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Bölüm 1 : Energia ‘ya Başlarken 
 

 

 

 

Energia ,Arduino IDE(Integrated Development Environment 1 ) temelli bir 

geliştirme ortamıdır. Eğer Arduino programlama ile uğraştıysanız Energia 

arabirimi ve kullanılan kod yazım dizimi ve değişken tanımlamaları size yabancı 

gelmeyecektir.  

Energia ile MSP430 ve 432,CC3200 v.d.  Launchpadler ile CC3100 Wi-Fi ve  

Educational BoosterPack Mk v.d. BoosterPack2’leri programlayabilirsiniz. 

Energia geliştirme ortamı bir kod yazım alanı, mesaj alanı, menüler,metin 

konsolu,ortak işlevler için düğmeler,araç çubuğu ve bir metin editöründen oluşur. 

Launchpadler3 ile iletişim kurar ve onlara program yükleme işini gerçekleştirir. 

Energia kullanarak yazılan programa aynen Arduino IDE’de olduğu gibi sketch 

denir. Yazılan sketch’ler .ino uzantısı ile kaydedilir. Metin editöründe 

kesme,kopyalama,yapıştırma,arama-değiştime gibi işlemler yapılabilir. Altta 

bulunan konsol ekranında durum ve hata mesajları görüntülenir.  

                                       

1 Entegre Geliştirme Ortamı 

2 Yardımcı Kart 

3 Üzerinde yerleşik Mikro Denetleyici bulunan geliştirme kartı 



18  ENERGİA İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA
 

Pencerenin sağ alt köşesinde kurulu Launchpad ve bağlı olduğu seri port 

görüntülenir.  

Yazılan kodları kontrol etme ve Launchpade yükleme ve seri port görüntüleme 

gibi özellikler aynen Arduino IDE’de olduğu gibidir. Şekil 1 

 

 

 

 

Şekil 1 

  

Energia Kurulumu 
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Energia programını http://energia.nu/download/ adresinden indirebilirsiniz. 

Kullandığınız işletim sistemine göre ilgili dosyayı indiriniz. Şekil 2 

 

Şekil 2 

 

İndirdiğiniz kurulum gerektirmeyen sıkıştırılmış dosyayı bir klasörde açınız. Klasör 

içindeki energia simgesine tıklayarak programı çalıştırabilirsiniz. Şekil 3 

 

Şekil 3 
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Kullanacağınız Launchpad’e göre sürücü yüklemeniz gereklidir. Bunun için 

http://energia.nu/guide/guide_windows/  adresine gidin ve kullanacağınız 

Launchpad ismine tıklayın ve açılan açılır menüden ilgili sürücüyü indirin.  Şekil 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 

İndirdiğiniz dosyayı bir klasöre açın ve içindeki DPinst.exe (32 bit Windows için) 

veya DPinst64.exe (64 bit Windows için) dosyasına sağ tıklayarak yönetici olarak 

çalıştırın. Şekil 5 
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Şekil 5 

Açılan pencerede Evet’e tıklayın ardından Aygıt yükleme sihirbazında ileri’ye 

tıklayarak devam edin. Son’a tıklayarak kurulumu bitirin.  Şekil 6 

 

Şekil 6 

Artık Launchpadinizi Bilgisayarınızın USB portuna bağlayabilirsiniz. 
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Energia’yı Başlatma, Board ve Port Seçimi 

 

Energia simgesine çift tıklayarak programı açınız. Launchpadinizi Bilgisayarınızın 

USB portuna takınız. 

Eğer işlem basamaklarını doğru gerçekleştirdiyseniz Aygıt Yöneticisinde MSP 430 

Aplication UART olarak tanınmış olmalıdır.  Şekil 7 

 

Şekil 7 

 

Öncelikle seri portu seçiniz. Bunun için Tools/Serial Port yolunu izleyin ve portu 

seçin.  Şekil 8 
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Şekil 8 

 

Ardından kullandığınız Launchpadi seçin.  Bunun için yine Tools/Board yolunu 

izleyip, Launchpad w/ msp430g2553(16Mhz)’i seçiniz.  Şekil 9 
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Şekil 9 

Artık meşhur led yakıp söndürme programını yükleyip kartımızı deneyebiliriz. 

Bunun için Examples/Basics/Blink yolunuz izleyin.   Şekil 10 

 

 

Şekil 10 

 

Upload düğmesine tıklayarak programı yükleyiniz.  Şekil 11 
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Şekil 11 

 

 

Herhangi bir hata yoksa konsolda şu şekilde bir mesaj almalısınız. Şekil 12 

 

 

 

Şekil 12 

 

İşte ilk programımız hazır. Şekil 13 



26  ENERGİA İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA
 

 

 

Şekil 13 

 

Energia’yı Yakından Tanıyalım 

 

Energia’nın Arduino IDE’si ile çok benzer olduğunu söylemiştik. Arduino IDE’sine 

yabancı olanlar için Energia’yı yakından tanıyalım. Önce menülerin altındaki araç 

çubuğundaki simgeleri ve ne anlama geldiğini görelim. 

 

 Verify: Kodları derler, hata varsa konsolda mesaj olarak gösterir. 
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 Upload: Kodları kartınıza yükler. 

 New:Yeni sketch (program dosyası )oluşturur. 

 Open:Var olan program dosyasını açar. 

 Save: Üzerind çalışılan program dosyasını kayıt eder. 

 Serial Monitor :Seri iletişim monitörünü açar. 

 

Energia’da 5 adet  menü bulunur ;File,Edit,Sketch,Tools,Help 

Şimdi sırayla bu menüleri tanıyalım. 

FILE MENÜSÜ :File menüsünde klasik dosya işlemlerinin yapıldığı komutlar 

bulunur. Şekil 14 

 

Şekil 14 

 New: Yeni bir dosya(sketch) açar. 
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 Open: Var olan, daha önce oluşturduğunuz bir program dosyasını açar. 

 Sketchbook: Programların kaydedildiği klasördeki program listesini 

görüntüler. 

 Examples: Energia ile gelen örnek projelerin bulunduğu menüdür.  

 Close: Açık olan programı kapatır. 

 Save: Üzerinde çalışılan program dosyasını kayıt eder.  

 Save As: Üzerinde çalışılan program dosyasını farklı isimle veya farklı yere 

kayıt eder. 

 Upoad:Programı karta yükler. 

 Upload and then Open Serial Monitor: Programı karta yükleyince Seri 

iletişim monitörünü açar. 

 Upload Using Programmer: Programlayıcı kullanarak yükleme yapar. 

 Page Setup: Yazıcı çıktısı almak için sayfa ayarlarının yapıldığı pencereyi 

açar. 

 Print: Programın yazıcıdan çıktısını alır. 

 Preferences:Energia programı ile ilgili bazı ayarların yapıldığı pencereyi 

açar. Burada yazılan program dosyalarının kayıt edileceği klasör, font 

büyüklüğü v.b işlemler yapılır. 

 Quit: Programı kapatır. 

 

EDIT MENÜSÜ:  Bu menüde yapılan işlemi geri alma-ileri 

alma,kesme,kopyalama ,yapıştırma,seçme gibi klasik düzenleme işlemleri yapılır. 

Şekil 15 
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Şekil 15 

 

 Undo:  Kod yazarken yapılan son işlem geri alınır. 

 Redo: Geria alınan işlem tekrar gerçekleştirilir yani ileri alınır. 

 Cut:Seçilen metni keserek panoya kopyalar. 

 Copy: Seçilen metni panoya kopyalar. 

 Copy for Forum: Yazılan kodları forumlarda paylaşmak üzere renk kodları 

ile birlikte panoya kopyalar. 

 Copy as HTML: Yazılan kodları Web sayfalarına entergere etmek için HTML 

olarak panoya kopyalar. 

 Paste:Panodaki metni istenilen yere yapıştırır. 

 Select All: Kod yazım alanındaki her şeyi seçer. 

 Comment/Uncoment: Bir satırı otomatik olarak yorum haline getirmeyi ya 

da eski haline getirmeye yarar. 
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 Increase Indent: Satır başı boşluğu ekler. 

 Decrease Indent:  Satır başı boşluğunu azaltır. 

 Find: Kodların içinde aradığımız metni bulur. 

 Find Next: Aranan metnin bir sonraki örneğini bulur. 

 Find Previous: Aranan metnin bir önceki örneğini bulur. 

 Use selection For Find: Seçilen metni kodlar arasında arar. 

 

SKETCH MENÜSÜ: Kod derleme,yükleme,kütüphane ekleme vb. işlemlerin 

yapıldığı menüdür. Şekil 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16 
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 Verify/Compile: Kodu derler. 

 Copy Hex File as Path: Derlenmiş kodların Hex. Uzantılı olarak bulunduğu 

klasörü kopyalar. Örneğin 

C:\Users\cemal\AppData\Local\Temp\build3535547425993158023.tmp\Bli

nk.cpp.hex 

 Show Compilation Folder: Derlenen kodların bulunduğu klasörü ve içeriğini 

gösterir. 

 Show Sketch Folder: Programların kaydedildiği klasörü açar. 

 Add File: Başka bir konumdaki program dosyasını sketch içine ekler. 

Eklenen dosya yeni bir sekmede görünür. 

 Import Library: Program yazarken kullanacağımız kütüphane dosyasını 

kodların başına ekler. Örneğin : #include <Servo.h> 

 

TOOLS MENÜSÜ: Kullanılan kartın ve portun seçimi, seri monitörü görüntüleme, 

oluşturulan programı sıkıştırılmış dosya şeklinde kaydetme gibi işlemlerin 

yapıldığı menüdür. Şekil 17 
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Şekil 17 

 Auto Format: Koddaki girintiler ve boşlukları okunabilirliği arttıracak 

şekilde ayarlar. 

 Archive Sketch: Programı sıkıştırılmış klasör olarak kaydeder. 

 Fix Encoding&Reload: Programımızda karakter kodlamalarıyla ilgili bir 

problem varsa bu hataları düzeltir. 

 Serial Monitor: Seri iletişim monitörünü açar ve buradan gelen verileri 

görüntüler. 

 Board:Kullandığımız Launchpad( kart) seçimini yapar. Doğru seçilmesi çok 

önemlidir. 

 Serial Port: Bilgisayarla kart arasında haberleşme amacıyla oluşturulan 

COM portunun seçimi yapılır. Doğru seçilmesi çok önemlidir. 

 Update programmer: 

 

 

HELP MENÜSÜ: Energia Web sayfasındaki yardım dosyalarına çevrimdışı olarak 

erişebileceğimiz linklerin bulunduğu menüdür. Şekil 18 
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Şekil 18 

 

 

SEKMELER, ÇOKLU DOSYALAR VE DERLEME : Energia editörünün sağ üst 

köşesindeki açılır oka tıkladığınızda resimde gördüğünüz menü görüntülenir.  

Şekil 19 . Bu menü ile her biri kendi sekmesinde görünen birden fazla sketch 

yönetilebilir. Buradaki dosyalar Energia kod dosyaları, C dosyaları (.c uzantılı) 

C++ dosyaları (.cpp uzantılı) veya başlık dosyaları (.h uzantılı) olabilir. 

Yeni bir sekme oluşturma,sekmeyi yeniden isimlendirme ve sekmeyi silme 

işlemleri burada yapılabilir. 
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YÜKLEME: Yazdığımız kodları yüklemeden önce Tools/Seral Port yolunu izleyerek 

doğru COM portu seçmek gerekir.  

MAC’te seri port /dev/tty.usbmodem241 veya /dev/tty.USA19QW1b1P1.1 

şeklinde görünür. 

Linux’ta ise /dev/ttyUSB0 veya /dev/ttyUSB1 gibi olmalıdır. 

Port doğru seçildikten sonra Upload (Yükle ) butonuna veya File menüsünden 

Upload’a tıklayarak kodlar yüklenir. Kodların yüklenmesi bitince bir ileti 

görüntülenir. Bu iletide ya doğru yüklendiği ya da hata varsa hata mesajı  

görüntülenir. 

KÜTÜPHANELER: Kütüphaneler sketchlerde kullanmak üzere bir çok donanım, 

veri işleme ve ekstra işlevsellik sağlar. Bir sketchte kütüphane kullanmak için 

Sketch > Import Library yolunu izleyin. Bir veya daha fazla #include deyimi 

ile  sketch içine kütüphane  ekleyebilir ve bu kütüphaneler kodla birlikte derlenir. 

Burada Energia ile gelen referans kütüphanelerin bir listesi vardır. Bunların 

dışındaki kütüphaneler çeşitli kaynaklardan indirilebilir. İndirdiğiniz kütüphaneleri 

sıkıştırılmış dosyadan çıkarıp  Energianın kurulu bulunduğu dizinde /libraries 

dizinine kopyalayınız. Örneğin, DateTime kütüphanesini kurmak için, kendi 

dosyaları sketchbook klasörünün  /libraries / DateTime alt klasöründe olmalıdır. 

ÜÇÜNCÜ TARAF DONANIM: Üçüncü  taraf donanımlar desteklenir ve  sketchbook 

dizinin hardware dizinine  eklenebilir. Platformlar artık Board menüsünde 

Şekil 19 

http://energia.nu/reference/libraries/
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görünür. Bu yükleme  üçüncü taraf donanımım tanımları, temel kütüphaneleri, 

bootloaders ve programcı tanımlarını  içerebilir.  

SERIAL MONITOR: Launchpad kartından gönderilen veriler Serial Monitör aracılığı 

ile görüntülenir. Launchpad kartına veri göndermek isterseniz metni girin ve 

enter tuşuna basın ya da Send tuşuna tıklayın. Hata! Başvuru kaynağı 

ulunamadı. 

 

Programda seçilen seri iletişim hızı ile serial monitör ayarlarındaki hız 

eşleşmelidir. Şekil 20 

 

Şekil 20 

TERCİHLER: Bazı iletişim tercihleri  Mac’te Energia menüsü altında, Linux ve 

Windows’ta File menüsü altından ayarlanabilir. 

BOARDLAR: Board seçiminin iki etkisi vardır: derleme ve skeçler yükleyerek 

kullanılan zaman parametrelerini (örneğin, CPU hızı ve baud hızı) belirler. Dosya 

ve sigorta ayarlarının doğru yapılması bootloader yüklenirken yakmanızı engeller. 

PIN HARİTALARI: Kodlarımızı yazarken mutlaka kullandığımız Launchpad 

modeline göre Energia’nın kullandığı pin numaraları ve isimlendirmelerini her 

zaman göz önünde bulundurmalıyız. Şekilde MSP430G22553(2553 MCU 

modelidir.) Launchpad pin haritası görünmektedir. Şekil 21 
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Şekil 21 

Program yazarken 2 numaralı hem 2 ,hem  P1_0 olarak tanımladığımız gibi A0 

olarak ta tanımlayabiliriz. Yalnız P1_0 kullanımı Energia’nın ilerdeki sürümlerinde 

kullanılmayacaktır. 

Aşağıda aynı anlama gelen kullanımlara örnekler verilmiştir. 

pinMode(2, OUTPUT); 

pinMode(P1_0, OUTPUT); 

ENERGIA KODLARINI CSS CLOUD’A DÂHİL ETMEK: CSS Cloud Texas Instruments 

tarafından sunulan web tabanlı bir IDE’dir. https://dev.ti.com/ide adresinden 

ulaşabileceğiniz bu web tabanlı geliştirme ortamını kullanabilmek için bir TI 

hesabına sahip olmanız gerekir. Kısa bir kayıt işleminin ardından bu hesap ile 

giriş yaptığınızda resimdeki geliştirme ortamı sizi karşılar. Şekil 22 

https://dev.ti.com/ide
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Şekil 22 

Bu online geliştirme ortamında File menüsü altında New Energia Sketch 

seçeneğini seçerek yeni bir sketch oluşturabiliriz. Bu şekilde bilgisayarımızda 

Energia yüklü olmadan çalışabiliriz. 

Yine aynı şekilde File menüsü altında Import Energia Sketch seçeneğini seçerek 

bilgisayarımızda kayıtşı bulunan sketchleri CCS Cloud’a aktarabiliriz. Şekil 23 

 

Şekil 23 
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Bunun dışında Project menüsü altında Browse Examples seçeneğini seçtiğimizde 

http://dev.ti.com/tirex/ adresinde bulunan Energia örnek  program kodlarına 

ulaşmış oluruz.  Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. 

 

Şekil 25 
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Bölüm 2 : Temel Kavramlar 
Bu bölümde LaunchPad donanımında ve Energia derleyicisinde kullanılan 

kavramlar ve elektronik devre elemanları açıklanacaktır.  

Temel Öğeler 

 

 İlk Taslak (Sketch) 

 Bu bölümde, başlangıç klavuzunda LaunchPad kartınıza yüklediğiniz Flaşör LED 

uygulama taslağının (Sketch) her parçasının nasıl çalıştığını öğreneceğiz. 

Taslak(Sketch)  

 Energia’nın kullandığı program koduna taslak(sketch) denir. Bu program kodu 

LaunchPad kartına yüklenir ve orada çalıştırılır. 

Yorumlar 

Flaşör uygulamasının ilk satırı bir yorumdur: 

/* 

*  Flaşör 

*  Energia başlangıç uygulaması.  

*  Periyodik olarak LED 1 saniye yakılır ve 1 saniye sonrasında söndürülür. 

*  MSP430 kartının 6. Pinine bir LED bağlanmış ve bu program kodu içinde 'RED_LED' 

olarak adlandırılmıştır. 

*/ 

 

Yazdığınız taslak (sketch) program kodu içerisinde bulunan /* ve */ arasındaki 

yazılan yorumlar  LaunchPad üzerinde taslak(sketch) çalıştırılırken görmezden 
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gelinir. Yorum yazmanızın amacı kodu sonradan okuyan insanlara programın ne 

yapmaya çalıştığını açıklamaktır. 

Tek satırlık yorumlar ise // ifadesi ile başlarlar . Örneğin aşağıdaki satırda: 

 

int ledPin = 14;  // 14. Pine LED bağlanmıştır. 

 

Bu satırdaki mesajda “14. Pine LED bağlanmıştır. ″ bir yorumdur. 

Değişkenler 

Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. 

Adları, tipleri ve değerleri vardır. Örneğin,  yukarıdaki satırda değişkenin adının 

ledPin, tipinin int ve tanımlanan değerin 14 olduğu görülür. Bu tanımlama ile 

LaunchPad’in 14. pini LED olarak belirtilmeye başlanır. Kodun içerisinde ne 

zaman ledPin görülse bu değer alınır.  Bu durumda program yazan kişi için 14. 

Pini hatırlamaktansa,  ledPin olarak hatırlamak daha kolay olacaktır.  Değişkenleri 

kullanmanın bir diğer avantajı da LED’i farklı bir pine sadece değişken içeriğini 

değiştirerek kolayca taşımaktır. 

Bununla birlikte taslak(sketch), çalışıyorken değişkenin içeriği de değişebilir. 

Örneğin bir girş pininden değer okunurken gelen değere, göre değişken değeri de 

değişmektedir. 

 

Fonksiyonlar 

Fonksiyonlar (diğer bilinen adı ile  procedure veya sub-routine) C programlama 

dilinin merkezi öğesidir. Giriş parametre değerlerine bağlı olarak bir değer 

döndüren alt programlar olarak tanımlamak mümkündür.  

Örneğin Flaşör uygulamasındaki, setup() fonksyonun tanımı şu şekildedir : 

void setup() 

{ 

 pinMode(ledPin, OUTPUT); //“ledPin” değişkeninin çıkış olarak tanımlanması  
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} 

 

Fonksyonun ilk satırındaki bilgi bize, fonksyonun isminin “setup” olduğunu 

belirtir. Önündeki ve arkasındaki  metin ise geridönüş tipini ve parametresini 

belirtir. Fonksyonun gövdesi bir bloktur ve Kaşlı parantezler { } ile sınırlandırılmış 

yerel tanım ve değimlerden oluşur. 

 

 

Egergia programı içinde daha önceden tanımlanmış fonksiyonları da 

çağırabilirsiniz. Örneğin; 

 

        pinMode(ledPin, OUTPUT);  

 

Burada pinMode fonksyonu ledPin ve OUTPUT olmak üzere iki parametre 

çağırmıştır. Bu parametreler pinMode() fonksyonu tarafından hangi pinin 

tanımlandığını ve giriş ya da çıkış olarak tanımlandığını belirtir.  

pinMode(), digitalWrite(), ve delay() 

pinMode() fonksyonu yukarıda da belirttiğimiz gibi pinin giriş mi yoksa çıkış mı 

olarak tanımlanmasını yapar. Tanımlayacağınız pin numarasının yanına sabit 

değişken olan INPUT ifadesi ile giriş, OUTPUT ifadesi ile çıkış olarak tanımlarız. 

Pin, giriş pini olarak tanımlandığında, buton gibi bir sensörün durumunu 

algılayabilir. Bu durum sonraki örenekler ile açıklanacaktır. Çıkış olarak 

tanımlandığında ise LED gibi bir devre elemanı kontrol edilebilir.  

digitalWrite() fonksyonu ile bir pinin çıkış değeri kontrol edilmektedir.Örneğin 

aşağıdaki satırda: 

 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

 

Kodu ile 14 nolu  ledPin  pinine ~3 volt DC verilerek LED'in ON 

konuma(yakılması) getirilmesi sağlanır.  
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delay() fonksyonu, LaunchPad’in belirtilen milisaniye kadar bir sonraki satırdaki 

koda geçmesini engeller. Aşağıdaki satırda 1000 milisaniyelik değer bir saniyelik 

gecikme oluşuracaktır. 

