 numaralı anahtarları MCU’ 

dan gelen RX ve TX hatlarını RS232 devresine 

bağlar. İletişim kurulmak istendiğinde bu jumperlar 

kısa devre edilmelidir. TX ve RX hatları C6 ve C7 

pinlerine bağlanmıştır. 

 

 

 
RS485 İLETİŞİM 

 
RS485 haberleşmesi 2 cihaz arasında 1000 metre 

mesafe aralığında iletişim sağlamak amaçlı kullanılır. 

Genellikle endüstriyel sistemlerde uzun mesafeli seri 

iletişim imkânı sağlar. 

SWDIP5 in 7-8 numaralı anahtarları RX TX netlerini 

mcuların C6 ve C7 pinlerine bağlamaktadır. C5 enable pini 

direk olarak mcu ya gitmektedir. Sadece uart (Rs232) 

devresi kullanılacağı bir yazılımda sorun çıkmaması için 

Rs485 in kapatılması gerekmektedir. Bunun için C5 logic 1 

seviyesinde tutulması gerektiğini unutmayınız. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİJİTAL TERMOMETRE DS1820  

 
DS1820 dijital termometre, -55 to 125 C aralığında sıcaklık ölçümü yapmak için 

kullanılır. 0.1C hassasiyette sıcaklık ölçümü yapabilir. 

 3 Pinli precision soket yardımıyla DS1820’yi devreye bağlayabilirsiniz. PCB ye 

aşağıdaki resimdeki gibi takılmalıdır.  2 numaralı uç data ucu olup bu A5 pinine 

SWDIP5 in 1 numaralı anahtarı vasıtasıyla bağlanmıştır.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ANALOG  DİJİTAL ÇEVİRİCİ İÇİN POTLAR 

PIC16F877 8 adet 10-bit A/D çevirici 

donanımına sahiptir. Bunlardan 2 tanesi A0 ve A1 

pinleridir. Bu pinlere uygulanacak voltaj değeri 

sahip olduğu ADC ünitesi vasıtasıyla okunabilir. 

Bu sebeple ADC ünitesini kullanabilmeniz için 2 

adet 22KOhm potansiyometre devre üzerinde 

hazır olarak bulunmaktadır.  

Bu potansiyometreleri ayarlayarak 

belirlediğiniz voltaj değerini ölçebilirsiniz. SWDIP5 

in 5-6 numaralı anahtarlar vasıtası ile devreye 

bağlanmaktadırlar.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEPROM 

EEPROM harici hafıza entegresidir. I2C iletişim hattı ile MCU ya bağlanmıştır. 

Eeprom kullanılmak istenildiğinde SWDIP5 in 3-4 numaralı anahtarları kullanılmalıdır. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



BUZZER 

Buzzer sesli uyarı verilmesini sağlayan bir elemandır. Kullanılmak istenildiğinde 

SWDIP5 in 2 numaralı anahtarı ON konumuna alınmalıdır. PIC in B4 pini ile kontrol 

edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜÇ KAYNAĞI 

 

Geliştirme kartının normal bir şekilde 

çalışması için +5V a ihtiyacı vardır. Kartın +5V 

ihtiyacını 2 yolla karşılayabiliriz. 1. si harici 

adaptör 7805 regülatör entegresi  yardımıyla 

harici adaptörden alınacak giriş voltajının +5V 

seviyesine indirilmesidir. (Adaptör 

kullanılacaksa 9V adaptör kullanılmasını 

tavsiye ediyoruz. Daha yüksek voltajlı 

adaptörler kartınızın sağ üst köşesini yüksek 

miktarda ısınmasına sebep olabilir.) 

 Aynı zamanda seçime bağlı olarak USB 

portunun güç sınırları ile içerisinde USB porttan 

da devre çalıştırılabilir. Bu durumda harici bir 

besleme adaptör ihtiyacı olmamaktadır. J18 anahtarı sayesinde USB besleme ile harici 

adaptör beslemesi arasında seçim yapılabilir.  

USB veya harici adaptör ile devre çalıştırıldığında devrede besleme voltajının 

olduğunun anlaşılabilmesi için (D39) 1 adet ledi konmuştur. Besleme geldiğinde led 

yanmaya başlar. 