 

delay(1000); 

  

setup() ve loop() Fonksiyonları  

Her Energia taslağında(sketch) iki tane özel fonksyon vardır. Bunlar; 

setup() ve loop() fonksyonudur.  

setup() fonksiyonu program başlangıcında çağırılır; değişkenlerin 

tanımlanmasında, kullanılan pinlerin Giriş- Çıkış durumunu belirtmek için, 

program için kullanılan kütüphane dosyalarının başlatılmasında kullanılır. Bu 

fonkson LaunchPad kartına her güç verildiğinde veya resetlendiğinde sadece bir 

kez çalışır. 

setup()  fonksiyonu oluşturulduktan sonra loop()  fonksonu sonsuz bir döngü 

halindece çalışmaya başlar. LaunchPad’i kontrol etmek için yazdığımız kodları 

loop() döngüsü içine yazarız. 

Çalışma Örnekleri 

1. Program kodunu, LED in 100 milisaniye yanıp, 1000 milisaniye söneceği 

şekilde tekrar yazın. 

2. Program kodunu, taslağın(sketch) çalışmaya başladığı andaLED in yanacağı ve 

yanık kalacağı şekilde tekrar yazın. 
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Elektrik ve Elektrik Enerjisi 

Bütün cisimler moleküllerden veya atomlardan meydana gelmiştir. Yani bir cismi 

parçalara ayıracak olursak sonunda o cismin özelliğini taşıyan en küçük parçanın 

bir molekül veya bir atom olduğunu görürüz. Atom ise merkezdeki çekirdek ve 

bunun etrafında süratle dönen elektronlardan oluşmuştur. 

Bazı cisimlere ait atomların dış yörüngelerinde bulunan elektronlar ısı, manyetik 

alan, kimyasal reaksiyon gibi bazı etkilere maruz kaldıkları zaman kolaylıkla 

yörüngelerinden koparak serbest hale gelirler. Bu şekilde atomdan ayrılan 

elektrona serbest elektron adı verilir. 

İşte elektrik akımını, elektrik voltajını meydana getirerek elektrik motorlarının 

dönmesini, elektrik ampullerinin ışık vermesini, elektrik fırınlarının yemek 

pişirmesini sağlayan tamamı ile yukarıda bahsettiğimiz serbest elektronlardır ve 

bu serbest elektronların hareket etmesidir. Kısaca serbest elektronların elektrik 

akımını ve voltajını meydana getirmesine ve bunların kullanılmasına elektrik 

diyebiliriz. 

Basit Devreler 

 

Elektronik devreler herhangi bir gömülü sistemin temel yapı taşıdır.  Donanımın 

her bileşeninin, uygulamayı çalıştırabilmek için birlikte çalıştıklarını 

düşünebilirsiniz. 

 

Elektronik devreler, direnç, transistör, kondansatör, bobin, diyot ve bunları 

birbirine bağlayan iletken teller gibi devre elemanlarından oluşabilirler. Devre 

elemanlarını birbirine bağlayan teller, genellikle bakır gibi iletken bir metalden 

yapılırlar. Bu devre elemanlarının kombinasyonel kullanımı ile yapılan basit ve 

karmaşık işlemler yapan devreler ile, sinyallerin yükseltilmesi veya verinin bir 

noktadan farklı bir noktaya taşınması gibi işlemler gerçekleştirilebilirler. 

Bir elektronik devre yapmanın birçok yolu vardır. Devrenizi breadboard üzerine, 

deliklipertinaks üzerine kurabildiğiniz gibi, kendi baskı devrenizi de üretebilirsiniz. 

Bunun yanısıra entegre devre adı verilen bir kılıf içerisine toplanmış tüm devreler 

yardımı ile devrenizi daha kolay olarak oluşturabilirsiniz. 
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Elektronik devreler, analog, dijital ve karışık sinyalli devreler olmak üç kategoriye 

ayrılabilirler. 

Analog devrelerde akım ve gerilim zamana bağlı olarak sürekli değişir. Analog 

devrelerde seri ve paralel olmak üzere iki bağlantı yapılabilir. Seri bağlantı da, 

seri olarak bağlanmış elemanlar üzerinden aynı akım geçer. Paralel olarak 

bağlanmış elemanlarda ise aynı gerilime maruz kalırken paralel kollardaki direnç 

değerine göre akım değişir. 

Sayısal(sayısal) devreler, gerilim seviyeleri "0" ve "1" ifadeli bir, ikili sistem 

kullanır. Genellik mantık "0" iken düşük gerilim olur ve düşük (LOW)olarak ifade 

edilir. Mantık "1" iken yüksek(HIGH) olarak ifade edilir. Sayısal devreler, 

transistörlerin kombinasyonel kullanımları ile Boolean cebirinde kullanılan 

kullanılan lojik kapıların, AND, NAND, OR, NOR, XOR ve bunların karışımlarının 

fonsyonlarının üretilmesinde kullanılırlar. Ayrıca sayısal devreler hesaplama 

fonksiyonlarının yapılabilmesi için kullanılan mantık ve hafıza devrelerinde de 

kullanılırlar. 

 

Sayısal devreler ve analog devrelerin tasarım süreçleri temelde farklıdır.  Her 

mantık devresi ikili sayı sisteminde bir sinyal üretir. Tasarımcının, analog 

elektronikte karşılaşılan elektriksel gürültü(parazit), offset(dengeleme) gerilinin 

ayarlanması, kazanç kontrolünün ayarlanması gibi konularla yüzleşmesi 

gerekmez. Tek bir silikon çip üzerinde, entegre devre elemanlarının 

milyarlarcasının bir araya gelmesinin sonucu olarak, son derece karmaşık bir 

dijital devreler, oldukça düşük maliyetle imal edilebilirler. 

 

Dijital devreler, genel amaçlı bilgi işlem yongaları, oluşturmak içinde kullanılırlar. 

Mikroişlemciler olarak bilinen ve özel tasarımlı mantık devreleri, uygulamaya özel 

entegre devreler olarak bilinen (ASIC) ve programlanabilir mantık dizileri (FPGA) 

gibi, imalattan sonra değiştirilebilen yapıladaki dijital devreler, aynı zamanda 

yaygın prototip ve geliştirme de kullanılmaktadırlar. 

 

Karışık sinyal veya hibrid devreler olarak adlandırılan devrelerde analog ve dijital 

devrelerin her ikisininde bileşen unsurlarını içerebilirler. Örnekler olarak, 

karşılaştırıcılar, zamanlayıcılar, faz-kilitlemeli döngüler, analog-dijital 

dönüştürücüler(ADC) ve dijital-analog dönüştürücüler(DAC) gösterilebilirler. 

Modern devrelerde karışık sinyal devreleri kullanırlar. Örneğin, bir radyo 
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alıcısında, analog devreler sinyali yükseltmek ve frekansı dönüştürmek için 

kullanılır ve bunlar daha fazla sinyal işlenebilmesi için dijital değerlere 

dönüştürülen sinyal dijital devreler ile işlenebilirler. Ayrıca, bir 

mikrodenetleyicinin girişine bağlananmış olan bir bir sensörden alınan analog 

sinyal, analog-dijital dönüştürücüde(ADC) dönüştürülerek mikroDenetleyici 

tarafından işlenerek dijital değeri veri olarak saklanabilir. 

 

Gerilim 

İki konum arasındaki elektriksel gerilim farkı, artı yüklü bir noktasal yükü bu iki 

konum arasında ilerletmek için (elektriksel güce karşı) üretilen iş olarak 

tanımlanır. Bu iki konumdan biri sıfır gerilim noktası olarak düşünüldüğü 

takdirde, çevresindeki herhangi bir konumun gerilimi, noktasal bir yükün oraya 

ulaşması için gereken iş olarak tanımlanabilir. Tek yüklerin geriliminin 

hesaplanabilmesi için, ikinci konumun sonsuzda yer aldığı varsayılır. Elektriksel 

gerilimin ölçüm birimi volt'tur (1 volt = 1 joule/coulomb) 

 

Bu kavram, sıcaklığa benzetilebilir. Uzayın herhangi bir konumu için bir sıcaklık 

değeri söz konusudur, ve iki konum arasındaki fark ısının hangi yön ve miktarda 

değiştiğini gösterir. Benzer biçimde, uzayın her konumu elektriksel gerilim 

değerine sahiptir, ve iki konum arasındaki gerilim farkı, bu kavramın arkasındaki 

gücün yön ve şiddetini gösterir. 

 

Akım 

Elektrik akımı, elektriksel yükün akışı olup, şiddeti amperdir (ampermetre ) ile 

ölçülür. Örnek olarak elektriksel iletme ele alınabilir. Bu durumda, elektronlar 

(eksicikler), metal tel gibi bir iletken içerisinde hareket ederler. Veya bir diğer 

örnek, elektrolizdir (kıvılkesim). Bu durumda artı yüklü atomlar sıvının içerisinde 

hareket ederler. Her ne kadar parçacıkların hızı genelde yavaş olsa da, onları iten 

elektrik alanı (kıvıl alan) ışık hızına yakın hızda ilerler. 

Parçacıkların maddelerdeki akış ilkelerini kullanan aygıtlara elektronik aygıtlar 

denir. 

Düz akım , yüklerin tek yönlü hareketini tanımlarken, dalgalı akım (alternatif 

akım, AC) düzenli olarak akış yönünün tersine çevirildiği akımı tanımlar. Ohm 

yasası elektrik akımı ile gerilimi bağlayan önemli bir bağıntıdır. 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik_Y%C3%BCk
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Volt
https://tr.wikipedia.org/wiki/Joule
https://tr.wikipedia.org/wiki/Coulomb


46  ENERGİA İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA
 

 
Mikrodenetleyiciler 

 

Dijital Pinler 

LaunchPad üzerinde bulunan pinler giriş veya çıkış olarak tanımlanabilirler. Bu 

kısımda, dijital pinlerin işleyişini açıklar. Bu kısımda dijital pinlerin çalışması 

açıklanması birlikte, LaunchPad analog pinlerin büyük çoğunluğunun, dijital pinler 

ile tam olarak aynı şekilde kullanılabildiğine dikkat edilmelidir. 

GİRİŞ(INPUT)olarak Tanımlanan Pinlerin 
Özellikleri 

LaunchPad’in pinlerinin varsayılan halleri giriş olarak tanımlanmıştır, dolayısı ile 

bu yüzden pinMode() fonksyonu ile tanımlamaya gerek yoktur. Ayrıca bir pinin 

giriş olarak tanımlanması ile birlikte o giriş pininin yüksek empedanslı bir 

durumda olduğuda belirtilmiş olur. Bu durumda çok küçük bir akım, pin girişinin 

durum değiştirmesini sağlar. Bu özellikten örürü girişe bağlanan bir kapasitif 

dokunmatik sensör, fotodiyot sensör, ya da analog sensör okuma gibi görevler 

için pinlerin kullanışlı olduğu anlamına gelir. 

Bu ayrıca şu anlamada gelir; giriş pinlerine hiçbirşey bağlanmamışsa veya diğer 

devrelere bağlı olmayan bu boştaki girişler, çevreden elektriksel gürültü toplayıp, 

ya da kapasitif etkilerin sonucu olarak bu pinlerin durumunun rasgele olarak 

değişmesine neden olabilir. 

ÇIKIŞ(OUTPUT)olarak Tanımlanan Pinlerin 
Özellikleri 

Bir pinin pinMode() fonksyonu ile çıkış(OUTPUT) olarak tanımlanması ile birlikte o 

çıkış pininin düşük empedanslı bir durumda olduğu anlamına gelir. LaunchPad’in 

çıkışdan 40mA kadar bir çıkış akımı elde edilebilir. Bu akım ile çıkış pinine bağlı 

bulunan bir LED yakılabilir, ancak röle ve motor gibi daha fazla güç isteyen 

çıkışlar için yetersiz kalacaktır. Çıkış pinleri, VCC veya GND hatları ile doğrudan 

kısadevre edilirse bu durumda hasar oluşabilir. Röle veya motorlar gibi sürülmesi 

için güç gerektiren bazı uygulamalarda yükseltici arabirim devrelerinin kullanılması 

gerekli olacaktır.     
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LaunchPad’in çıkış pinlerinin kısa devre edilmesi ile çekilecek 40mA den daha 

fazla akımlar o pinin çıkış transistörlerine ya da LaunchPad üzerinde bulunan 

mikrokontrolcünün tamamına zarar verebilir. Genellikle durumlar, ilgili çıkış pinin  

“ölmesine” neden olur. Bu yüzden çıkış pinlerini özel olarak yüksek bir akım 

değeri istenmediği sürece, 470Ω veya 1k dirençler ile çıkış birimlerine bağlamak 

mikrodenetleyicinin çıkış pinlerinin hasar görmesini engelleyecektir.  

 Dijital(Sayısal) Pinlerin, Giriş(INPUT) veya 
Çıkış(OUTPUT) olarak tanımlanması 

Dijital pinler giriş(INPUT) veya çıkış(OUTPUT) olarak tanımlanabilirler. Bir dijital 

pinin elektriksel olarak giriş ya da çıkış olarak belirlenmesi,  pinMode() 

fonksiyonunda INPUT ya da OUTPUT olarak tanımlanması ile gerçekleşir. 

Yukarıya(VCC) Çeken(Input Pullup)Olarak 
Tanımlanan Pinler 

LaunchPad üzerindeki pinler INPUT_PULLUP yani YUKARI ÇEKEN pin olarak 

tanımlanabilirler. Bu tanımlama giriş pinlerinin durumunu bilinmeyen bir durumdan kararlı bir 

duruma çekmek için kullanılır. Girişin PullUp olarak tanımlanması ile giriş pinini 10K bir direnç 

üzerinde VCC gerilimine PullDown olarak tanımlanması ile de giriş pini gene 10K bir direnç ile 

GND toprak hattına yazılımsal olarak mikrodenetleyici içinde bulunan direnç ile bağlı hale 

getirilir. 

// pinin iç direnç ile VCC ye bağlı olan giriş olarak tanımlanması 

pinMode(pin, INPUT_PULLUP);            

 

Eğer devrenizde ilgili pine bağlı olan LED yanması gerekenden daha az ışık 

veriyorsa pinMode() fonksyonu içerisinde çıkış yanlış tanımlanmış olabilir. 

Ayrıca unutmayın ki, pullup dirençleri bir pinin is HIGH(YÜKSEK) veya 

LOW(DÜŞÜK) durumda olup olmadığını kontrol eden aynı kaydediciler (dahili çip 

bellek konumları) tarafından kontrol edilir. Dolayısıyla pullup dirençleri için 

yapılandırılmış bir pin INPUT(giriş) pini olarak tanımlandığında pinin tanımı 

HIGH(yüksek) olarak yapılır. Aynı pin OUTPUT(çıkış) durumuna getirildiğinde ise 
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pinin tanımı HIGH(yüksek) olarak kalmaya devam edecektir. Bu durum pullUp 

direncininde giriş olarak tanımlandığı halde kalmasına neden olacaktır. 

 

Aşağıyaya(GND) Çeken(Input Pulldown)Olarak 
Tanımlanan Pinler 

Pinler pulldown dirençleri de destekleyecek yapıda da tanımlanabilirler. 

NOT: Launchpad üzerindeki butonlar pinMode() 

için  INPUT_PULLDOWN durumunu desteklemezler. 

 

// pinin iç direnç ile GND ye bağlı olan giriş olarak tanımlanması 

pinMode(pin, INPUT_PULLDOWN); 

  

Analog Giriş Pinleri 

Bu kısımda, LaunchPad üzerinde bulunan Texas Instruments mikrokontrol 

entegresinin dijital pinlerin işleyişini açıklanır. 

A/D Dönüştürücü 

LaunchPad üzerinde bulunan Texas Instruments mikrokontrol yongasına analog-

to-digital (A/D)  analogdan dijitale dönüştürücü entegre edilmiştir. 

Mikrokontroller yongasına bağlı olarak üzerinde bulunan  analogdan dijitale 

dönüştürücünün  (A/D) çözünürlüğü değişebilir. Çoğu Energia kullanıcısı, analog 

pinleri, analog sensörlerden gelen veriyi okumak için kullansa da; analog pinler 

genel amaçlı giriş / çıkış (GPIO) pinlerinin sahip olduğu tüm fonksiyonlara 

sahiptirler.  

Dolayısı ile, kullanıcı daha fazla genel amaçlı giriş / çıkış (GPIO) pinlerinine 

ihtiyaç duyarsa ve analog pinler kullanılmıyorlarsa, analog pinler genel amaçlı 

giriş / çıkış (GPIO) pini olarak kullanılabilirler.  
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Pin Haritası 

Analog pinleri dijital pin olarak kullanmak için takma isimler kullanılabilirler. 

Örneğin, A0 (analog giriş 0. pin) pinini, dijital HIGH (yüksek) çıkışlı bir pin olarak 

tanımlamak için şöyle bir kod yazılabilir: 

pinMode(A0, OUTPUT); 

digitalWrite(A0, HIGH); 

  

Pullup Dirençleri 

Analog pinlerinde, aynı zamanda dijital pinlerdeki  gibi çalışacak  pullup dirençleri 

vardır. Aşağıdaki gibi bir komutu vererek etkinleştirilebilirler : 

// analog pin 0 üreindeki pullup direncinin ayarlanması 

digitalWrite(A0, HIGH);   

 

Unutmayın, pin giriş olarak tanımlandığında pullup direnci aktif edildiğinde  

analogRead() fonksyonu tarafından bildirilen değerleri etkiler.  

Detaylar ve Uyarılar 

Eğer pin, önce OUTPUT(çıkış) olarak tanımlanmışsa, analogRead() fonksyonu 

düzgünce çalışmayacaktır. Bu durumda analogRead() fonksyonunu kullanmadan 

önce, geri gidilmeli ve pin INPUT(giriş) olarak tanımlanmalıdır. Benzer olarak, pin 

OUTPUT(çıkış) durumuna getirildiğinde ise pinin tanımı HIGH(yüksek) olarak 

tanımlandığında, pullUp direncininde giriş olarak tanımlandığı halde kalmasına 

neden olacaktır. Pin giriş pini olarak yeniden tanımlandığında pullUp direnci 

yeniden tanımlanacaktır. 

Analog bir pin üzerinden A / D (analogRead) analog değer okunurken diğer bir 

pinden yapılan analog okuma için kısa zamanlı geçiş konusunda dikkatli olun. Bu, 

durum elektriksel gürültüye ve analog sistemde titremelerere neden olabilir. Bu 
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istenmeyen durum, diğer analog giriş pinlerini analogRead() fonksyonu ile 

okumadan önce kısa bir gecikme ekleyerek, analog pinlerin(dijital modda)  

manipüle edilmesi ile çözülebilir. 

PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) 

Parlaklığı ayarlanabilir LED uygulaması ile analog çıkış (PWM) örneği ile 

açıklanabilir. Bu uygulamaya ulaşmak için; Energia Derleyicisinin,  File-

>Sketchbook->Examples->Analog menüsünde bulunan “Fading” örneğini 

kullanılabilir. 

Darbe Genişlik Modülasyonu diğer adı ile PWM, dijital araçlarla analog sonuçlar 

elde etmek için kullanılan bir tekniktir. Dijital olarak yapılan kontrol ile, açık-

kapalı oranları ayarlanabilen kare dalga oluşturmak için kullanılır. Bu açık-kapalı 

oran ile açık gerilimler (~ 3 Volt) ve kapalı(0 Volt)  arasındaki küsürratlı 

gerilimler oluşturulabilir. Kare dalganın “açık” olduğu orana darbe genişliği denir. 

LED örneğinde de olduğu gibi, bu açık-kapalı oranı hızla tekrarlandığında LED’in 

paraklığı, 0-3V arasındaki gerilim ayarlanarak, kontrol edilebilmektedir. 

Aşağıdaki grafikte, yeşil çizgiler düzenli bir zaman periyodunu temsil 

etmektedirler. Bu süre veya periyod PWM frekansının tersidir. Farklı bir deyişle, 

Launchpad’in PWM frekansı, 500Hz olduğunda, yeşil çizgiler 2 milisaniye aralıklar 

ile oluştuğunu ölçerdiniz. Analog çıkış yazma fonksyonun 0 – 255 arası değerlerin 

kullanımına ölçekle, analogWrite () kullanımı:   

analogWrite(255) : % 100 oranında çıkış var.  

analogWrite (127) : % 50 oranında çıkış var. 
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 Bu örneği çalıştırdığınızda LaunchPad’e bağlı olan LED’in parlaklığının zamanla 

darbe genişlik modülasyonu kullanılarak nasıl değiştiğini gözlemleyeceksiniz. 

Bellek 

Geçerli LaunchPad kartlarında bulunan mikrodenetleyicilerin dört farklı bellek 

birimi vardır: 

Flash bellek (program alanı), Energia taslağının(sketch) saklandığı alan. 

SRAM (statik rastgele erişimli bellek), taslak(sketch) içerindeki değişkenlerin 

oluşturulduğu ve program çalışırken bu değişken değerlerinin kontrol edildiği 

alan. 

FRAM (ferroelektrik rastgele erişimli bellek), SRAM’ın daha hızlı ve daha üstün bir 

versyonudur. 

EEPROM hafıza ise, programcılar uzun vadeli bilgileri saklamak için 

kullanılabildikleri bellek alanıdır.  

Sizin kullandığınız LaunchPad kartı üzerindeki mikrodenetleyici, 

yukarıdaki bellek yapılarının belirli bir kombinasyonuna sahiptir. Tam 

bellek bilgisini edinmek için mikrodenetleyicinin bilgi sayfasına 
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(datasheet) bakılmalıdır. Flash bellek, FRAM ve EEPROM bellekte saklanan 

bilgi uçucu değildir. (güç kesildikten sonra bilginin saklanmasına devam edilir.) 

SRAM bellekte saklanan bilgiler ise uçucudur güç kesildikten sonra bilgi kaybolur. 

Hafıza, mikrodenetleyiciye program yazılırken süper önemlidir. İnanılmaz şeyler 

yapmak için kod yazabilirsiniz ancak cihazınızda uymuyorsa, kodunuz çalışmaz. 

Yazdığınız uygulamanın koduna uyacak teknik özelliklere sahip bir LaunchPad 

kullandığınızdan emin olununuz. 

Mikrodenetleyici belleğinin tamamını program dizeleri ile kullanmak oldukça 

kolaydır. Örnekte de gösterildiği gibi :  

char message[] = "Ben Energia Topluluğunu Destekliyorum."; 

 

Bu program kodu SRAM bellek içerisine 38 bytelık (her karakter bir byte) bilgi 

koyar. Bu çok görünmeyebilir ancak, örneğin bir ekrana uzun bir metin 

göndermek, veya büyük bir arama tablosu saklamak, özellikle de 2048 byte 

değerine ulaşmak için çok uzun sürmüyor. 

Eğer SRAM bellek biterse, program beklenmedik bir şekilde başarısız olabilir. 

Taslak(sketch) programınız LaunchPad’e  başarıyla yüklenebilir, ancak çalışmaz, 

ya da garip çalışır. Bu durumun gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek için, 

(kodu değiştirmeden) kodun yanına hatırlatma yorumları yazarak dizeleri veya 

diğer veri yapılarını kısaltılmayı deneyebilirsiniz. Eğer bu durumda program 

kodunuz  başarılı bir şekilde çalışıyorsa, muhtemelen SRAM belleğiniz azalıyor. Bu 

sorunu gidermek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır: 

Taslağınız(sketch) bir bilgisayar(masaüstü / dizüstü bilgisayar) üzerinde 

çalışıyorsa, LaunchPad üzerindeki yükü azaltmak için, bilgisayarda verileri 

değiştirerek hesaplamaları tekrar  deneyebilirsiniz. 

Eğer arama tabloları veya diğer büyük veri dizileri varsa, ihtiyacınız olan veri  

değerlerini saklamak için gerekli en küçük veri türünü kullanın; Örneğin, bir  int 

tipi değişken iki byte alan kaplıyor,  byte tipi değişken ise  sadece bir birim alan 

kullanır (ama küçük değerlikli değişkenleri saklayabilirsiniz). 
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Zamanlayıcılar (Timers) 
 

Zamanlayıcılar Mikrodenetleyicinin dahili saat işareti ile çalışır. Bu saat işareti 

ölçeklenerek farklı saat işaretleri ile de kullanılabilir(1/2,1/4,1/16,….,1/256). 

Ayrıca taşma durumunda kesme üretmeleri için kontrol saklayıcıları kullanılarak 

çeşitli ayarlar yapılabilir. Zamanlayıcılar belirli aralıklarla yapılması gerekli işlerin 

bulunduğu uygulamalarda hayati bir önem taşırlar. 

Registers   

Bir mikroişlemcinin işlemleri yaparken bazı geçici hafızalara ihtiyaç duyacağı 

kesindir. Çünkü aritmetik ya da lojik işlem yapan üniteler içlerinde bir hafıza 

ünitesi içermezler.  

Durum böyle olunca diyelim ki bir toplama işlemi yapacağınız zaman elinizde tam 

toplayıcılardan oluşan bir paralel toplama ünitesi varsa, bu ünite toplama işlemini 

gerçekleştirmek için giriş kısmında toplanacak iki sayının hazır olmasını 

isteyecektir. Bunun için de paralel toplayıcınızın girişinde iki adet registere ihtiyaç 

duyulacağı kesindir. Ayrıca işlem yapıldığında sonucun kaybolmaması için bir yere 

kaydedilmesi gerekecektir ki, buda bir registerdir. Ayrıca elde, ya da işaret biti 

taşması durumunda, sonucun taşma ya da işaretleriyle ilgili bilgilerini tutmak için 

tek bitlik hafıza elemanlarına ihtiyaç vardır. İşte bu sebeplerle her işlemci, 

bazıları özel ve bazıları genel amaçlı olmak üzere içerisinde register bulundurmak 

zorundadır 

Sensörler 

Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) algılayan elemanlara 

“sensör”, algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine çeviren elemanlara transdüser denir. 

Fiziksel ortamlardaki değişikliklerden dolayı mekanik bir makineyi veya elektronik 

bir devreyi çalıştırmamız gerektiğinde sensörler ve transdüserleri kullanırız. 

Sensör çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Isı sensörleri 

 Manyetik sensörler 

 Basınç (gerilme) sensörleri 
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 Optik sensörler 

 Ses sensörleri 

Transdüserlerin bir kısmı pasif elemandır. Pasif elemanın çalışması için dışarıdan 

elektrik enerjisinin uygulanması gerekir.Foto direnç ,kondansatör, mikrofon 

bunlara bir örnektir.Diğer kısım aktif transdüserler ise ölçülecek büyüklüklerle 

yarılırlar. Bunlara dışarıdan bir enerji uygulanmaz.Termoçift, fotovoltaik, 

piezoelektrik bunlara bir örnektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Programlama Teknikleri 
 

 Değişkenler: Değişkenlerin tanımlanması ve kullanılması ile ilgili bilgiler 

 Fonksiyonlar: Fonksiyonların tanımlanması ve kullanılması ile ilgili bilgiler 

 Kütüphaneler (libraries): Kendi kütüphanenizi yazabilmeniz için gerekli 

bilgiler 

 Bit İşlemleri (Bit Manipulation): bit matematiğinin nasıl kullanılacağı ile 

ilgili bilgiler 

 İletişim Protokolleri: Protokollerin kullanım şekli ve veri gönderimi 

 Çoklu Görev İşlemleri(Multitasking): Çoklu görev uygulamalarının 

ayarlanması ile ilgili bilgiler 
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Değişkenler 

Değişkenler bir niceliğin program içinde sonradan kullanılabilmesi için 

isimlendirilmesini ve saklanmasını sağlayan veri tutucu alanlardır. Örneğin bir 

sensörden gelecek veriler ya da bir hesaplamada kullanılacak ara değerlerin 

hafızada tutulması için değişkenler kullanılır. 

Değişken Tanımlama 

Tüm değişkenlerin kullanılmadan önce tanımlanmaları gerekmektedir. Değişken 

tanımlama, değişkenin türünü belirtme ve istenildiği takdirde değişkene bir 

başlangıç değerinin atanması işlemine denilir. Değişkene başlangıç değeri 

atanması zorunlu olmamakla birlikte çoğu zaman işleri kolaylaştırmaktadır. 

int degisken1;  

 

int degisken2 = 0;     // iki kullanım da doğrudur 

 

Programcılar değişken türünü seçerken kullanacakları verinin hafızada 

kaplayacağı alanı da göz önüne almalıdırlar. Eğer bir değişkene, tipinin izin 

verdiği sınırların dışında bir değer atanmaya çalışılırsa, değişkenin değeri izin 

verilen sınırların içine geri yuvarlanır (variable roll over). Örnek için aşağıya 

bakınız. 

Değişkenlerin Geçerlik Bölgeleri (Variable Scope) 

Yeni bir programcının değişkenler konusunda karşılaştığı güçlüklerden biri de 

değişkenlerin nerede tanımlanacağı konusudur. Değişkenlerin tanımlandıkları yer 

program içindeki farklı fonksiyonların değişkenlere erişimini etkilemektedir. Her 

değişken tanımlı olduğu bölgede geçerlidir. Buna değişkenin geçerlik bölgesi 

(variable scope) denilmektedir. 

Energia’nın da temelini oluşturan C dilinde, tüm değişkenlerin tanımlandığı yere 

bağlı olarak bir geçerlik bölgesi (Scope) bulunmaktadır. Bu durum BASIC gibi 

tüm değişkenlerin global olarak erişilebildiği dillerden farklı bir durumdur. 

Global bir değişken program içindeki tüm fonksiyonların erişebildiği değişkendir. 

Lokal değişken ise sadece tanımlandığı alanda kullanılabilen değişkendir. Energia 
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ortamında, bir fonksiyonun (örneğin; setup(), loop(), vb.) dışında tanımlanan 

tüm değişkenler global değişkenlerdir. Programlar büyümeye ve 

karmaşıklaşmaya başladığında; lokal değişken kullanımı, değişkenin değerine 

sadece tanımlandığı fonksiyonun erişmesine imkan sağladığı için işleri 

kolaylaştırır. Bu sayede bir fonksiyonun kazara başka bir fonksiyona ait 

değişkenin değerini değiştirmesi gibi programlama hataları önlenmiş olur. 

Bazı durumlarda for döngülerinin içinde değişkenlerin tanımlanıp, başlangıç 

değerinin ayarlanması da faydalıdır. Bu sayede sadece for döngüsünün süslü 

parantezleri arasında kullanılabilen değişkenler oluşturulmuş olur. Örnek; 

int gPWMdeg;  // bütün fonksiyonlar bu değişkene erişebilir 

void setup() 

{  

  // ... 

 

}  

 

void loop() 

{ 

  int i;    // "i" sadece “loop” fonksiyonunun içinde kullanılabilir 

  float f;  // "f" sadece “loop” fonksiyonunun içinde kullanılabilir 

  // ... 

 

  for (int j = 0; j <100; j++){ 

   // “j” sadece for döngüsünün parantezleri içinde kullanılabilir 

  } 

 

} 

 

Değişkenlere Başlangıç Değerinin Verilmesi 
(Initializing Variables) 
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Bazı durumlarda değişkenlere başlangıç değerlerinin tanımlandığında verilmesi 

gerekebilir. Herhangi bir başlangıç değeri atamadan da kullanmak mümkündür. 

Programlarda beklenmedik hatalarla karşılaşmamak amacıyla iyi bir programlama 

örneği (good programming pratice) olması açısından herhangi bir amaçla 

değişken değerini kullanmadan önce değişkenin geçerli bir değere sahip olduğunu 

kontrol etmek gerekmektedir. Örneğin; 

int kalibrasyonDeg = 17;  // kalibrasyonDeg değişkeni tanımlandı ve ilk  

      // değeri atandı. 

 

Değişken Yuvarlanması (Variable Rollover) 
Değişkenlere atanan değer, değişken türünün alabileceği maksimum değeri aşarsa, 

değişkenin değeri o türe ait minimum değere yuvarlanır. Dikkat: Bu durum tersi yönde de 

geçerlidir.  

int x 

x = -32,768; 

x = x - 1;       // işlem sonunda x  32,767 değerine yuvarlanır 

x = 32,767;  

x = x + 1;       // işlem sonunda x -32,768 değerine yuvarlanır  

 

Değişken Kullanımı 

Değişkenler bir kez tanımlandıktan sonra; programcının istediği değer, atama 

operatörü (tek eşittir işareti) kullanılarak değişkene atanabilir. Atama operatörü 

programa eşittir işaretinin sağında olanların, sol taraftaki değişkene atanmasını 

söyler.  

deger1 = 7;             // deger1 değişkeninin değerini 7 yapar 

 

deger2 = analogRead(2); // deger2 değişkeninin değerini 2. Pinden okunan  

    // analog voltaj değerinin sayısallaştırılmış  

    // karşılığına eşitler 

 Örnekler: 

int isikSensDeg; 
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char aktifHarf; 

unsigned long isikHizi = 186000UL; 

char hataMesaji = {"başka bir değer seçiniz"}; // metin kullanımı için  

       // string başlığına bakın 

 

Bir değişkene herhangi bir değer atandıktan sonra, değişkenin değerinin belirli 

durumlara uyup uymadığını test edebilirsiniz ya da isterseniz direkt olarak 

atanmış değeri kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki örnekte degisken2’nin 

değerinin 100’den küçük olup olmadığı kontrol edildikten sonra eğer küçükse 

mevcut değer 100 olarak değiştiriliyor ve degisken2’nin değeri kadar bir bekleme 

süresi ayarlanıyor. 

if (degisken2 < 100) 

{ 

  degisken2 = 100; 

} 

 

delay(degisken2); 

 

Yukarıdaki örnek değişkenlerle yapılabilecek üç faydalı işlemi bize göstermekte. 

İlk olarak değer test ediliyor (if (degisken2 < 100)), daha sonra değer testi 

geçerse (100’den küçükse) değişkene yeni bir değer atanıyor (degisken2 = 100;) 

ve değişkenin değeri delay() fonksiyonu için bir parametre olarak kullanılıyor 

(delay(degisken2);). 

Biçim Notu: Kodlarınızı daha okunabilir yapmak için değişken isimlerini 

tanımlayıcı şekilde seçmeniz faydalı olacaktır. nemSensoru, hataMesaji gibi 

değişken isimleri size ve kodunuzu okuyacak diğer kişilere değişkenlerin temsil 

ettikleri değerler hakkında bilgi verecektir. Diğer yandan degisken, x, deger gibi 

isimlemeler kodunuzun okunabilirliğine bir katkı sağlamayacaktır. 

Değişkenlerinize Energia tarafından kullanılmayan herhangi bir kelimeyi isim 

olarak verebilirsiniz. Ancak sayıyla başlayan bir isim seçmekten kaçınmalısınız. 
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Aynı zamanda değişken isimlerinde Türkçe karakterler kullanmamalısınız. (ç, ı, ğ, 

ü, ş vb.) 

 

Bazı Değişken Türleri 
 

char:  

Hafızada 1 bayt yer kaplayan ve bir karakter değeri tutabilen değişken türüdür. 

Karakterler tek tırnak işareti ile yazılırlar: ‘A’ (birden fazla karakter için kullanılan 

string türünde çift tırnak işareti kullanılır: “ABC”) 

char tipinde değişken değerleri sayısal olarak hafızada tutulur. Hangi değerin 

hangi karaktere ait olduğunu görmek için ASCII tablosuna bakmanız 

gerekmektedir. Bu durum karakterlerin ASCII değerleri üzerinde aritmetik 

işlemler yapılabilmesini sağlar. Örneğin ‘A’+1 işlemi 66 sonucunu verir. Çünkü 

ASCII tablosunda ‘A’ karakterinin değeri 65’tir. Karakterlerin sayısal değerlere 

dönüşümüyle ilgili daha detaylı bilgiyi Serial.println komutunda bulabilirsiniz. 

Char veri türü işaretli tiptedir(signed type). Yani -128 ile 127 arasında değerler 

alabilir. İşaretsiz (unsigned) bir baytlık (8 bitlik) veri türü için byte veri türünü 

seçmelisiniz. Örnek: 

char charHarfim = 'A'; 

char charHarfim = 65;      // ikisi de eşittir 

 

byte:  

Bir byte değişkeni, 0 ile 255 arasında 8 bitlik işaretsiz sayı değeri tutabilir. 

Örnek:  

byte b = B10010;  // baştaki "B" harfi ikili sistemde  

               // (binary) değeri yazıldığını belirtir. 

           // (B10010 = 18) 
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int:  

Sayısal değer depolamada en çok integer tipinde değişkenler kullanılır. Hafızada 

2 baytlık yer tutarlar. -32,768 ile 32,767 (bir başka gösterimle -215 ile 215-1) 

arasında tam sayı değerleri alırlar. 

int değişkenler negatif sayıları ikinin tümleyeni adı verilen bir yöntemle saklarlar. Bu 

yöntemde en başta yer alan bir yani işaret biti (“sign” bit), sayının negatif 

işaretlenmesini ayarlar. Geri kalan bitlerin tersi alındıktan sonra 1 eklenerek 

negatif değer hesaplanmış olur. 

Negatif sayılarla yapılan işlemlerde LaunchPad platformu gerekli işlemleri sizin 

yerinize halleder. Ancak bit düzeyi operatörlerden olan bitshift right işleci (>>) 

negatif sayılar üzerinde beklenmedik sonuçlar verebilir. Örnek:  

int ledPin = 13; 

 

Sözdizimi (Syntax) 

 

int var = val; 

 

Yukarıdaki ifadede var değişkenimizin adını gösterirken, val değişkene atanacak 

değeri göstermektedir. 

unsigned int: 

 İşaretsiz int değişkenler int tipi gibi 2 baytlık değer tutabilirler. Ancak int 

tipinden farklı olarak negatif sayı değerleri alamazlar. Bunun yerine daha fazla 

pozitif sayı değeri alabilirler. 0 ile 65,535 (216-1) arasında kullanım değerine 

sahiptirler.  

İki int türü arasındaki fark, ilk bitin int türünde işaret biti olarak kullanılmasından 

dolayıdır. Detaylı bilgi için int türüne bakabilirsiniz. Örnek: 

unsigned int ledPin = 13; 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinin_t%C3%BCmleyeni
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long: 

 Long tipli değişkenler, çok büyük sayısal veriler için kullanılan değişkenlerdir. 32 

bit (4 bayt) alanda -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında sayısal değer 

alabilirler. Örnek:  

long isikHizi = 186000L;   // Sondaki “L” harfi long tipli sayı 

       // olduğunu gösterir 

 

 

unsigned long:  

İşaretsiz long tipli değişkenler, çok büyük sayısal verilerin tutulması için 

kullanılan değişkenlerdir. Long tipinden farklı olarak negatif sayıları alamazlar ve 

32 bit (4 bayt) alanda 0 ile 4,294,967,295 (232-1) arasında sayısal değer 

alabilirler. Örnek:  

unsigned long zaman; 

void setup() 

{  

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() 

{ 

  Serial.print("Geçen Zaman: "); 

  zaman = millis(); 

  //program başladıktan sonra geçen süreyi ekranda gösterir 

  Serial.println(zaman); 

  // ekrana çok fazla veri gönderilmemesi için 1 saniye bekle 

  delay(1000);  

} 

 

float:  
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Ondalıklı sayılar (floating-point numbers) içinde ondalık ayracı (“,”) bulunduran 

sayılardır. int değişkenlere göre daha büyük bir çözünürlüğe sahip oldukları için 

çoğunlukla analog ve sürekli değerler için kullanılırlar. Float tipli ondalık sayılar 

en fazla 3.4028235E+38 değerini alabilirken, en küçük değer olarak da -

3.4028235E+38 değerini alabilirler. Hafızada 32 bit (4 bayt) yer kaplarlar. 

Ondalıklı sayı tipi (float) 6-7 basamağa kadar duyarlıdır. Bu sayının alabileceği 

tüm basamak sayısıdır, sadece ondalık ayracının sağında olan basamakları ifade 

etmez. Bazı platformlarda daha yüksek duyarlılık için (15 basamağa kadar 

çıkabilmekte) double veri tipi seçilebilmesine rağmen, LaunchPad ortamında 

double ile float tipleri aynı boyuttadır. 

Ondalıklı sayılar kesin değerler ifade etmez, bu nedenle diğer ondalıklı sayılarla 

karşılaştırma yapıldığında beklenmedik sonuçlar verebilirler. Örneğin 6.0 / 3.0 

işleminin sonucu 2.0 olmayabilir. Bunun yerine sayılar arasındaki kesin farkın çok 

küçük bir sayıdan az olup olmadığını kontrol etmelisiniz. 

Ondalıklı sayılarla işlem yapmak tam sayılara göre daha yavaştır. Bu nedenle 

yüksek hızda kritik zaman hassasiyetinde işlem yapılması gereken döngülerde 

ondalıklı sayılarla işlem yapmaktan kaçınmak gerekir. Bazen programcılar belirli 

yöntemlerle ondalıklı işlemleri tam sayı işlemlere dönüştürerek hızın artmasını 

sağlayabilirler. 

Double:  

Hafızada 4 bayt yer tutan ondalıklı değişken türüdür. Energia ortamında float ile 

aynı şekilde ele alındığı için herhangi bir avantajı bulunmamaktadır. 

Fonksiyonlar 

 

Program kodlarını fonksiyonlara ayırarak kullanmak programcılara; önceden 

tanımlanmış belirli bir görevi tamamlayıp, fonksiyonun çağrıldığı (function call) 

kod bölümüne geri dönen modüler kod parçaları oluşturma imkânı sunar. Bir 

fonksiyona ihtiyaç duyulmasının tipik bir örneği bir programın içinde aynı işi 

yapan kodların çokça tekrar ettiği durumlardır. Böyle bir durumda sıkça tekrar 
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eden kod bloğu bir fonksiyona çevrilir ve her ihtiyaç duyulduğunda fonksiyon 

kullanılarak gereksiz tekrarlardan kaçınılmış olur. 

Energia ortamında fonksiyon kullanımı, BASIC diline aşina programcıların alışkın 

olduğu alt rutinlerin (GOSUB) kullanımına benzer; ancak daha gelişmiş imkânlara 

sahiptir. 