 



7-SEGMENT 

4 Adet 7-segment display D portundan sürülmektedir. Seçim adreslemesini ise A 

portunun ilk 4 biti ile yapılmaktadır. SWDIP6 üzerindeki anahtarlar ON konumlarına 

alınma süretiyle devreye alınıp 

alınmaması sağlanır. İstenildiği takdirde 

1,2,3 veya 4 ü birden kullanılabilir. Örnek 

olarak DIS3ü kullanmak istiyorsak 

SWDIP6 daki 2 numaralı switch ON 

konumuna getirilir. Böylece 7 segmentler 

portdnin durumuna göre yanmaya başlar. 

Benzer şekilde diğer displayler de ilgili 

anahtarlar vasıtasıyla kullanılabilir hale 

getirilebilir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARİCİ PORT SOKETLERİ 

 

 Tüm mcu pinleri portlar halinde 5x2IDC 

headerlar ile erişilebilecek harici devrelere 

aktarılabilecek yapıdadırlar. Her bir pine bu 

soketlerden erişilebilir. Yanda 2 portun bağlantısı 

gösterilmiştir. Diğer portlarda benzer şekildedir. 

Ayrıca hangi inde ne olduğu pcb üzerinde 

bulunan açıklama tablolarından takip edilebilir. 

 



PUL-UP / PULL-DOWN 

MCU pinlerinin programa bağlı olarak 

gerekebilecek pull-up ve pull-down durum dirençleri 

bulunmaktadır. Her bir pin için ayrı ayrı 

tanımlayabileceğiniz pull up ve down seçim dip 

switchleri bulunmaktadır. Bu switchlerin üzerlerinde 

bulunan 3 pinli headerlarda +5V veya GND bağlantısı 

seçilerek o porttaki pinler için U/D durumu ayarlanır. 

Ardından switch konumları ayarlanarak her pin için pull 

up down durumu oluşturulabilir. 

 
 

 

 

 

 

 

LEDLER 

Kitte 32 adet led bulunmaktadır. Bu ledler A, B, C, 

D ve E portlarının tüm pinlerine bağlıdır (E2 Hariç). Bu 

ledler toplu olarak kullanılabilecekleri gibi tek tek de 

kullanılabilirler. Ledler portlara göre SWDIP7 dipswitchi 

yardımıyla devreye alınabilir. Ledlerin yanması için MCU 

pinlerinin lojik olarak 1 seviyesinde olması gerekmektedir. 

Bu durumda ledler ışık vermeye başlayacaktır. Her ledin 

yanında ait olduğu pin ismi yazılı olarak gösterilmiştir. 

Örnek şema aşağıdadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUTTONLAR 
 

Kitte 32 adet buton mcu pinlerine bağlanmıştır. 

Bu butonların çalışabilmesi için mcuya ait pinlerin input 

olarak ayarlanmış olması gerekmektedir. Her butonun 

bağlı olduğu pin ismi altlarında pcb üzerine yazılmıştır. 

Butonları basma anında toprak ya da lojik 1 olabilmesini J13 

soketi sağlamaktadır. +5V veya 0V tan uygun olana yapılacak 

jumper bağlantısı butonun çalışma durumunu belirler.   

 
 
 

 

 

 

 

  

 
2x16 LCD 

 
Kitte standart LCD display (2x16 karakter) soketi bulunmaktadır. Ayrıca 

displayin kontrastını ayarlamak için 1 adet kontrast potansiyometresi (R31) 

bulunmaktadır. Farklı LCD’lerde kontrast ayarlı olmamasından dolayı LCD nin bozuk 

olabileceği fikrine kapılmamanız için LCD takılı olarak çalıştırıldığında bu 

potansiyometre ile ayar yapılması unutulmamalıdır. LCD Display B portun bağlanmıştır. 

Şeması aşağıdaki resimlerde gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESET 

Kartta çalışan programın reset edilebilmesi amacıyla bir 

adet reset butonu bulunmaktadır.  

 
 
 
 
 
 