Bir programın kodlarını fonksiyonlara bölerek kullanmanın bazı avantajları 

bulunmaktadır: 

 Fonksiyonlar kodların düzenli kalmasını sağlar. Bu sayede programınızı bir 

konsepte oturtma imkânı da bulabilirsiniz. 

 Fonksiyonlar, bir işi bir yerde yaparlar, bu nedenle bir fonksiyon için bir 

kere planlama ve bir kere hata ayıklaması (debug) yapılır. 

 Kodunuzda sonradan değişiklik yapma ihtiyacı olursa bu süreçte hatayla 

karşılaşma ihtimalinizi azaltır. 

 Fonksiyonlar, bir kod parçasının tekrar tekrar çağrılarak kullanılabilmesini 

sağladığı için sketch’inizin daha küçük boyutlarda ve derli toplu olmasını 

sağlarlar. 

 Programlarınızın daha modüler olmasını sağlayarak, kodlarınızın başka 

projelerde tekrar kullanılabilmesini (re-usable) kolaylaştırır. Ayrıca sıklıkla 

kodlarınızın daha kolay okunabilen (readable code) kodlar oluşturmanızı 

sağlarlar. 

Bir Energia sketch projesinde kullanılması zorunlu olan iki fonksiyon vardır. 

Bunlar setup() ve loop() fonksiyonlarıdır. Oluşturacağınız diğer tüm fonksiyonlar 

bu iki temel fonksiyonun dışında oluşturulmalıdır. Aşağıdaki örnekte iki sayıyı 

çarpan basit bir fonksiyonu görebilirsiniz. 

Bir C Fonksiyonunun Anatomisi 

 

 

 

Fonksiyonun geri döndüreceği verinin 

türüdür. 

Fonksiyon hiçbir veri döndürmeyecekse “void” 

kullanılmalıdır. 
Fonksiyona verilerin gönderildiği 

parametreler, herhangi bir C veri 

türünde olabilirler. 
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int carpimFonksiyonu(int x, int y) { 

 

    int sonuc; 

    sonuc = x * y; 

    return sonuc; 

} 

Oluşturduğumuz bu programı çağırmak için (function call), fonksiyona başlığında 

belirttiğimiz parametreleri uygun veri tiplerinde göndermeliyiz: 

void loop() { 

   int i = 2; 

   int j = 3; 

   int k; 

 

   k = carpimFonksiyonu (i, j); // k = 6 olur 

} 

 
Fonksiyonumuzun kullanılabilmesi için diğer tüm fonksiyonların dışında 

tanımlanmış (declared) olması gerekmektedir. Yani “carpimFonksiyonu()”, 

“loop()” fonksiyonunun üstünde ya da altında bir yerde olmalıdır. Buna göre tüm 

sketch dosyamız aşağıdaki gibi olabilir: 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

Fonksiyonun adı 

Fonksiyonun başlığında 

ve return ifadesinde 

kullanılan veri türleri 

aynı olmalıdır.  

Süslü parantez kullanımı 

zorunludur. 



 ENERGİA İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA 65 

 
void loop() { 

  int i = 2; 

  int j = 3; 

  int k; 

 

  k = carpimFonksiyonu (i, j); // k = 6 olur 

  Serial.println(k); 

  delay(500); 

} 

 

int carpimFonksiyonu (int x, int y){ 

  int sonuc; 

  sonuc = x * y; 

  return sonuc; 

} 

 
Aşağıda yer alan örneğimizdeki fonksiyon analogRead() komutu ile bir sensörden 

5 kez veri okuyacak ve bu beş değerin ortalamasını hesaplayacak. Daha sonra 

elde ettiği veriyi 8 bite (0-255) ölçekleyip, tersini alacak ve terslediği sonucu geri 

döndürecek. 

int sensorOku_ve_Hesapla(){ 

  int i; 

  int sensorDeger = 0; 

 

  for (i = 0; i < 5; i++){ 

    sensorDeger = sensorDeger + analogRead(0);//sensör analog pin 0’a bağlı 

  } 
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  sensorDeger = sensorDeger / 5;    // ortalamayı hesapla 

  sensorDeger = sensorDeger / 4;    // 8 bite ölçekle (0 - 255) 

  sensorDeger = 255 - sensorDeger;  // tersini al 

  return sensorDeger; 

} 

 
Bu fonksiyonumuzu çağırmak için basitçe bir değişkene atıyoruz: 

int sensor;  

 

sensor = sensorOku_ve_Hesapla(); 

 

Değişkenler 

 

Energia için bir kütüphane (library) oluşturmak 

Bu bölümde Energia ortamında bir kütüphanenin nasıl oluşturacağını 

açıklayacağız. İlk olarak Mors koduna uygun led yakan bir sketch oluşturup, daha 

sonra oluşturduğumuz fonksiyonları bir kütüphane dosyasına dönüştüreceğiz. 

Kütüphane oluşturarak başka kişilerin de sizin kodlarınızı kolaylıkla 

kullanabilmesini ve hatta siz kütüphanenizi geliştirmeye devam ettikçe onların da 

güncellemeleri kolayca alabilmesini sağlayabilirsiniz. 

İlk olarak  basit bir Mors kodu oluşturan sketch ile başlayalım: 

int pin = 14; 

  

void setup() 

{ 

  pinMode(pin, OUTPUT); 

} 
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void loop() 

{ 

  nokta(); nokta(); nokta(); 

  cizgi(); cizgi(); cizgi(); 

  nokta(); nokta(); nokta(); 

  delay(3000); 

} 

 

void nokta() 

{ 

  digitalWrite(pin, HIGH); 

  delay(250); 

  digitalWrite(pin, LOW); 

  delay(250); 

} 

 

void cizgi() 

{ 

  digitalWrite(pin, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(pin, LOW); 

  delay(250); 

} 

 

Bu sketch çalıştırdığınızda pin 14 üzerinden SOS sinyali yapmaya başlayacaktır. 

Örneğimize baktığımızda kütüphaneye aktarmamız gereken az sayıda kısım 
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olduğu görülmektedir. İlk olarak mors sinyallerini oluşturan  “nokta()” ve 

“cizgi()” fonksiyonlarını, daha sonra da kullanılacak pini belirleyen “pin” isimli 

değişken kütüphanemize alınacaktır. Bir de istenen pinin çıkış pini olarak 

ayarlanmasını sağlayan “pinMode()” fonksiyon çağrısı bulunmaktadır. 

Haydi, şimdi bu sketch’i bir kütüphaneye çevirelim! 

Bir kütüphane oluşturmak için temel olarak iki dosyaya ihtiyacınız bulunmaktadır: 

bir başlık (hesader) dosyası (.h uzantılı) ve bir kaynak kod dosyası (.cpp 

uzantılı). Başlık dosyası kütüphaneniz için gerekli tanımlamaların yapıldığı 

dosyadır. Kısaca başlık dosyasında kod dosyasındaki her şeyin bir listesi olduğunu 

söyleyebiliriz. Kütüphanemize “Mors” adını vereceğiz, bu nedenle başlık dosyamız 

da Mors.h şeklinde olmalıdır. Şimdi içine neleri yerleştireceğimize bir bakalım. 

Başlık dosyaları ilk bakışta biraz garip gelebilir, ancak kaynak dosyasıyla birlikte 

gördüğünüz zaman daha iyi anlayacaksınız. 

Başlık dosyaları bir sınıf (class) içinde her bir fonksiyonunuzu gösteren birer 

satırdan ve kullanacağınız tüm değişkenlerden oluşur: 

class Mors 

{ 

  public: 

    Mors(int pin); 

    void nokta(); 

    void cizgi(); 

  private: 

    int _pin; 

}; 

 

Bir sınıf (class) basitçe fonksiyon ve değişkenlerden oluşan bir koleksiyon olarak 

düşünülebilir. Bu fonksiyon ve değişkenler genel kullanıma açık (public) yani sizin 

kütüphanenizi kullanan herkesin erişimine açık olabildiği gibi; özel (private) yani 

sadece sizin sınıfınız tarafından erişilebilir de olabilirler. Her sınıf “constructor” 



 ENERGİA İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA 69 

 

adında bir yapıcı fonksiyona da sahiptir. Bu özel fonksiyon sınıfın bir örneğini 

(instance) oluşturmak için kullanılır. Yapıcı fonksiyon, sınıfla aynı ada sahiptir ve 

herhangi bir geri dönüş değeri bulunmamaktadır. 

Başlık dosyasını tamamlamak için birkaç şeye daha ihtiyacımız bulunmakta. 

Bunlardan biri Energia dilinin standart tip ve değişkenlerini kütüphanemizde 

kullanmamızı sağlayacak olan içerme (#include) komutur. (Normal sketch 

dosyalarında bu satır otomatik olarak eklenmektedir, ancak kütüphane 

dosyalarında eklemek size kalmıştır.) Yukarıda verdiğimiz başlık dosyasının 

başına aşağıdaki satırı eklemelisiniz. 

#include "Energia.h" 

 
Son olarak da tüm başlık dosyanızı aşağıdaki kalıbın içine yerleştirmeniz 

gerekmektedir: 

#ifndef Mors_h 

#define Mors_h 

 

// #include ve diğer kodlar buraya gelecek... 

 

#endif 

 

Bu işlem, kütüphanenizin kazara iki kez çağrılmasını engelleyerek potansiyel 

hataların önüne geçmeyi sağlayacaktır. 

Son olarak, kütüphanenizin başında; kütüphanenin adı, kısaca ne yaptığı, kimin 

oluşturduğu, oluşturma zamanı ve lisans bilgilerini de yazabilirsiniz. 

Şimdi tamamlanmış olan başlık dosyamızı inceleyebiliriz: 

/* 

  Mors.h – Mors kodu oluşturan bir kütüphane. 

  David A. Mellis tarafından 2 Kasım 2007 tarihinde oluşturulmuştur. 
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  Herkesin kullanımına açıktır. 

*/ 

#ifndef Mors_h 

#define Mors_h 

 

#include "Energia.h" 

 

class Mors 

{ 

  public: 

    Mors(int pin); 

    void nokta(); 

    void cizgi(); 

  private: 

    int _pin; 

}; 

 

#endif 

 
Şimdi de Mors.cpp kaynak kod dosyamızı oluşturmaya başlayalım.  

İlk olarak birkaç tane içerme (#include) satırı ile başlıyoruz. Bu sayede 

kodlarımız Energia’nın fonksiyonlarına erişip kullanabilecekler. İkinci satır ile de 

başlık dosyamızdaki tanımları dahil ediyoruz. 

#include "Energia.h" 

#include "Morse.h" 

 

Şimdi sıra yapıcı (constructor) fonksiyonumuza geldi. Bu fonksiyon, 

kütüphanenizin başkaları tarafından kullanıldığı sırada neler olacağını 
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açıklamaktadır. Bu doğrultuda, kullanıcı tarafından belirtilen pin, önce çıkış pini 

olarak tanımlanmakta ve kütüphane fonksiyonlarının kullanımı için bir özel 

değişkene (private variable) kaydedilmektedir. 

Mors::Mors(int pin) 

{  

  pinMode(pin, OUTPUT);  //çıkış pini olarak ayarla 

  _pin = pin;    //_pin özel değişkenine atama yap 

} 

 
Kodumuzda ilk bakışta birkaç garip kullanım görmüş olabilirsiniz. Bunların ilki 

fonksiyon isminden önce gelen “Mors::”  ifadesi olabilir. Bu ifade fonksiyonun 

Mors sınıfının bir parçası olduğunu belirtmektedir. Kütüphanemizdeki bütün 

fonksiyonların başında bu ifadeyi görmeye devam edeceksiniz. İkinci olarak da 

özel değişkenimizin (_pin) bir alt çizgi ile başlamış olması dikkatinizi çekmiştir. 

Aslında bu değişkene, başlık dosyasında da aynısını belirtmek şartıyla, istediğiniz 

herhangi bir ismi verebilirsiniz. Genel bir kullanım olarak; özel (private) değişken 

isimlerinin önüne ayırt edici olması açısından alt çizgi karakteri konulmaktadır. 

Bu işlemlerden sonra sketch dosyasında oluşturmuş olduğumuz kodun 

kütüphanemize katılması kalıyor geriye (Sonunda!). Fonksiyonların başında yer 

alan “Mors::” ifadesi ve “pin” yerine “_pin” isminin tercih edilmesi dışında 

kodlarımız hemen hemen aynı görünüyor: 

void Mors::nokta() 

{ 

  digitalWrite(_pin, HIGH); 

  delay(250); 

  digitalWrite(_pin, LOW); 

  delay(250);   

} 
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void Morse::cizgi() 

{ 

  digitalWrite(_pin, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(_pin, LOW); 

  delay(250); 

} 

 

Son olarak, aynı başlık dosyasında olduğu gibi kaynak kod dosyamızın da en üst 

tarafında yorum olarak dosyayla ilgili bilgileri verebiliriz:  

/* 

  Mors.cpp - Mors kodu oluşturan bir kütüphane. 

  David A. Mellis tarafından 2 Kasım 2007 tarihinde oluşturulmuştur. 

  Herkesin kullanımına açıktır. 

*/ 

 

#include "Energia.h" 

#include "Mors.h" 

 

Mors::Mors(int pin) 

{ 

  pinMode(pin, OUTPUT); 

  _pin = pin; 

} 

 

void Mors::nokta() 

{ 
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  digitalWrite(_pin, HIGH); 

  delay(250); 

  digitalWrite(_pin, LOW); 

  delay(250);   

} 

 

void Mors::cizgi() 

{ 

  digitalWrite(_pin, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(_pin, LOW); 

  delay(250); 

} 

 

Ve işte bu kadar! Aslında birkaç opsiyonel kısım da olmasına rağmen; ki onları da 

ileride ele alacağız, bir kütüphane oluşturmak için tüm ihtiyacınız olanlar basitçe 

bu kadar. Şimdi de kütüphanenizi nasıl kullanabileceğinize bakalım. 

İlk olarak, Sketchbook klasörünüzdeki, libraries klasörünün içinde Mors isimli 

bir klasör oluşturun. Mors.h ve Mors.cpp dosyalarınızı bu klasöre kopyalayın. 

Şimdi Energia programını başlatabilirsiniz. Energia içinde Sketch > Import 

Library menüsünün içinde Mors kütüphanenizi göreceksiniz. Kütüphaneniz onu 

kullanan sketchler ile birlikte derlenecektir. Eğer derleme kısmında sorun 

yaşıyorsanız dosyalarınızın .cpp ve .h uzantılı olduğundan emin olun 

(uzantılarının sonunda .txt ya da .pde gibi eklemeler olmamalıdır!). 

Şimdi hep birlikte eski SOS sketch dosyamızı yeni kütüphanemizle nasıl 

değiştireceğimizi görelim: 

#include <Mors.h> 
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Mors mors(14); 

 

void setup() 

{ 

} 

 

void loop() 

{ 

  mors.nokta(); mors.nokta(); mors.nokta(); 

  mors.cizgi(); mors.cizgi(); mors.cizgi(); 

  mors.nokta(); mors.nokta(); mors.nokta(); 

  delay(3000); 

} 

 

Aslında kütüphanemize giden birkaç satır kod dışında fazla bir değişiklik yok gibi 

görünüyor. 

İlkinden farklı olarak, bu sefer kütüphanemizi dâhil etmek için yeni bir satır 

ekledik. Bu sayede Mors kütüphanemiz sketch’e ve bordumuza gönderilecek koda 

dahil edilmiş oldu. Dikkat: Eğer bir kütüphaneye artık ihtiyacınız yoksa sketch 

içinde yer alan içerme (#include) satırını silerek programınızı küçültebilirsiniz. 

İkinci olarak da Mors sınıfımızın mors adında bir örneğini oluşturduk: 

Morse morse(14); 

 

Bu satır çalıştığında (ki aslında “setup()” fonksiyonundan bile önce çalışacaktır), 

yapıcı sınıfımız verilen parametre ile çağrılacaktır (Örnekte 14). 

Bu sefer “setup()” fonksiyonunun boş olduğuna dikkat etmiş miydiniz? Kod 

içermiyor çünkü orada yer alan “pinMode()” çağrısı artık kütüphanemizin yapıcı 

sınıfının içinde çalışıyor. 
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Son olarak da “nokta()” ve “cizgi()” fonksiyon çağrıları artık “mors.” öneki 

(sınıfımızın örneğine verdiğimiz isim) ile birlikte kullanılıyor. İstersek Mors 

sınıfının birden fazla sayıda örneği ile çalışabiliriz. Her bir ayrı örnek sınıfımız 

kendi içinde özel “_pin” değerine sahip olacaktır. Örneğin iki farklı örnek sınıf ile 

çalışsaydık: 

Mors mors(14); 

Mors mors2(12); 

 

Yukarıdaki kullanımda “mors2.dot()” fonksiyon çağrısı 12. pin için işlem 

yapmamızı sağlayacaktı.  

Eğer sketch örneğimizin yeni halini denediyseniz, kütüphanemizdeki hiçbir şeyin 

ide ortamında tanınmadığını ve renklendirilmiş bir şekilde gösterildiğini 

görmüşsünüzdür. Ne yazık ki Energia ortamında kütüphanelerde tanımlanmış 

şeyler otomatik olarak çözülemiyorlar. Tanınmaları için ek bir işlem ile ide’ye 

yardım etmemiz gerekiyor. Bunun için “keywords.txt” isimli bir dosyayı Mors 

klasörümüzün içinde oluşturmamız gerekmekte. Örneğimizdeki dosya aşağıdaki 

şekilde olmalı: 

Mors KEYWORD1 

Cizgi KEYWORD2 

Nokta KEYWORD2 

 
Her bir satırda bir anahtar kelimeden sonra tab tuşuna basılarak (Dikkat: boşluk 

tuşu değil) anahtar kelimenin türü yazılmalıdır. Tüm sınıf isimleri KEYWORD1 ve 

turuncu renkte; fonksiyonlar KEYWORD2 ve kahverengi renkte olmalıdır. Energia 

ortamında yeni anahtar kelimelerinizin tanınması için programı kapatıp tekrar 

açmalısınız. 

Ayrıca kütüphanenizi kullanacak insanlar için küçük bir örnek sketch oluşturmanız 

da iyi olacaktır. Bunun için Mors klasöründe examples isimli bir klasör 

oluşturmalısınız. Daha sonra, bu klasörün içine örnek sketch dosyalarınızı 

kopyalayabilirsiniz. Örneğin yukarıda yaptığımız örneği SOS adıyla buraya 
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koyabiliriz. Eneria programını tekrar açtığınızda File > Sketchbook > Examples 

altında Library-Mors öğesinde örnek sketchlerinizi görebileceksiniz! 

Bit İşlemleri (Bit Manipulation) 

Bir değerin içinde belirli bitleri set etmek ya da temizlemek için bit işlemleri 

kullanılmaktadır. Bit işlemlerinde kullanılan operatörler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

Sembol Fonksiyon Tanım Örnek 

& Bitsel Ve İki tarafta da 1 biti varsa sonucu 1 

yapar, aksi halde 0 yapar 

3 & 1 = 1 

(11 & 01 = 01) 

| Bitsel Veya İki taraftan en az birinde 1 varsa 

sonucu 1 yapar 

3 & 1 = 3 

(11 & 01 = 11) 

^ Bitsel Dışarmalı Veya İki taraftan sadece birinde bir 

varsa sonucu 1 yapar 

3 & 1 = 2 

(11 & 01 = 10) 

~ Bitsel Değil Tüm bitlerin tersini alır. Sonuç 

bitlere göre değişir 

~1 = 254 

(~00000001 = 11111110) 

Bit Operatörleri 

Aşağıda tablodaki örnekleri gösteren bir sketch dosyası verilmiştir. 

/* 

* bitsel işlemler sketch’i  

* bitsel işlemleri gösterir 

*/ 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop(){ 

  Serial.print("3 & 1 = "); // bitsel ve işleci ile 3 ve 1 

  Serial.print(3 & 1); // sonucu göster 

  Serial.print("desimal ve ya ikilik tabanda sonuc "); 

  Serial.println(3 & 1 , BIN); // Sonucu ikili tabanda göster 
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  Serial.print("3 | 1 =  "); // bitsel veya işleci ile 3 veya 1 

  Serial.print(3 | 1 ); 

  Serial.print("desimal ve ya ikilik tabanda sonuc "); 

  Serial.println(3 | 1 , BIN); // Sonucu ikili tabanda göster 

  Serial.print("3 ^ 1 = "); // bitsel dışarmalı veya işleci ile 3 veya 1 

  Serial.print(3 ^ 1); 

  Serial.print("desimal ve ya ikilik tabanda sonuc "); 

  Serial.println(3 ^ 1 , BIN); // Sonucu ikili tabanda göster 

  byte baytDeg = 1; 

  int intDeg = 1; 

  baytDeg = ~ baytDeg; // bitsel ters alma işlevi 

  intDeg = ~ intDeg; 

  Serial.print("~baytDeg (1) esittir "); // bitsel ters alma 8 bit sonuç 

  Serial.println(baytDeg, BIN); // Sonucu ikili tabanda göster 

  Serial.print("~intDeg (1) esittir "); // bitsel işlev ve 16 bit sonuç 

  Serial.println(intDeg, BIN); // Sonucu ikili tabanda göster    

  delay(10000); 

} 

Yukarıdaki örneği çalıştırdığınızda seri monitör ekranında aşağıdaki sonucu 

göreceksiniz: 

3 & 1 = 1 desimal ve ya ikilik tabanda sonuc 1 

3 | 1 = 3 desimal ve ya ikilik tabanda sonuc 11 

3 ^ 1 = 2 desimal ve ya ikilik tabanda sonuc 10 

~byteDeg (1) esittir 11111110 

~intDeg (1) esittir 11111111111111111111111111111110 
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Bitsel işleçler bitleri test etmek ya da değer ataması yapmak için 

kullanılırlar. Bitsel ve ya da bitsel veya kullandığınızda işleç her bir bit üzerinde 

ayrı ayrı işlem yapar. Daha iyi anlamanız için bir örnek üzerinden gidelim. 

Desimal 3 değeri ikilik tabanda 00000011 değerine, desimal 1 değeri ikilik 

tabanda 00000001 değerine eşittir. Bu iki değer arasında bitsel ve işlecini 

kullanırsanız, işleç aynı sıradaki bitleri tek tek ele alarak sonucu hesaplar. İki 

değerin de en sağında yer alan bitleri 1’dir dolayısıyla bitsel ve işleminin sonucu 1 

olur. Birer sola baktığımızda 1 ve 0 bitleri yer alır. Bitsel ve sonucu sıfırdır. Bu 

basamağın sol tarafında yer alan tüm bitler de 0 olduğu için bitsel ve sonuçları 

hep sıfırdır. Bir başka deyişle ne zaman bitsel ve operatörünün iki tarafında da 1 

biti varsa sonuç 1 olur, aksi halde sonuç 0 olur. Dolayısıyla 11&01 bitsel ve 

işlecinin sonucu 1 olur. 

Aşağıdaki tabloda bitsel işlevlerin doğruluk tablosunu görebilirsiniz. 

Bit 1 Bit 2 Bit 1 & Bit 2 Bit 1 | Bit 2 Bit 1 ^ Bit 2 
~ Bit 

1 
~ Bit 2 

0 0 0 0 0 1 1 

0 1 0 1 1 1 0 

1 0 0 1 1 0 1 

1 1 1 1 0 0 0 

 

Dikkat ettiyseniz bitsel değil işleci haricindeki tüm bitsel işleçler iki değer ile 

çalışmaktalar. Bitsel değil işleci ise tek değer almaktadır. 

İletişim Protokolleri 

Elektronik ve yazılım alanlarında seri ve paralel iletişim çok önemlidir. 

Sıklıkla bir sistemin parçaları arasında çeşitli verileri transfer etmemiz gerekir. 

SPI, I’C ve UART elektronik alanında en çok kullanılan iletişim 

protokollerindendir. 

Energia ortamında SPI kullanmak için SPI Kütüphanesini, I2C kullanmak için 

Wire Kütüphanesini ve UART kullanmak için de Serial kütüphanesini 

kullanmalısınız. Aşağıda bu kütüphanelerin nasıl kullanılacağını bulacaksınız. 
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SPI Kütüphanesi 

Bu kütüphane size Energia cihazınızı birincil (master) cihaz olarak kullanarak, SPI 

cihazlarla iletişim kullanabilme imkânı sağlar. 

Çevresel Cihazlarla Seri İletişim Arayüzüne (SPI) 
için Kısa Bir Giriş 

SPI, bir ya da daha fazla çevresel cihaz ile kısa mesafelerde, hızlı iletişim 

kurabilmek için mikro denetleyiciler tarafından kullanılan eşzamanlı seri veri 

iletim protokolüdür. 

Bir SPI bağlantısında her zaman çevresel cihazları kontrol eden bir birincil 

(master) cihaz (çoğu zaman mikro denetleyici) bulunmaktadır. Bu bağlantıda 

tipik olarak tüm cihazlarda ortak olan üç tane hat bulunmaktadır. 

MISO (Master In Slave Out) – Çevresel cihazın birincil cihaza veri gönderme 

hattı, 

MOSI (Master Out Slave In) – Birincil cihazın çevresel cihazlara veri gönderme 

hattı, 

SCK (Serial Clock) – Eşzamanlı veri transferini sağlamak için birincil cihazın 

ürettiği saat sinyali 

Bunların dışında her cihaz için özel olan ayrı bir hat daha bulunmaktadır. 

SS (Slave Select) – Birincil cihazın belirli cihazları seçebilmesi için her cihazda 

bulunan pin 

Bir çevresel cihazın SS pini LOW olduğunda o cihaz birincil cihaz ile iletişime 

geçer, HIGH olduğunda da iletişim kesilir. Bu sayede aynı MISO, MOSI ve CLK 

hattını birden fazla SPI cihazı için kullanabilirsiniz. 

Bir SPI cihazı için kod yazmadan önce şunları bilmenizde yarar vardır: 

Veri ilk olarak en yüksek değerli bit (MSB) ile mi yoksa en düşük değerli bit (LSB) 

ile mi gönderilecek? Bu değer SPI.setBitOrder() fonksiyonu ile ayarlanabilir. 
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Saat sinyali hangi pozisyonda idle olacak (HIGH veya LOW)? Örnekler saat 

sinyalinin yükselen tarafında mı yoksa alçalan tarafında mı? Bu modlar 

SPI.setDataMode() fonksiyonu ile ayarlanabilir. 

SPI hangi hızda çalışacak? Bu değer SPI.setClockDivider() fonksiyonu ile 

ayarlanabilir. 

SPI çok katı kurallara sahip olmadığı için her cihazın diğer cihazlara göre biraz 

farklı ele aldığı kısımlar olabilir. Bu nedenle bir SPI cihazla çalışmadan önce 

mutlaka datasheet dosyasını incelemeye özel bir önem vermeniz gerekmektedir. 

Genel olarak SPI iletişiminde kullanılan 4 mod bulunmaktadır. Bu modlar verinin 

saat fazının yükselen ya da alçalan kenarlarından hangisinde gönderilip 

alınacağını ve saat sinyalinin idle konumda hangi değerde olacağını (HIGH, LOW) 

belirlerler. Bu 4 modun saat polaritesi ve saat fazına göre tablosu aşağıda 

verilmiştir. 

Mod 
Saat Polaritesi 

(Clock Polarity (CPOL)) 

Saat Fazı 

(Clock Phase (CPHA)) 

SPI_MODE0 0 0 

SPI_MODE1 0 1 

SPI_MODE2 1 0 

SPI_MODE3 1 1 

SPI.setDataMode() fonksiyonu ile saat fazı ve polaritesini belirleyen modları 

isteğinize göre seçebilirsiniz. 

Her SPI cihazının SPI BUS için izin verdiği bir maksimum iletişim hızı 

bulunmaktadır. SPI.setClockDivider() fonksiyonu ile saat hızını cihazın düzgün 

çalıştığı bir hıza ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak bu değer 4 MHz olarak 

ayarlanmıştır. 

SPI parametrelerini doğru bir şekilde ayarladıktan sonra geriye çevresel 

cihazınızdaki hangi kayıtçının hangi fonksiyonu kontrol ettiğinin belirlenmesi 

kalıyor. Bu değerleri de cihazınızın datasheet dosyasından öğrendikten sonra 

çalışmaya hazırsınız. 

SPI Kütüphanesi Fonksiyonları 
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SPI.begin() 

SCK, SS ve MOSI ayarlarını yapıp SPI bus hattını iletişime hazır hale getirir. 

Çevresel cihazın seçimini sağlayan SS değerini parametre olarak alır. Bir değer 

girilmez ise varsayılan olarak SS değeri 2 kabul edilir. 

SPI.end() 

Pin değerlerini değiştirmeden SPI Bus hattını iletişime kapatır. Parametre olarak 

SPI.begin() fonksiyonunda kullanılan SS pin değeri verilmelidir. 

SPI.setBitOrder() 

SPI Bus hattına giriş ve çıkış yapan verilerin bit sıralamasını belirler. LSBFIRST 

(en düşük değerli bit, least significant bit) veya MSBFIRST (en yüksek değerli bit, 

most significant bit) değerlerini alır. Varsayılan olarak MSBFIRST değerine 

sahiptir. İstenirse ilk parametre olarak SS pini de verilebilir. 

SPI.setClockDivider() 

Sistem saatinin istenen dilimde bölünmesini ayarlar. AVR tabanlı sistemlerde 

mevcut bulunan bölüm değerleri şunlardır: 2, 4, 8, 16, 32, 64 ve 128. Varsayılan 

değer SPI_CLOCK_DIV4 olarak ayarlanmıştır. Bu ayarda sistem saatinin dörtte 

biri SPI bağlantısı için kullanılır. Örneğin, 16 MHz saat hızına sahip kartlarda 4 

MHz olarak sınırlandırır. 

SPI.setDataMode() 

Saat polaritesini ve fazını ayarlayan fonksiyondur. 

SPI.transfer() 

SPI Bus hattında 1 bayt veriyi alma ya da gönderme işini yapar. Parametre 

olarak SS pini belirtilirse, transferden önce pin aktive edilir ve transfer bittiğinde 

tekrar pasif edilir. Son parametresi varsayılan olarak SPI_LAST olarak 

ayarlanmıştır. SPI_CONTINUE Energia ortamında kullanılamaz. Gönderilecek 

verinin son baytıyla birlikte SPI_LAST parametresi de gönderilmelidir. SPI_LAST 

parametresi kullanıldığında SS pini inaktif edilir. 
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SPI.setModule()  

Kullanılan SPI SSI modülünü belirlemek için kullanılır. 

Wire (I2C) Kütüphanesi 

Bu kütüphane I2C/TWI cihazlar ile iletişim kurmak için kullanılır. Diğer 

okuma/yazma kütüphanelerinden daha istikrarlı olması için Stream 

fonksiyonlarından miras (inherit) alınarak yazılmıştır. I2C, SDA (seri veri yolu) ve 

SCL (Seri saat yolu) pinlerini kullanarak seri bus üzerinden iletişim kurulabilen iki 

kablolu bir arabirimdir. I2C ile çoklu birincil (master) / çoklu çevre cihazı (slave) 

bağlantı kurulması mümkündür. Bağlantılar birincil cihazın saat frekansı üretip 

bağlantıyı kurmasıyla başlar. Çevre birim saat frekansı alır ve birincil cihaz 

tarafından adreslendiğinde cevap vermeye başlar. I2c sensörler ve görüntü 

birimleri ile kurulan iletişimlerde çok rastlanan bir arabirimdir.  

Not: I2C arabiriminde hem 7 bit hem de 8 bit I2C adres versiyonları 

bulunmaktadır. 7 bit adresi verirken, 8. bit verinin okuma / yazma durumunu 

belirler. Eğer elinizde 8bit adres kullanan bir cihaz / datasheet / örnek kod 

bulunuyorsa, adres verisinin en düşük değerli bitini düşürebilirsiniz. Örneğin, 

bitsel bir sağa kaydırma işlemi (right shift) ile adresi 0 ile 127 arasına 

getirebilirsiniz. 

I2C aktarım hızı yavaş bir arabirim olmasına rağmen bir bus yolu üzerinden 

birçok cihaza erişim sağlaması nedeniyle oldukça etkili kullanım alanlarına 

sahiptir. 

Wire Kütüphanesi Fonksiyonları 

 

Wire.begin(adres) 

I2C Bus yoluna birincil ya da çevre birim olarak katılmayı sağlar. Parametre 

girilmezse birincil cihaz olarak bağlanılır. Sadece bir kez kullanılmalıdır. 

Parametre olarak 7 bit çevre birim adresi girilebilir. 

Wire.requestFrom(adres, baytmiktarı, 
durkomutu) 
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Birincil cihaz tarafından çevre birimden veri istemek için kullanılır. Daha sonra 

gelecek olan baytlar available() ve read() fonksiyonları ile alınabilir.  

Son parametre lojik TRUE olarak ayarlanırsa istek yapıldıktan sonra dur komutu 

çevre cihaza yollanır. I2C bus yolu serbest bırakılır. Lojik FALSE yollanırsa veri 

alımından sonra çevre cihaza tekrar başlaması komutu yollanır ve I2C yolu 

meşgul edilmeye devam edilir. Serbest bırakılana kadar başka bir birincil cihazın 

araya girmesine engel olunur. 

Wire.beginTransmission(adres) 

Verilen parametredeki adreste bulunan I2C cihazı ile iletişimi başlatır. Ayrıca 

write() fonksiyonu ile gönderilecek baytları kuyruğa alır. endTransmission() 

fonksiyonu ile gönderim tamamlanır. 

Wire.endTransmission(durkomutu) 

beginTransmission() fonksiyonu ile başlatılan I2C bağlantısını sonlandırır ve 

write() komutu ile kuyruğa eklenmiş verileri iletir. Bazı I2C cihazlarıyla uyumlu 

olması için boolean türünde bir parametre alır. Parametre lojik TRUE olduğunda 

veir iletimi sonrasında dur komutu yollanır ve I2C bus hattı serbest bırakılır. Lojik 

FALSE parametresi yollandığında veri iletiminden sonra yeniden başlatma komutu 

yollanır. Araya başka bir cihazın girmemesi için hat meşgul edilmeye devam 

edilir. Parametre girilmezse varsayılan olarak lojik TRUE değeri gönderilir. 

Wire.write(deger) 

Birincil cihazdan yapılmış isteğin cevabı olarak çevresel cihazdan gelen veriyi 

yazar ya da birincil cihazın çevresel cihaza yollayacağı verileri kuyruğa alır. Bu 

işlemler beginTransmission() ve endTransmission() fonksiyon çağrılarının 

arasında olur. 

Örnek Kod:  
#include <Wire.h> 

 

byte val = 0; 

 

void setup() 
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{ 

  Wire.begin(); // i2c bus hattına bağlan 

} 

 

void loop() 

{ 

  Wire.beginTransmission(44); // #44 (0x2c) adresli cihazla bağlantı kur 

                              // cihazın datasheet dosyasında adres yazılı 

  Wire.write(val);             // bayt değerini gönder   

  Wire.endTransmission();     // iletişimi kapat 

 

  val++;        // değeri bir artır 

  if(val == 64) // değer 64 olursa… 

  { 

    val = 0;    // … sıfırdan tekrar başla 

  } 

  delay(500); 

} 

 

Wire.available() 

read() fonksiyonu ile alınabilecek baytların sayısını döndürür. Birincil cihazlarda 

requestFrom() çağrısından sonra kullanılmalıdır ya da çevresel bir cihazda 

(örneğin bir başka kart) onReceive() kod bloğunda kullanılmalıdır. Stream 

sınıfından miras alınmış bir fonksiyondur. 

Wire.read() 

Stream sınıfından miras alınmış bu fonksiyon requestFrom() çağrısından sonra 

birincil cihazda çevresel cihazdan gelecek olan bayt verileri almak için ya da 

çevresel cihazda birincil cihazdan gelen bayt veriyi okumak için kullanılır. 

Wire.onReceive(handler) 
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Çevresel cihazda birincil cihazdan veri geldiğinde çağrılacak fonksiyonu 

kaydetmeye yarayan fonksiyondur. handler parametresi çağrılacak fonksiyondur. 

Bu fonksiyon çevresel cihaza veri geldiğinde çağrılacaktır. Bir parametre alması 

beklenir. O parametre de birincil cihazdan gelen baytların sayısıdır. Geriye değer 

döndürmez. Örnek handler tanımı: void HandlerOrnek(int baytSayisi) 

Wire.onRequest(handler) 

Çevresel cihazda, birincil cihaz veri istediğinde çağrılacak olan fonksiyonu 

belirlemek için kullanılır. Parametre olarak verilen handler, çağrılacak 

fonksiyondur. Parametre almaz ve geriye değer döndürmez. 

Seri İletişim (UART) Kütüphanesi 

UART, PC – mikro denetleyici arası ya da mikro denetleyici ile çevresel cihazlar 

arası veri iletişimi için basit bir formdur. Düşük hızlı, iki yönlü iletimli bu yapı biri 

ortak topraklama biri de veri iletimi için olmak üzere en az iki pine ihtiyaç 

duymaktadır. İletişim kurulan cihazla çapraz bağlanmış bir RX (alıcı pin) bir de TX 

(gönderici pin) bulunmaktadır. Bu bağlantı türünü sıklıkla Energia ortamında 

debug mesajlarını bilgisayarda seri monitörde görmek için kullanacaksınız. 

UART iletişiminin donanımsal ve yazılımsal olmak üzere iki türü bulunmaktadır. 

Donanımsal UART, yazılımsal olandan daha performanslı çalışmaktadır ve seri 

iletişim kütüphanesi işlemlerinde daha kolay kullanılabilmektedir. 

Donanımınıza bağlı olarak birden fazla çift UART pinine sahip olabilirsiniz. 

Varsayılan olarak “Serial” komutu ile UART işlemleri yapabilmektesiniz. Ancak 

donanımınıza bağlı olarak ilave pinlere erişmek istediğinizde “Serial1, Serial2, …” 

gibi çeşitlemeler kullanmanız gerekebilir.  

MSP430G2 Donanım Ayarları 

Hâlihazırda pek çok farklı LaunchPad türleri bulunmaktadır. Ayrıca her bir 

launchpad iki ayrı türde MSP ile gönderilmektedir. Donanımsal ayarlar yeni bir 

launchpad kullanıcı için ve ya mikro denetleyiciler ile ilk kez karşılaşanlar için 

zorlayıcı olabilir. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi en güncel launchpad versiyonu 

(v1.5) dip sokete takılı MSP430G2553 çipi ile gelmektedir.  
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Görselde donanımsal UART desteğine sahip olan MSP430 çipini görmekteyiz. 

Donanımsal seri iletişim kullanabilirliğimizi belirleyen tek şey sokette takılı olan 

bu çiptir. Launchpad v1.5 ile birlikte gelen diğer çip olan MSP430G2452’nin 

donanımsal UART desteği yoktur. Bu nedenle doğru çipin takılı olduğundan emin 

olmalısınız. 

Eğer Energia v1.4 ve öncesi bir launchpad’e sahipseniz paketinizle gelen çiplerin 

donanımsal UART desteği bulunmamaktadır. Yani donanımla ilgili bir ayar 

yapmadan sadece yazılımsal UART kütüphanesini kullanarak seri port üzerinden 

iletişim kurabilirsiniz. Ne yazık ki, yazılımsal UART desteği, donanımsal UART 

versiyonundan daha fazla işlemci döngüsünde işleri yapabilmektedir. Bu sebeple, 

eğer Arduino ortamından buraya geçiş yapmışsanız ya v1.5 bir launchpad 

almalısınız ya da elinizdeki MSP’yi MSP430G2553 gibi bir model ile 

değiştirmelisiniz. MSP430G2553 gibi donanımsal UART’a sahip bir çipi v1.4 veya 

daha eski bir lauchpad ile kullanmak için ilerleyen paragraflardaki bilgilere 

bakmalısınız. 

Eğer launchpad v1.5 sahibi iseniz üzerinde “MSP-EXP430G2” etiketini küçük bir 

“Rev 1.5” yazısıyla birlikte görebilirsiniz. Donanımsal UART desteğini aktif etmek 

için aşağıdaki görselde olduğu gibi J3 başlığındaki jumperları yerleştirmelisiniz.  
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Launchpad v1.5 varsayılan olarak, eski sürümlerle uyumlu olması açısından 

yazılımsal UART jumper ayarı yapılmış vaziyette gelir. Bu jumperları 

değiştirdiğinizde Energia Seri İletişim Kütüphanesini normal bir şekilde 

kullanabilirsiniz. 

Yazılım Ayarları 

 

Donanımsal UART için Ayarlar 

Donanımsal UART kullanıcıları için ayarlar oldukça kolaydır. Arduino programı ile 

aynı şekilde çalışmaktadır. Sadece cihazda tümleşik gelen USB – seri port 

iletişimi 9600 baud ile sınırlıdır. Bu değer Arduino Uno gibi farklı platformlarda 

daha yüksek değerlere de çıkabilmektedir. 
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Yazılımsal UART için Ayarlar 

Daha sonra eklenecek. 

Launchpad V1.4 için Donanımsal UART Ayarları 

“MSP-EXP430G2” etiketinin altında “Rev x.xx” gibi bir yazı bulunmayan bir 

launchpad sahibi iseniz v1.4 veya daha eski sürüm bir cihazınız var demektir. 

Donanımsal UART kullanmak için MSP430G2553 gibi donanımsal UART destekli 

bir çip edinip, daha sonra J3 başlığındaki seri iletişim pinlerini çapraz 

bağlamalısınız.  

Seri İletişim (Serial - UART) Kütüphanesi 
Fonksiyonları 

 

Serial.available() 

Seri portta okunmaya hazır olan baytların sayısını getiren fonksiyondur. Bu veri 

hâlihazırda cihaza ulaşmış ve seri iletişim tampon hafızasında (buffer) tutulan 

(128 bayta kadar tutabilir) veridir. Stream sınıfından miras alınmış bir 

fonksiyondur. 

Örnek bir kod: 

int gelenBayt = 0;   // seri porttan gelecek olan veri için 
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void setup() { 

        Serial.begin(9600);     // 9600 bps ile seri portu aç 

} 

 

void loop() { 

 

        // sadece veri aldığında yeni veri gönder: 

        if (Serial.available() > 0) { 

                // gelen baytı oku: 

                gelenBayt = Serial.read(); 

 

                // gelen veriyi göster: 

                Serial.print("Gelen veri: "); 

                Serial.println(gelenBayt, DEC); 

        } 

} 

Serial.begin(saniyedekibithizi) 

Seri veri iletişiminde saniyede iletilecek bit sayısını (bps – baud) ayarlamaya 

yarar. Bu değer bilgisayarla olan iletişimde 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 

19200, 28800, 38400, 57600 veya 115200 olabilir. Daha farklı bir değer 

kullanarak bir cihazla iletişim kurmak için 0 ve 1 nolu pinleri kullanabilirsiniz. 

Örnek: 

void setup() { 

 Serial.begin(9600); // 9600 bps ile seri portu açar 

} 

 

void loop() {} 

Serial.end() 

Seri iletimi bitirir ve TX, RX pinlerini genel amaçlı kullanıma açar. Tekrar seri 

iletişime başlamak için begin() fonksiyonu kullanılmalıdır. 
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Serial.find(hedef) 

Seri tampon bellekten hedef parametresinde belirtilen karakteri bulana kadar 

okuma yapar. Parametrede verilen ifade bulunursa fonksiyon lojik TRUE 

döndürür, zaman aşımına uğrarsa lojik FALSE döndürür. Stream 

kütüphanesinden miras alınmıştır. 

Serial.findUntil(hedef, sonlandirici) 

Seri tampon bellekten hedef parametresinde belirtilen karakteri bulana kadar ya 

da sonlandırıcı karakteri görene kadar okuma yapar. Parametrede verilen ifade 

bulunursa fonksiyon lojik TRUE döndürür, zaman aşımına uğrarsa lojik FALSE 

döndürür. Stream kütüphanesinden miras alınmıştır. 

Serial.flush()  

Seri tampon belleği temizler. Tüm Serial.read() ve Serial.available() çağrıları en 

son Serial.flush() çağrısından sonra gelen verileri gösterirler. Serial.flush() 

çağrıldığında dışarı veri gönderimi varsa tampon belleği temizlemeden önce veri 

gönderiminin bitmesini bekler. Stream kütüphanesinden miras alınmıştır. 

Serial.parseFloat() 

Seri tampon bellekten gelen ilk hatasız float ondalıklı sayı verisini okur. Sayısal 

olmayan tüm karakterleri eksi işareti de dâhil olmak üzere atlar. Ondalıklı sayı 

olmayan ilk karakteri gördüğü anda çalışmasını bitirir. Stream kütüphanesinden 

miras alınmıştır. 

Serial.parseInt() 

Seri porttan gelecek int tipindeki ilk tam sayıyı okur. Stream kütüphanesinden 

miras alınmıştır. 

Serial.peek() 

Gelmekte olan seri iletim verisinden sıradaki ilk baytı (karakteri) tampon 

bellekten silmeden okuma işlemi yapar. Bu nedenle read() fonksiyon çağrısı 

yapılana kadar tüm başarılı peek() çağrıları aynı sonucu getirirler. Stream 

kütüphanesinden miras alınmıştır. 

Serial.print() 
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Seri portta insanların okuyabileceği şekilde ASCII karakter verisi yazdırmaya 

yarar. Kullanım alanına göre farklı şekiller alabilmektedir. Sayılar her bir rakama 

karşılık gelen ASCII karakter yardımıyla görüntülenirler. Ondalıklı sayılar da tam 

sayılar gibi görüntülenmelerine karşılık sadece virgülden sonraki ilk iki hane 

gönderilebilir. Bayt veriler tek karakter olarak gönderilir. Karakter ve metin 

değerler olduğu gibi gönderilir. Örnek: 

 Serial.print(78) seri monitörde “78″ olarak gözükür. 

 Serial.print(1.23456) seri monitörde “1.23″ olarak gözükür. 

 Serial.print(‘N’) seri monitörde “N” olarak gözükür. 

 Serial.print(“Merhaba.”) seri monitörde “Merhaba.” olarak gözükür. 

Farklı sayı tabanlarında verilerin gönderimi için ikinci bir parametrenin 

kullanılması gerekmektedir. Bu parametre BIN (ikilik taban için), OCT (sekizlik 

taban), DEC (onluk taban), HEX (onaltılık taban) değerlerinden birini alabilir. 

Ondalıklı sayılar (float) ile çalışırken de bu parametre yardımıyla virgülden sonra 

gözükecek basamak sayısı ayarlanabilir. Örneğin; 

 Serial.print(78, BIN) seri monitörde “1001110″ olarak gözükür. 

 Serial.print(78, OCT) seri monitörde “116″ olarak gözükür. 

 Serial.print(78, DEC) seri monitörde “78″ olarak gözükür. 

 Serial.print(78, HEX) seri monitörde “4E” olarak gözükür. 

 Serial.println(1.23456, 0) seri monitörde “1″ olarak gözükür. 

 Serial.println(1.23456, 2) seri monitörde “1.23″ olarak gözükür. 

 Serial.println(1.23456, 4) seri monitörde “1.2346″ olarak gözükür. 

Anlık bellek (flash-memory) tabanlı metinleri fonksiyona F() fonksiyonunun içinde 

gönderebilirsiniz. Örnek: Serial.print(F(“Merhaba Dünya”)) 

Tek bir baytlık veri gönderimi için Serial.write() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 

Örnek bir kod parçası: 
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/* 

  For döngüsü yardımıyla farklı veri ve gösterim türlerini örnekleyen kod. 

*/ 

int x = 0;    // degisken 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);      // 9600 bps ile seri portu aç     

} 

 

void loop() {   

  // etiketleri yazar  

  Serial.print("FORMATSIZ");       // bir etiket yazdırır 

  Serial.print("\t");              // bir tab boşluk ekler 

 

  Serial.print("DEC");   

  Serial.print("\t");       

 

  Serial.print("HEX");  

  Serial.print("\t");    

 

  Serial.print("OCT"); 

  Serial.print("\t"); 

 

  Serial.print("BIN"); 

  Serial.print("\t");  

 

  for(x=0; x< 64; x++){    // ASCII tablosunun bir kısmı için çalışır 

 

    // farklı formatlarda gösterilecek: 

    Serial.print(x);       // ASCII sayı olarak göster - "DEC" ile aynıdır 

    Serial.print("\t");    // bir tab boşluk ekler 
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    Serial.print(x, DEC);  // ASCII desimal olarak gösterir 

    Serial.print("\t");    // bir tab boşluk ekler 

 

    Serial.print(x, HEX);  // ASCII onaltılık tabanda gösterir 

    Serial.print("\t");    // bir tab boşluk ekler 

 

    Serial.print(x, OCT);  // ASCII sekizlik tabanda gösterir 

    Serial.print("\t");    // bir tab boşluk ekler 

 

    Serial.println(x, BIN);  // ASCII ikilik tabanda gösterir 

             // "println" ile bir alt satıra geçilir 

    delay(200);            // delay 200 milisaniye bekletir. 

  } 

  Serial.println("");      // bir alt satıra daha geçilir 

} 

Serial.println() 

Seri portta insanların okuyabileceği şekilde ASCII karakter verisi yazdırır ve 

sonuna alt satıra geçiş karakteri (ASCII 13 + ASCII 10 ya da /r + /n) ekler. 

print() fonksiyonu ile aynı şekilde kullanılır. Analog bir verinin gösterimiyle ilgili 

aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz: 

/* 

  Analog veri 

 

  Analog 0 girişinden veri okuyup değeri yazdırır. 

 

  24 Mart 2006 tarihinde 

  Tom Igoe tarafından oluşturulmuştur 

*/ 

 

int analogDeger = 0;    // analog veriyi tutacak değişken 
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void setup() { 

  // 9600 bps ile seri portu kullanıma açar: 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  // pin 0 üzerinden analog veri okur: 

  analogDeger = analogRead(0); 

 

  // farklı biçimlerde ekrana basar 

  Serial.println(analogDeger);       // desimal gösterim 

  Serial.println(analogDeger, DEC);  // desimal gösterim 

  Serial.println(analogDeger, HEX);  // 16’lık gösterim 

  Serial.println(analogDeger, OCT);  // 8’lik gösterim 

  Serial.println(analogDeger, BIN);  // 2’lik gösterim 

 

  // bir sonraki okuma işleminden önce 10 milisaniye bekler 

  delay(10); 

} 

Serial.read() 

Seri porttan veri okur. Stream sınıfından miras alınmıştır. Örnek kod: 

int gelenBayt = 0; // seri porttan değer okumak için değişken 

 

void setup() { 

 Serial.begin(9600); // 9600 bps hızında seri portu aç 

} 

 

void loop() { 

 

        // sadece veri aldığında yeni veri gönder: 
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        if (Serial.available() > 0) { 

                // gelen baytı oku: 

                gelenBayt = Serial.read(); 

 

                // gelen veriyi göster: 

                Serial.print("Gelen veri: "); 

                Serial.println(gelenBayt, DEC); 

        } 

} 

Serial.readBytes(tampon, uzunluk) 

Seri porttan gelen verileri okur ve tampon değişkene aktarır. Parametre olarak 

girilen uzunluk değerine ulaşıldığında veya zaman aşımıyla karşılaştığında işlem 

yapmayı bırakır. Tamamlandığında belleğe aktarılan karakter sayısını döndürür. 

Sıfır dönmüşse geçerli bir veri okunamamış demektir. Stream kütüphanesinden 

miras alınmıştır. Tampon parametresi char[] veya byte[] türünde veri saklar. 

Serial.readBytesUntil(karakter, tampon, 
uzunluk) 

Seri porttan gelen verileri okur ve bir diziye aktarır. Fonksiyon verilen uzunluğa 

ulaşıldığında, zaman aşımına uğradığında ya da karakter parametresi okunduğu 

anda çalışmayı durdurur. Stream kütüphanesinden miras alınmıştır. 

Serial.setTimeout(zaman) 

Bu fonksiyon readBytes() ve readBytesUntil() fonksiyonlarının seri porttan veri 

bekleyeceği maksimum süreyi milisaniye cinsinden belirlemek için kullanılır. 

Varsayılan değeri 1000 milisaniyedir. Parametre olarak gönderilen milisaniye 

değeri long tipinde olmalıdır. Stream kütüphanesinden miras alınmıştır. 

Serial.write() 

Bu fonksiyon seri porta ikili formatta veri yazar. Gönderilen veri bir bayt veya 

bayt serisi şeklindedir. Bir sayının basamaklarını oluşturan rakamları göndermek 

istiyorsanız print() fonksiyonunu kullanmalısınız. Örnek kod: 

void setup(){ 
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  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop(){ 

  Serial.write(45); // 45 değerine sahip bir bayt gönderilir 

 

   int gonderilenBaytlar = Serial.write("merhaba"•);  

   // "merhaba"• metnini gönderir ve metinin boyutunu değişkene aktarır. 

} 

Çoklu Görev İşlemleri - Multitasking 

Multitasking, bir mikro denetleyici üzerinde eşzamanlı olarak farklı görevleri ya 

da farklı kod bloklarını çalıştırabilme yeteneğine verilen addır. Energia MT ve ya 

EMT ortamında multitasking her bir farklı sekme sayfasına ayrı bir görev olarak 

muamele ederek ve işin gerisini TI-RTOS ve Energia ‘ya bırakarak yapılmaktadır. 

Halihazırda multitasking MSP432 ve CC3200 launchpadlerinde ve the 

RedBearLabs CC3200, WiFi Mini ve Micro ile the CC2650 SensorTag cihazlarında 

desteklenmektedir. Ayrıca Energia ortamında Tools -> Board menüsünde EMT ile 

belirtilen cihazlar multitasking desteklidir. 

Energia MT ile Multitasking Uygulama Ayarları 

Energia MT ile her bir ayrı sekme sayfası, uygun ve benzersiz setup() ve loop() 

fonksiyonlarını içermesi halinde multitasking için ayrı bir görev olarak 

kullanılabilir. Örneğin iki görev parçacığına sahip bir multitasking uygulamasında 

isimler; setupTask1()/loopTask1() ve setupTask2()/loopTask2() şeklinde olabilir. 

Energia MT bu isimleri anahtar kelime eşleştirme sistemi ile bulup otomatik 

olarak ayrı birer göreve çevirecektir. Ayrıca her bir setup() / loop() çiftinin 

bulunduğu dosyanın “.ino” uzantılı olması gerekmektedir. “.c” uzantılı dosyalar 

multitasking için kullanılamamaktadır. 

Farklı işlemler arasında iletişimi için global değişkenler kullanılmalıdır. Global 

değişkenler tüm süreç içinde gerçekten global haldedirler. Yani bir global 

değişken adını diğer hiçbir program parçacığının içinde lokal olarak 

tanımlayamazsınız. Tüm global değişkenler ilk sekme içinde tanımlanmak 

zorundadır. 
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Gömülü sistem bir uygulamada multitasking işleminin en klasik örneği birden 

fazla sayıda ledi farklı zamanlarda yakıp söndürmektir. Kolay gibi gözükse de bu 

işlemi multitasking kullanmadan yapmak oldukça zor olabilmektedir. Bu işi 

multitasking ile yapmak için ilk olarak üç sekme açıp setup() ve loop() 

fonksiyonlarını oluşturuyoruz. Hangi ledin hangi sekmede çalışacağını birer 

#define tanımı ile belirliyoruz. MSP432 ortamında üç farklı renk led için 

RED_LED, GREEN_LED, BLUE_LED olarak tanımlanmıştır. 

Her bir setup() fonksiyonunda pinMode() fonksiyonu ile LED pinini çıkış olarak 

ayarlamalıyız. Daha sonra her bir loop() fonksiyonu içinde digitalWrite() 

fonksiyonları ile LED pinleri sırasıyla HIGH ve LOW yapıp aralarda farklı 

uzunluklarda delay() fonksiyonunu eklemeliyiz. Aşağıda örnek kodları 

görebilirsiniz. 

Tab 1 
#define LED BLUE_LED 

void setup() {  

 // çıkış pini olarak ayarla. 

 pinMode(LED, OUTPUT);  

} 

void loop() { 

 digitalWrite(LED, HIGH); // ledi yak 

 delay(100); // biraz bekle 

 digitalWrite(LED, LOW); // ledi söndür 

 delay(100); // biraz bekle 

} 

Tab 2 
#define LED GREEN_LED 

void setupGreenLed() {  

 // çıkış pini olarak ayarla. 

 pinMode(LED, OUTPUT);  

} 

void loopGreenLed() { 
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 digitalWrite(LED, HIGH); // ledi yak 

 delay(500);  // biraz bekle 

 digitalWrite(LED, LOW); // ledi söndür 

 delay(500); // biraz bekle 

} 

Tab 3 
#define LED RED_LED 

void setupRedLed() {  

 // çıkış pini olarak ayarla. 

 pinMode(LED, OUTPUT);  

} 

void loopRedLed() {  

digitalWrite(LED, HIGH); // ledi yak 

 delay(1000); // biraz bekle 

 digitalWrite(LED, LOW); // ledi söndür 

 delay(1000); // biraz bekle 

} 

Bu örneği Energia MT ortamında File -> Examples -> Multitasking -> Multiblink 

adıyla bulabilirsiniz. 
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Basit Elektronik Bileşenler 

 

Breadboard (Ekmek Tahtası) 

Breadboard kullanımı ile ilgili konuları kapsayan boş bir çalışma ala birçok öğretici 

doküman vardır. Prototip devreler içeren delikli kartlar ve hazır üretilmiş PCB ler 

vardır, hâlbuki Breadboardların kullanımı çok kolay ve ucuzdur. 

Breadboard, içinde elektriksel bağlantıları olan binıdır. Her bir satır aynı satırdaki 

her bir noktaya elektriksel olarak içten mekanik olarak bağlıdır. Yeni devre 

bağlantıları yapmak için, satırları birbirlerine bağlamak üzere kablo kullanılır. 

Breadboard’un alt ve üstünde yer alan güç hatları olarak isimlendirilen büyük bir 

satırlar (Mavi ve Kırmızı işaretli) vardır. Bunlar VCC (güç) ve GND (toprak) 

sinyalleri içindir. VCC veya GND için herhangi bir satıra bağlamak için bu hatları 

kullanabilirsiniz. 
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Breadboard (Ekmek Tahtası) Nasıl Kullanılır: 

 

Giriş: 

Bir devre yapmayı öğrenirken en temel parçalardan birisi Breadboard’dır. Bu 

yazıda, Breadboarda neden bu ad verilmiştir ve nasıl kullanılır konusunda biraz 

bilgi alacaksınız. Breadboard üzerinde nasıl bir devre yapılır, nasıl kullanılır bu 

öğreneceksiniz. 

 

Okumanız önerilen konular:  

Burada Breadboardı öğrenmeden önce konuyu daha iyi kavrayabilmek ve 

keşfedebilmeniz için okumanız önerilen konular vardır. 

 V,I,R, ve  Ohm’s Kanunu 

 Devre nedir  

 Kabolarla Çalışmak 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/voltage-current-resistance-and-ohms-law
https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-a-circuit
https://learn.sparkfun.com/tutorials/working-with-wire
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 Devre Şemalarını Okumak 

 Ortak Bağlantılar 

 AVOMetre Nasıl Kullanılır 

 

Tarihçe: 

1960lardan önce bir devre yapmak istediğinizde tek şansınız tel sarma denilen bir 

tekniği kullanıyor olurdunuz. Kablo sarma tekniği bir delikli yalıtkan panel 

üzerindeki (perfboard veya protoboard olarak ta bilinir) deliklere takılmış metal 

çubuklara metal telin sarılması ile yapılır. Gördüğünüz gibi süreç oldukça karışık 

görünüyor. Bu yöntem günümüzde de kullanılmasına rağmen bu işlemleri daha 

kolay yapmanın bir yolu ise breadbord’dur. 

   

https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-read-a-schematic
https://learn.sparkfun.com/tutorials/connector-basics
https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-use-a-multimeter
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Breadborad (Ekmek Tahtası) Adı nereden 
geliyor: 

Breadborad (Ekmek Tahtası) denildiğinde, aklınıza büyükçe ahşap bir tahta 

parçası, üzerinde büyükçe yeni pişmiş, sıcak bir ekmek gelebilir. 

 

 

Elektronik devreler çok küçüldü ve biz bu devreleri kurmak için daha iyi yollar 

bulduk. Buda anneleri sevindirdi. Çünkü ekmek tahtalarını kurtardılar. Kafa 

karıştıran adıyla ekmek tahtası, teknik olarak hala breadbordlar ama bu tartışma 

artık adı üzerine değil, modern kaynaksız breadbordlar üzerinden olacaktır. 

Neden breadbordlar: 

Elektronik Breadboard denince, (üzerinde sandviç yapılan değil) üzerinde lehimsiz 

devre kurulabilen ekmek tahtasından bahsetmekteyiz. Burada büyük veya küçük 

boyutlarda hiç lehim kullanmadan geçici veya prototip devreler kurmaktır. 
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Prototip işlem sürecinde testleri yapmak, fikirlerinizin başlangıç modellerini yada 

başka devreleri denemek veya yapılmış olan bir devrenin aynısını kurmak için 

Breadboardları kullanırız. Eğer yaptığınız devrenin teorik hesaplamalarından emin 

değilseniz ve test çıktılarını görmek istediğinizde Breadboard’a ihtiyaç duyarız. 

Elektronikte yeni olanlar ve yeni devreler için en iyi başlangıç yeri Breadboard 

kullanmaktır. İşin gerçekten güzel tarafı breadboardlarla hem basit hemde 

karmaşık devrelerin kurulabilmesidir. Burada daha sonra anlatılacağı gibi 

breadboardlar büyüyebilir, eğer karmaşık devreleri kurarken breadboard boyutu 

yeterli gelmezse yeni breadboardlar eklenebilir. 

Breadbordların diğer bir ortak kullanım alanı yeni elektronik parçaların ve 

tümleşik devrelerin (IC = Integrated Circuits) test edilmesi içindir. Yeni bir şeyler 

üzerinde çalışırken devreleri yeniden kablolamak yada lehimlemek istemiyoruz. 

Açıklanmak istenen, devrelerimizi her zaman kalıcı olarak kurmak istemeyiz. 

SparkFun teknik destek ekibi olarak müşterinin problemini çözmek için çalışırken, 

devrelerin test ve analizi için Breadbord kullanırız. Müşterilerin parçalarını 

bağlayıp sorunu anlayıp çözdükten sonra bir dahaki sorun için ihtiyaç 

duymayabilirsiniz. 
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Breadboard’da Lehim kullanılmadan yapılmış bir devre. 

Breadboard’un Yapısı: 
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Bir Breadboard önemli özellikleri 

Bir breadboard nasıl çalıştığını açıklamak ve içeride neler olduğunu görmek için 

en iyi yol onun içini açmaktır. Daha küçük bir breadboard kullanarak onun 

çalışmasını daha rahat görebiliriz. 

Bağlantı Şeritleri: 

 

Soldaki bir SparkFun Mini Breadboard’u, Sağdaki ise Arkasındaki yapışkan kâğıdı 

çıkarılmış halde arkadan görünüşü. 

https://www.sparkfun.com/products/11659?_ga=1.55156013.723641867.1458915418
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Plastik deliklerin arkasına gizlenmiş küçük kıskaçlar vardır. Bu kıskaçların görevi 

deliklerden takılmış tellerin veya elektronik malzemelerin metal uçlarından 

tutarak elektriksel iletişim sağlamaktır. 

 

Yukarıdaki resimde breadboard’dan çıkarılmış tek bir metal iletken şerit. 

Elektriksel olarak bağlanacak elektronik devre elemanı bu satırdaki herhangi bir 

kıskaca takılır. Metal şerit iletken herhangi bir noktasından akım geçmesini 

mümkün kılar. 

Bu şerit iletken üzerinde sadece 5 adet kıskaç (klips) olduğunu fark etmişsinizdir. 

Bu hemen hemen bütün breadboardlarda aynıdır. Böylece, bir satıra en fazla 

adede kadar elektronik elemanın bir ucu veya tel takılabilir. Aslında satırda 10 

delik vardır, öyleyse neden sadece be bileşen bağlanabiliyor. Aslında her satırın 

ortasında satırı ortadan beş beş ayıran bir kanal vardır. Bu kanal, her yatay 

satırın iki tarafını birbirinden ayırır ve elektriksel olarak yalıtır. Dolaysıyla bize her 

satırın iki tarafından beşer tane delik bırakılmıştır. Bunun amacını şimdili 

tartışmayalım. Sadece her satırın iki tarafının birbirinden kopuk olduğunu 

bilmeniz yeterlidir.  
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Breadboarda takılmış bir LED, LED’in her bacağı ortadaki satırı ayıran kanalın her 

iki tarafına yerleştirildiğine dikkat edin. Bu bağlantı şekli LED’in uçlarının kısa 

devre olmasını engeller. 

Güç Hatları: 

Şimdi göreceğimiz Breadboardun içindeki bağlantıların nasıl yapıldığıdır. 

Breadboardların dikey kenarları boyunca uzanan uzun satırlara, genellikle güç 

hatları denir. 

 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/light-emitting-diodes-leds
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Orta boy bir breadboard’dun arkasındaki yapışkan yüzey çıkarılarak güç hatları 

görünür hale getirilmiş. 

Bu güç hatları da diğerleri gibi metal şeritlerden yapılmıştır ve uzunlamasına 

çalışırlar, genellikle dikey olarak hepsi birbirine bağlıdırlar. Bir devre tasarlarken, 

farklı yerlerde çok fazla besleme enerjisi almak ihtiyacı doğar. Bu güç hatları 

devrenizin besleme noktalarına kolayca ulaşmanızı sağlar. Genellikle kenarlarda 

bu güç hatlarından ‘-’ uç mavi veya siyah ve ‘+’ uç kırmızı ile işaretlenmiştir. 

İki kenardaki bu hatlara dikkat ederseniz birbirleri ile bağlantılı olmadıklarını 

görürsünüz. Bu yüzden, her iki kenardaki bu güç hatlarına tek bir güç 

kaynağından enerji veriyorsanız, iki taraftaki bu hatları bir tel ile atlama yaparak 

kısa devre edebilirsiniz. Bu işlemi yaparken işaretlere dikkat ediniz. Bunun bir 

kuralı yoktur fakat güç hattının pozitif ucunu ‘+’ kırmızı olan hatta ve negatif 

ucunu da ‘-’ mavi olan hatta bağlarsanız kullanırken kendinize kolaylık sağlamış 

olursunuz. 

 

İki atlama kablosu kullanarak iki kenardaki güç hatları birbirine bağlanmış. Her 

zaman ‘+’ yı ‘+’ ya (Kırmızıyı kırmızıya)ve ‘-’ yi  ’-’ ye (Maviyi maviye) bağlayınız. 

https://www.sparkfun.com/products/9567?_ga=1.197769641.723641867.1458915418
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DIP kılıf entegre desteği: 

Breadbordun ortasındaki kanalın satırı ikiye ayırdığını ve birbirinden yalıttığını 

daha önceden söylemiştik. Bu kanal çok önemli imkânlar sağlar. Birçok Entegre 

devre üreticisi şirket ürettikleri entegrelerin Breadbordun üzerine basitçe ve 

kolayca takılabilecek şekilde üretmeye gayret ederler. Entegreler küçültülerek 

Breadbordun üzerinde en az yer kaplaması sağlanmıştır. Bunlar Dual In Line ve 

ya DIP kılıf olarak isimlendirilmişlerdir. 

Bu DIP kılıf entegrelerin iki yanındaki bacakları bu kanala mükemmel derecede 

uyacak şekilde yapılmışlarıdır. Entegrenin ayaklarının görevleri Farklıdır, bu 

yüzden bunların iki taraftaki ayaklarının birbirine değmesini istemeyiz. Bu 

bölünme yüzünden boardlar kullanışlı hale gelmiştir. Bu yüzden, biz IC’nin 

ayaklarını çok fazla müdahaleye gerek görmeden kolayca karşılıkla olarak 

bağlayabiliriz.  

 

Satırlar ve Sütunlar: 
Dikkat ederseniz breadboardardun üzerinde satırlar ve sütunların çeşitli sayılar ve harfler 

ile işaretlendiğini görebilirsiniz. Bunların amacı devre kurarken size yardım etmektir. 

Devreler hızla büyüyebilir, bu durumda siz bir elemanın ayağını veya bir kabloyu yanlış 
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bir deliğe taktığınızda devreniz çalışamayabilir veya bozulabilir. Eğer bir bağlantı 

yapamaya çalışıyor ve onun satır numarasını biliyor isek gözlerimizle takip ederek takmak 

yerine o satır numarasındaki deliğe takmak daha kolay hale gelecektir. 

Siz devre kurarken size yardımcı olacak birçok kitap ve kılavuz vardır. Onlarda 

breadboardların üzerinde devre kurarak size yardımcı oluyorlar. Fakat siz devre kurarken 

oradaki devrenin kurulumun aynısını yapmak zorunda değilsiniz. O devre örnek bir 

kurulumdur. Elektriksel bağlantılarını doğru olarak yaptıktan sonra elemanlarınızı farklı 

deliklere takarak ta kurabilirsiniz. 

Kablo Bağlantı Soketleri: 
Bazı breadboardların üzerinde dışarıda güç kablolarının bağlantısını kolaylaştıracak 

soketler (Born Vidaları) konulmuştur. Bu soketler değişik güç kaynağı bağlantılarınızı 

kolayca yapmanıza olanak sağlar. Bir sonraki bölümde bu konuyu ele alacağız. 

Diğer Özellikler: 

Siz devrenizi kurarken sadece bir breadboard kullanmak zorunda değilsiniz. Bazı 

devreler daha fazla alana ihtiyaç duyar. Breadbordların kenarların küçük girinti ve 

çıkıntılar mevcuttur. Bu girinti ve çıkıntılar, breadboardların birbirlerine takılarak 

daha büyük devre kurma alanı sağlamaları içindir. 
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Dört adet SparkFun mini breadboard’u diğerlerine bağlanmış halde. 

Bazı breadboardlarda çeşitli yüzeylere yapışmasını sağlama üzere çift taraflı yapışkan 

yüzey desteği sağlanmıştır. Eğer breadbordaları kalıcı bir muhafaza içersinde saklamak 

isterseniz kullanabilirsiniz. 

Bazı büyük boyutlu breadbordlar da güç hatları (Alt ve Üstte bulunan parçalar) diğer 

yarısından yalıtmak amacıyla çıkarılabilir yapılmıştır. Bu nedenle devrenizde 3.3V ve 5V 

gibi farklı gerilimlere ihtiyaç duyarsanız bunları ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Eğer güç 

hatlarının yalıtılmış olduğundan emin değilseniz, kontrol ediniz, yoksa devre kurulumu 

sırasında bundan dolayı sorunlar yaşabilirsiniz. Güç hatlarının yalıtılmış olup olmadığını 

kontrol etmenin en iyi yolu AVO metre (Gerilim – Akım – Direnç ölçebilen ölçü aleti) 

kullanmaktır. 

Bir Breadboard İçin Güç Besleme Enerjisi 
Sağlanması:  

Breadboardlara Besleme enerjisi sağlanması söz konusu olduğunda, çok sayıda seçenek 

vardır. 

Birden Fazla Güç Kaynağı İle Çalışma: 
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Eğer bunun gibi bir Arduino geliştirme seti ile çalışıyorsanız, Arduinonun üzerinde bulunan 

dişi soketlerinden kablo ile belseme gerilimi aktarımı yapabilirsiniz. Arduinonun üzerinde 

Breadboardlara Besleme enerjisi alınabilecek birçok (+) Pozitif besleme ucu ve (-) Şase 

ucu vardır. 

 
mini breadboard üzerindeki bir satıra bir Arduino Toprak (GND) pimi bağlanması. Şimdi bu satıra bağlı herhangi bir bacak ya da tel de 

şaseye bağlı olacaktır. 

Arduino genellikle besleme enerjisini bilgisayarın USB portundan veya bir pil paketinden 

yada duvar tipi küçük besleme kaynağından alır. 

 

Duvar tipi Güç Kaynağı 

Besleme Kaynağı Uçları İçin Bağlantı Girişleri: 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-an-arduino
https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-an-arduino
https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-an-arduino
https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-an-arduino


 ENERGİA İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA 113 

 
Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi bazı breadboradların üzerinde harici güç kaynağını 

bağlayabilmek için kolay bağlantı klemensleri (Born Vida) mevcuttur. Harici güç kaynağını 

bağlayabilmek için ilk yapmamız gereken şey aktarma kablolarını kullanarak 

breadbordları bu kolay bağlantı klemenslerine (Born Vidasına) bağlamaktır. Buna rağmen 

bağlanmış gibi görünebilir, fakat bağlanmamış olabilir. Anlatıldığı gibi bağlantı girişlerini 

kullanmanın amacı breadboardların farklı kullanımlara açık olmasını sağlamak içindir. 

Telleri breadoard üzerindeki bu bağlantı klemenslerine bağlamak için, önce atlama 

bağlantısı yapacak olan telin ucu yeterince soyulur. Klemensin vidası delik rahatça 

görününceye açılır. Klemens üzerinde bulunan delikten kablo geçirilir ve klemensin vidası 

kabloyu koparmayacak şekilde yeterince sıkılır. 

  

Genellikle breadbordlara sadece (+) uç ve şase ucu kablosu bağlanması yeterlidir. Eğer 

alternatif bir güç kaynağı bağlamak gerekirse üçüncü klemensi o zaman kullanabilirsiniz. 

Şimdi breadboard üzerinde klemensler (Born vidaları) hazır fakat daha güç bağlantısını 

henüz yapmadık. Bağlantı yapmak için değişik yöntemler deneyebiliriz. 

Masaüstü Güç Kaynakları: 

Sizin devrelerinize değişik gerilim ve akımları verebilen birçok Laboratuar tipi 

masaüstü güç kaynağı vardır. Ucuna kablo bağlanmış Banana (Muz) jak 

kullanarak güç kaynağından breadboard üzerindeki born vidasına bağlantı 

yaparak enerji alabiliriz. 
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Breadboard üzerin takılmış farklı malzemeleri birbirine bağlamak için Banana jak, 

Timsah ağızlı klips, IC kanca yada herhangi bir kablo kullanabilirsiniz. 

Bir diğer yöntem ise bağlantı klemenslerine (Born Vida) ucuna barrel jak diye 

isimlendirilen AC adaptör çıkışlarının takılabildiği bağlantı elemanın lehimlendiği 

kabloları kullanmaktır. Bunu yapabilmek için orta derecede lehimleme bilgisi 

gerekmektedir. 

 

 

Breadboard Güç Kaynakları: 
Yine breadboardlara besleme enerjisi sağlamak için başka bir yöntem olan breadboardlar 

için yapılmış birçok güç kaynaklarından birisini kullanmaktır. SparkFun’un size 

breadboard üzerine doğrudan takılabilen besleme enerjisi sağlamak için kullanabileceğiniz 

hazır kitleri sunar. 
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Bazı breadboardlar güç kaynakları duvar tipi güç kaynaklarını doğrudan kullanmanızı 

sağlayacak özelliklere sahiptir. Diğerleri USB kablosu üzerinden besleme enerjisi 

alabilecek şekilde yapılmışlardır. Ve hemen hepside devre kurar iken sizin ihtiyacınız olan 

voltajları verecek yetenektedirler. 

 

İlk Breadboard devrenizi kurmak: 
Şimdi Breadboard üzerine bir devre kuralım ve ona besleme gerilimi uygulayalım. Basit 

bir devre kurarak başlıyoruz. 

Nelere ihtiyacınız var: 
Burada ki listeye birlikte bir göz atalım. Eğer elinizde ufak tefek elektronik malzemeler 

varsa devreyi değiştirmekten ve onları kullanmaktan çekinmeyin, aynı devreyi yapmak 

zorunda değilsiniz. Unutmayınız, herhangi bir devreyi oluşturmak için çoğu zaman birden 

fazla yolu vardır. 

Breadboard İçin İhtiyaç Listesi: 

 

Breadboard üzerine devre kurmak için gerekli. 

 

SparkFun Breadboard için güç kaynağı: gerekli olan 3.3V veya 

5V gerilim sağlamak için gerekli. 

https://www.sparkfun.com/products/9567
https://www.sparkfun.com/products/10804
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Duvar tipi güç kaynağı: Yüksek kaliteli 650mAmp. Akım 

sağlayacak SMPS kaynak. 

 

Led 5mm çapında: Çıkışları gözlemlemek için gerekli. 

 

Direnç 330Ω: LED akımını sınırlamak için gerekli. 

 

Kablo bağlantı aparatı: kabloları beadboarda bağlamak için. 

 

Bas bırak anahtar (Pushbutton): 12mm kare buton. 

 

Kablo kesici: Kabloları gerekli uzunlukta kesmek ve uçlarını 

açmak için. 

 

Lehimleme Uçları: 10 uçlu gerektiğinde kabloları ve diğer 

elektronik malzemeleri lehimlemek için kullanılır. 

 

Devre Yapımı: 

Burada breadboard üzerinde kurulmuş küçük bir devre var. 

 

İki farklı yoldan yapılmış bir direnç, bir led ve bir butondan oluşan basit bir devre. 

https://www.sparkfun.com/products/298
https://www.sparkfun.com/products/9881
https://www.sparkfun.com/products/11507
https://www.sparkfun.com/products/11367
https://www.sparkfun.com/products/9190
https://www.sparkfun.com/products/8696
https://www.sparkfun.com/products/10527
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Kırmızı renkli devre Breadboard  güç kaynağı, duvar tipi 9V çıkış veren bir güç 

kaynağından aldığı gerilimi devrenin istediği 5V a çevirip breadboard güç 

hatlarından devreye verir. 

Devreyi inceleyelim: 

 Kablonun bir ucu güç hattının pozitif (+) ucuna, diğer ucu LED’in Anod 

bacağına (+) bağlanmış. 

 LED’in Katot ucuna (-) 330Ω direncin bir ucu bağlanmış. 

 Direncin bir diğer ucuna buton ile bağlanmış durumda. 

 Butona basıldığında, buton kısa devre olur devre şase ile bağlanır, devre 

tamamlanır ve LED ışık verir. 

Devre Şeması: 

Biz burada şemayı okumayı öğreneceğiz. Şema okumak kurulan ve kurulacak 

devreleri anlamak açısından önemlidir. 

Şemada tüm dünyada ki insanların anlayabileceği ve elektronik devre kurmak için 

anlayabileceği dünyaca tanınan ve kullanılan Elektronik malzeme simgeleri 

vardır. Her bir elektronik bileşenin birçok benzersiz şematik sembolü vardır. Bu 

sembolleri çeşitli elektronik çizim programları kullanarak devrelerimizi kurarken 

kullanırız. Ayrıca onları elinizle de çizebilirsiniz. Eğer elektronik ve devre tasarım 

dünyasına derin bir dalış yapmak istiyorsanız, şemaları okumayı öğrenmek çok 

önemli bir adımdır. 

Burada yukarıda breadboard üzerinde kurulmuş devrenin bir şemasını vardır. 

Pozitif besleme ucu (+) (5 V) üstteki ok ile temsil edilmektedir. Daha sonra LED 

(Üçgen üzerinden dışarı çıkan oklarla gösterilen) gider. LED daha sonra bir 

dirence (zikzak çizgi ile gösterilen) bağlanmıştır. Direnci n diğer ayağı bir butona 

(mandal görünümlü sembol) bağlanır. Butonun diğer ucu (altta yatay çizgi) 

toprağa (Şase) bağlanmıştır. 
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Bir devreyi çizerek göstermek açısından komik bir yol gibi görünebilir, ancak bu 

yılların deneyimiyle oluşmuş bir süreçtir. Şemalar farklı dil ve farklı milletlerden 

oluşan kişilerin tasarlanan devreyi anlamasını ve kavramasını sağlar. Bu şemada 

verilen devreyi çok farklı şekillerde kurabilirsiniz. Fakat şemadan uzaklaşırsanız 

farklı bir devre ortaya çıkacaktır. 

Pratik yapmak sizi mükemmelleştirecektir: 

Konuyu bitirmeden belirtelim ki devreleriniz kurarken, aslında breadboard 

kullanmak zorunda kalmadan da devrelerinizi kurabileceğiniz birçok program 

vardır. Fritzing, SparkFun tarafından kullanılan bir programdır. Fritzing, kendi 

devreleri oluşturmak için bir sanal breadboard olanağı sağlayan ücretsiz bir 

programdır. Aynı zamanda kuracağınız tüm devreler için şematik görünümleri de 

sağlar. Yukarıda Fritzing kullanılarak kurulmuş bir devre görmektesiniz. Fritzing 

programını indirebilmek için gerekli site adresi http://fritzing.org/home/. İşletim 

sisteminizi kontrol ederek hangi versiyonu indireceğinizi dikkatli seçiniz. 

 

Fritzing’e benzeyen birçok program vardır. Bazıları ücretsiz ve bazıları da 

ücretlidir. Hatta bazı programlar kurduğunuz devreleri sanal ortamda çalıştırarak 

http://fritzing.org/home/
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test etmenize bile olanak sağlar. Keşfetmek için interneti açın ve size uygun olan 

araçları bulun. 

Umarız artık breadboard kullanmayı ve üzerine bir devre nasıl kurulur 

anlamışsınızdır. Eğlence bundan sonra başlıyor. Breadboard üzerine devrelerinizi 

kurun ve çalışmaya başlayın. 

 

 

 

Kablolar 

Kablo, elektrik akımı iletiminde kullanılan üzeri yalıtkan bir madde ile kaplı 

metalik bir iletken teldir. Bir veya daha fazla tel, yalıtıcı bir maddeyle 

kaplanmıştır. İletkenler bakır veya alüminyumdan bir tek tel veya daha ince 

tellerden örülmüş, örgü tel olabilir. Devrelerde kullanım amacı ise LaunchPad ile 

direnç, LED, transistör, kondasatör gibi elektronik bileşenleri birbirine 

bağlamaktır. Örnekleme kartında, kablo olarak, baskı devre kartı(PCB) üzerinde 

ise bakır yol olarak bulunur. 

 

Dirençler 

https://cdn.sparkfun.com/assets/f/7/7/9/1/51155039ce395f6140000006.jpg
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Dirençler elektrik akımına zorluk gösteren elektronik devre elemanlarıdır. Direnç 

değeri yüksek olursa içinden geçen akım değeri düşük olur. Bu olay Alman bilim 

adamı Ohm tarafından 1827 yılında bulunmuştur. 

Direnç “R” harfi ile gösterilir, birimi ohmdur. Omega simgesi ile gösterilir (Ω). Bir 

iletkenden geçen elektrik akımına karşı iletkenin gösterdiği direncin birimidir. Bir 

iletkenin iki ucu arasına 1 voltluk bir gerilim uygulandığında, bu iletkenden 1 

amperlik akım geçerse bu iletkenin direnci 1 ohmdur. 

 

Sabit dirençler, ayarlı dirençler ve ortam etkili dirençler olmak üzere üç çeşit 

altında toplanırlar. 

 

Kondansatörler 

İki iletken levha arasına dielektrik adı verilen bir yalıtkan madde konulmasıyla 

elde edilen ve elektrik enerjisini depo edebilen devre elemanına kondansatör 

denir. “C” harfi ile gösterilir ve birimi farad (F)dır. 

Kondansatör devrenin ilk çalışma anında kaynak gerilimine şarj olmaya başlar. 

Maksimum şarj işlemi gerçekleşene kadar kondansatör üzerinden geçici olarak ve 

gittikçe azalan Ic akımı akar. Bu akım kondansatör kaynak gerilimine şarj 

olduğunda durur. 

 Sabit, ayarlı, kutuplu, kutupsuz, plastik, seramik, metal gibi birçok gruba 

ayrılırlar. 

Bobinler 

Genellikle nüve adı verilen dayanıklı yalıtkan üzerine izoleli iletken tellerin sarmal 

bir şekilde yan yana ve üst üste sarılmasıyla elde edilen devre elemanına bobin 

denir. L harfi ile gösterilir ve birimi Henry (H)’dir. 
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Bobinler, çeşitli ölçü ve görünümdeki parçalar üzerine sarılır. Bu parçalara 

mandren adı verilir. Yine bobinlerde ise mandren içerisinde sabit veya hareketli 

bir parça daha bulunur. Bobinin mandreni içerisinde bulunan parçaya ise nüve 

denir. Mandren ve nüve kullanılmadan yapılmış bobinler de mevcuttur. Bu tür 

bobinler hava nüveli bobinler olarak tanımlanır. Bobin telinin her bir sarımına spir 

denir. 

Bobinler elektrik akımına direnç gösterir. Üzerinden geçen akım nedeniyle 

elektromanyetik bir alan ve akım ile gerilim arasında faz farkı oluşturulur. Bu 

özelliklerden dolayı bobinler kullanıldıkları devrelerde elektromanyetik etki ve faz 

farkı meydana getirir. 

Bobinler DC ve AC devrelerde kullanılabilir. DC gerilim ile çalışmada bobin 

üzerinden sabit bir manyetik alan meydana gelir. Bu durumda bobin direnç gibi 

davranır. Bobinin DC’deki direnci, sarımda kullanılan telin direnci kadardır.Bobine 

AC gerilim uygulandığında ise üzerinden geçen akım değişimine bağlı olarak 

değişken bir manyetik alan oluşur. Bobinin alternatif akım değişimlerine karşı 

gösterdiği zorluğa endüktans ve alternatif akımda gösterdiği direnç değerine ise 

endüktif reaktans denir. 

Anahtarlar 

Devreden geçen akımı kontrol etmek amacıyla kullanılır. Açık ve kapalı olmak 

üzere iki konumu vardır 

Butonlar 

Devreye enerji verip kesmeye yarayan elemanlara buton denir. Buton, 

iletkenlerin bağlandığı iki vida ve yayın hareket ettirdiği bir kontaktan meydana 

gelmiştir. Buton normalde yay tarafından açık tutulur ve üzerinden akım 

geçmez.Butona basıldığında yay kuvveti yenilerek hareketli kontağın vidalar 

üzerine basması, yani devreyi kapatması sağlanır. Bu durumda devreden akım 

geçer. Butonunun üzerinden elimizi çektiğimizde yay, tekrar kontağı iterek 

devreyi açar. 

Diyotlar 

Diyot, basit olarak tek yönlü akım geçiren yarı iletken, iki uçlu bir devre 

elemanıdır. Bu iki uç anot (A), katot (K) uçlarıdır. Burada anoda artı, katoda eksi 
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uçlar bağlanarak gerilim verilirse diyot doğru polarize olur ve bir akım akmaya 

başlar. Ters yönde bağlanırsa (anot eksi, katot artı) bir akım geçişi olmaz. Buna 

ters polarizasyon denir. Ters polarizasyon yöntemi sadece bazı özel diyotlarda 

uygulanır. 

Diyotlar genel olarak "D" harfi ile gösterilir. Germanyum ve silisyum tipi 

maddelerden yapılmıştır. Germanyum tipi diyotlar anahtarlama ve dedektör 

olarak kullanılır. İletime geçme gerilimleri 0,2-0,3 V arasıdır. Silisyum tipi diyotlar 

ise doğrulma devrelerinde (AC’yi DC’ye çevirmek için) kullanılır. İletime geçme 

gerilimleri 0,6-0,7 V arasıdır. Diyoda ters polarizasyonda zamanla artan bir 

gerilim verilirse belli bir zaman sonra diyot yanar, delinir veya kısa devre olur. 

Bundan sonra diyottan çok büyük akım geçmeye başlar. 

LED’ler 

Işık yayan flamansız yarı iletken (diyot) lambalara LED (light emitting diode, ışık 

yayan diyot) denir Bu elemanlar çeşitli boyutlarda üretilir. 2-20 mA gibi çok az 

bir akımla çalıştıklarından ve sarsıntılara dayanıklı olduklarından her türlü 

elektronik devrede karşımıza çıkar. Işık, bir yarı iletkende, “P” tipi madde içine 

enjekte edilen bir elektronun oyukla birleşmesi ya da “N” tipi madde içine enjekte 

edilen bir oyuğun elektronla birleşmesi sonucunda oluşur. Bu olaydaki temel 

esas, elektronların enerji kaybının ışıma olarak ortaya çıkmasıdır. 

Ayrıca LED’ler normal koşullarda yaklaşık 100.000 saat boyunca ışık verebilir. Led 

diyodların yapısında kullanılan galyum arsenik (GaAs), galyum arsenik fosfat 

(GaAsP), galyum fosfat (GaP), çinko, nitrojen vb. gibi maddelere göre ortaya 

çıkan ışığın rengi de farklı olmaktadır. Yani yarı iletken içine konan elementler 

LED’in yaydığı ışığın rengini belirlemektedir. Yeşil renk veren LED’lerin içinde 

nitrojen bulunmaktadır. Nitrojen miktarı artırıldıkça ışık sarı olmaktadır. Kırmızı 

renk elde etmek için ise çinko ve oksijen kullanılmaktadır. 

Transistörler 

Transistör girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı 

sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan, germanyum veya 

silisyum yarı iletken maddesinden yapılan elektronik devre elemanı olarak 

tanımlanabilirler. Germanyum yarı iletken maddesinin elektron sayısı 32 iken, 
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silisyumun elektron sayısı 14’tür. Bu yüzden germanyum atomundan, silisyum 

atomuna göre daha az bir enerji ile (0,3 volt) elektron koparılabilir. Silisyum 

atomunda ise germanyum atomundan elektron koparmak için harcanan enerjinin 

iki katından fazla (0,7 volt) bir enerji kullanılmalıdır. 

Transistörleri musluğa (vana) benzetmek mümkündür. Musluk, akan sıvıyı 

denetler(ayarlar). Transistör ise geçen akımı denetler. Bu özelliği sayesinde 

küçük akımlar aynı biçimde olmak kaydıyla büyütülebileceği gibi, küçük bir akım 

ile büyük bir alıcının çalışması da sağlanabilir. Hemen hemen bütün elektronik 

devrelerde farklı amaçlarla kullanılabilir. 

Filtre Devreleri 

Filtre devreleri, haberleşme sistemlerinin en önemli elemanlarından biri, belirli bir 

frekans bölgesinde istenilen bir zayıflama ya da geciktirme karakteristiğini 

sağlayan devrelerdir. 

Hemen hemen haberleşme sistemlerinin tümünde bulunan filtreler, belli bir 

frekans bandının geçmesine izin verirken bu bant dışında kalan frekansların ise 

zayıflatılmasını sağlar ve bu amaç için tasarlanır. 

 

Filtrelerin şu şekilde sınıflandırılabilirler : 

 Yapım elemanlarına göre(pasif filtreler, aktif filtreler) 

 Çalışma prensibine göre(alçak geçiren filtre, yüksek geçiren filtre, bant 

geçiren filtre, bant durduran filtre) 

Pasif devreler direnç, kondansatör ve indüktör (bobin) gibi temel devre 

elemanlarıyla oluşturulurlar. Aktif devreler ise çalışması için bir güç kaynağına 

gerek olan devrelerdir. Bu gibi devrelerde transistör ya da mikrodenetleyici gibi 

devre elemanları bulunur. Ama bu tür devrelerde de süzme işini yapan elemanlar 

pasif elemanlardır. 

Belirlenen frekansın altındaki frekansları geçirip üstündekileri zayıflatıyorsa “alçak 

geçiren filtre”, üstündekileri geçirip altındaki frekansları zayıflatıyorsa “yüksek 
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geçiren filtre” denir. Belirli bir frekans aralığındaki frekansları geçiriyorsa “bant 

geçiren filtre”, frekans aralığını zayıflatıyorsa “bant durduran filtre” adı verilir. 

Yükselteç Devreleri : 

Transistörün yükselteç olarak çalıştırılmasında seçilen beyz polarma değerine 

göre giriş geriliminin hangi bölgelerinde çıkış akımı olacağı konusu, transistörlü 

yükselteçlerde çeşitli çalışma sınıflarını ortaya çıkarmaktadır. 

Yükselteç devreleri genellikle iki kısımda incelenmektedir. Bunlar, gerilim 

yükselteçleri ve güç yükselteçleridir. Gerilim yükselteçleri, ses sinyalini elektrik 

enerjisine çeviren mikrofon gibi elektronik cihazlardan gelen düşük sinyallerin 

gerilim veya akımını yükseltir. Güç yükselteçleri ise büyük gerilim ve akım 

kazancı sağlayan, ses yükselteci, verici yükselteci veya motor kontrol yükselteci 

gibi yüksek gerilim ve akımda çalışan devrelerdir. 

Yükselteç sistemlerinin çalışma yerlerine göre üç sınıfta incelenmektedir. Bir 

yükselteç sisteminin; ilk katlarında (preampilifikatör) A sınıfı gerilim yükselteci, 

orta katlarında B sınıfı push-pull bir yükselteç, son katlarında (çıkış) ise C sınıfı 

yükselteçler kullanılmaktadır. 

Entegre Devreler(Tüm Devreler) 

Tümdevre, yonga, kırmık, çip, mikroçip, tümleşik devre ya da entegre devre 

olarak adlandırılan genellikle silikondan yapılmış yarı iletken maddeler ile 

tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler grubudur. 

Mikroçipler, her elektronik devre elemanı bağımsız olan ayrık devreleden daha 

küçük boyutludur. Entegre devreler içinde bir tırnak ucu kadar alanda milyarlarca 

transistör ve elektronik devre elemanı içerecek kadar küçültülebilir. Bir devre 

içerisindeki her bir iletken sıranın genişliği teknolojinin elverdiği küçültülebilir. 

Entegre devreler Küçük boyutu, hafifliği ve kullanım kolaylığı ile tümdevreler, 

günümüzün modern elektronik sektöründe çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Bilgisayarlardan oyuncaklara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Entegre devreler, ayrık devrelere göre iki ana avantaja sahiptir: fiyat ve 

performans. Ayrıca, montaja hazır entegre devreler, ayrık devrelere göre daha az 

malzemeye ihtiyaç duyar. Performansları yüksektir çünkü, küçük bir boyuta sahip 

olması ve elemanlarının birbirine yakın olması nedeniyle entegre devre bileşenleri 



 ENERGİA İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA 125 

 

akımı hızlıca aktarır ve entegre devrelerle karşılaştırıldığında daha az güç harcar. 

2012 den başlayarak, normal bir çipin alanı birkaç mm2  den, 450 mm2 ye 

uzanır, bununla birlikte her mm2 de 9 milyon transistör bulunabilir. Entegre 

devreler günümüzde hemen hemen bütün elektronik aletlerin içinde bulunurlar 

ve elektronik dünyasında devrim yapmışlardır. 

Tümleşik devre üretiminde silikon temelli CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor) teknolojisi hakim durumdadır. CMOS teknolojisi, transistör 

başına düşük maliyetler sağladığı ve büyük miktarlarda tümdevre üretimine 

olanak verdiği için tercih edilmektedir. Bunun dışında, özellikle daha yüksek hızda 

ya da düşük gürültü ile çalışması istenen devrelerde SiGe (Silisyum-Germanyum) 

BJT ya da GaAs (Galyum-Arsenik) temelli teknolojiler de kullanılabilmektedir. 

Tümleşik devrelerin ayrık devrelere göre başlıca iki olumlu yanı sayılabilir: Düşük 

üretim maliyeti ve başarım. Üretim maliyetinin düşüklüğü, transistörlerin birer 

birer değil de tek defada, ışıklı taş baskı (fotolitografi) aracılığı ile basılmaları 

sayesinde gerçekleşmektedir. Başarımın yüksekliği ise bileşenlerin yakınlığı ve 

dolayısıyla daha az güç kullanımına bağlıdır. 

Ölçüm Aletleri 

 
 

A-V-O Metre  

Akım, gerilim ve direnç değerini ölçen aletlere avometre denir. Avometrelerin 

analog ve dijital tipleri mevcut olup analog olanları yapı olarak döner bobinli ölçü 

aletleridir. Ölçme sırasında kolaylık sağlaması için siyah prob COM soketine, 

kırmızı prob ise ölçüm çeşidine göre uygun sokete bağlanır.  

Dijital avometreler ile ölçüm yapılırken değer ekranında görünen değer, ölçülen 

değerin kendisidir; ayrıca hesaplama işlemi yapılmasını gerektirmez. Dijital 

avometrelerde direnç, endüktans ve kapasite ölçümü aynen Lcrmetreler de 

olduğu gibi yapılır. Akım ve gerilim ölçerken, ACDC seçimi kademe anahtarı ile 

uygun kademe seçimi yapılırken bazı avometrelerde ayrı bir komütatör anahtar 

aracılığı ile yapılmaktadır. Ölçüm yapılırken bu seçim unutulmamalıdır. Dijital 
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avometrelerin bazılarında ölçülecek A, Ω, V kısımları tek kademelidir. Bu 

avometrelerde yanız ölçüm yapılacak kademenin seçilmesi yeterlidir. 

Osiloskop 

Osiloskop elektriksel işaretlerin ölçülmesinde ve görüntülenmesinde kullanılan 

temel bir ölçüm aletidir. İşaretin dalga şeklinin görüntülenmesini, frekans ve 

genliğinin kolayca ölçülmesini sağlar. Kullanımda analog ve sayısal prensiplere 

göre çalışan iki tip osiloskop çeşidi bulunmaktadır. Ölçümlerde osiloskop; 

ölçülecek maksimum frekansa, hassasiyete ve kullanım amacına yönelik olarak  

seçilir.  

Osiloskop devreye daima paralel bağlanır. Çok yüksek olan iç direnci nedeniyle 

seri bağlanması hâlinde ölçüm yapılmak istenen devreden akım geçmesini 

engelleyecektir. 

Lojik Analizör 

Lojik analizör ile dijital devrelerin sinyal analizi yapılır. Sinyaller HIGH ya da LOW 

olarak görüntülenir. Lojik analizörün temel amacı çok sayıdaki veri hattından 

yüksek miktardaki veriyi analiz etmektir. 
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Bölüm 3: Temel Uygulamalar 
 

Temel Energia komutlarını gösteren basit programlar bu kısımda anlatılacaktır. 

Burada anlatılan örneklere File/Examples menüsünden ulaşılabilmektedir (Şekil 

3-1). 

 

Şekil 3-1 

3.1. BAŞLANGIÇ UYGULAMALARI 

 

 

ÖRNEK : BareMinumum (HamProgram) 

Bir Energia sketch projesinde, kullanılması zorunlu olan iki fonksiyonun setup() 

ve loop() bulunduğu daha önce bahsedilmişti. 

File/Examples/Basics/BareMinimum menüsü ile ulaşılan örnek program 

sadece bu iki temel fonksiyonun yer aldığı ham bir sketch açar. Açılan programın 

File/New ile açılan yeni bir sketch’ten farkı yoktur. Bu programın Türkçe sürümü 

aşağıda görülmektedir (Şekil 3-2). 
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Şekil 3-2: HamProgram Uygulaması 

ÖRNEK :Blink (LedYanSon) 

MSP430 Launchpad'de P1.0 pinine bağlı kırmızı bir led ve P1.6 pinine bağlı yeşil 

bir led vardır. Bu ledleri kullanabilmek için öncelikle kullanmak istenilen ledin pini 

çıkış olarak tanımlanmalıdır. Energia IDE ile kırmızı lede bağlı olan pine RED_LED 

(P1_0), yeşil lede ise GREEN_LED (P1_6) fonksiyonu ile ulaşılabilir. Blink 

uygulamasına ait programın Türkçe sürümü LedYanSon aşağıda görülmektedir 

(Şekil 3-3).  
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Şekil 3-3: LedYanSon Uygulaması 

Programda kullanılan komutlar; 

pinMode(pin, mod): Bu komut ile LaunchPad üzerinde pinler giriş veya çıkış 

olarak konfigüre edilebilir.  

pin: Giriş veya çıkış olarak ayarlanacak pin 

mod: INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP veya INPUT_PULLDOWN seçeneklerinden 

biri yazılır. 

INPUT: pini giriş olarak tanımlar. Örneğin bir pine buton bağlanacaksa bu 

seçenek seçilebilir. Ancak buton bağlantısı yapılırken kararsız durumların önüne 

geçmek için haricen PULLUP veya PULLDOWN direnci bağlanmalıdır. 
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OUTPUT: pini çıkış olarak tanımlar. Örneğin bir pine LED bağlanacaksa bu 

seçenek seçilmelidir. 

INPUT_PULLUP: pini giriş olarak tanımlar ve dâhili PULLUP dirençlerini aktif 

eder. Böylelikle haricen bir direnç bağlanma zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Bu 

tür bağlantıda pinin seviyesinin butona basılmadığı durumda dijital 1 basıldığında 

ise dijital 0 seviyesinde olduğu unutulmamalıdır. 

INPUT_PULLDOWN: pini giriş olarak tanımlar ve dâhili PULLDOWN dirençlerini 

aktif eder. Ancak Launchpad üzerindeki buton bu bağlantı türünü desteklemez. 

digitalWrite(pin, değer): Çıkış olarak tanımlanmış pini LOW 0 volt seviyesine 

veya HIGH 3 volt seviyesine çeker. 

pin: Çıkış seviyesi ayarlanacak pin 

değer: HIGH (dijital 1, 3 V) veya LOW (dijital 0, 0 V) 

delay(msn): Milisaniye cinsinden parametre olan belirtilen değer kadar 

programı duraklatır. 

msn: Milisaniye cinsinden duraklatılacak süre (unsigned long) 

 

Çalışma Örnekleri: 

1. Program kodunu, yeşil ledin 100 milisaniye yanıp, 500 milisaniye sönecek 

şekilde tekrar yazınız. 

2. Program kodunu, kırmızı ve yeşil ledlerin sırasıyla 500 milisaniye yanıp 

sönecek şekilde tekrar yazınız. 

 

 

ÖRNEK : DigitalReadSerial (DijitalOkuYaz) 

Bu örnek, bilgisayarınız ile LaunchPad arasında USB üzerinden seri haberleşmeyle 

iletişim kurarak butonun durumunu izlemeyi gösterir. Şekil 3-4’te harici bir 

butonun pull-up bağlantısı görülmektedir. Bu bağlantı türünde dikkat edilirse 

buton açık konumda iken (basılmadığında) pine pull-up direnci vasıtasıyla 1 
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bilgisi, buton kapalı konumda iken (basıldığında) pine 0 bilgisi gelmektedir. 

Butonun her iki durumunda da 1 veya 0 dışında istenmeyen kararsız bir durum 

söz konusu değildir.  

 

Şekil 3-4: Pull-up buton bağlantısı 

1 msn. ara ile butonun durumunu kontrol edip serial monitör ekranında yazdıran 

DigitalReadSerial örnek uygulamasına ait programın Türkçe sürümü 

DijitalOkuYaz şekil 3-5’te görülmektedir. 

 

Şekil 3-5: DijitalOkuYaz Uygulaması 
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Programda kullanılan komutlar; 

Serial.begin(9600): Bu komut ile LaunchPad ile bilgisayarın USB üzerinden 

haberleşmesini başlatmaktadır. 9600 değeri veri iletişim hızının saniyede 9600 

bit olduğunu ifade eder. 

boolean buton_durumu: buton_durumu adında boolean tipinde bir değişken 

tanımlanmaktadır. Bilindiği gibi boolean tipi değişkenler iki durumu (0 veya 1) 

saklayabilirler. Kullandığımız butonun da basılı olma veya basılmama gibi sadece 

iki durumu söz konusu olduğundan seçilebilecek en verimli değişken türünün 

boolean olduğu anlaşılır. 

digitalRead(pin): Belirtilen pinin seviyesini dijital olarak okur ve geriye 0 veya 

1 değeri döndürür. 

Serial.println(buton_durumu): buton_durumu  değişkeninde tutulan değeri 

USB bağlantısı ile bilgisayara (Serial Monitor) gönderir ve Serial Monitor 

ekranında imleci bir alt satıra konumlandırır. 

Not: Eğer serial monitör ekranından herhangi bir veri alamıyorsanız LaunchPad 

üzerindeki RXD TXD jumperlarını diğer jumperlara dik olacak şekilde yerleştiriniz. Şekil 3-

6’da jumper ayarları gösterilmiştir. 

 

Şekil 3-6: Jumper ayarları 

 

Çalışma Örnekleri: 

1. Program kodunu, butona basıldığında kırmızı ledi butona basılmadığında ise 

yeşil ledi yakacak şekilde tekrar yazınız. 
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2. Program kodunu, butona basıldı ise ekrana “Buton Aktif”, butona 

basılmadığında ise ekrana “Buton Pasif” yazacak şekilde tekrar yazınız. 

 

 

 

 

ÖRNEK :AnalogReadSerial (AnalogOkuYaz) 

Bu örnek potansiyometre (pot) kullanarak analog giriş okumayı ve okunan değeri 

serial monitör ekranından izlemeyi açıklar. LaunchPad’in P1.3 (A3) pinine 

bağlanmış bir pot ile pine uygulanan gerilim değiştirilmiş ve pinin gerilimine göre 

sayısallaştırılmış bir değer elde edilmiştir. Bu değer serial monitör ekranında 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 3-7: Potansiyometre bağlantısı 

Şekil 3-7’deki pot bağlantısı yapıldığında potun mili çevrildiğinde direnci 

değişecek ve pine 0 ile 3 V arasında değişen gerilim uygulanacaktır.  Analog 

dijital çevirici (ADC) ile bu gerilimle orantılı olarak 0 ile 1023 arasında sayısal bir 

değere dönüştürülecektir. Daha sonra gerilimle orantılı olarak elde edilen 0 ile 

1023 arasındaki sayı serial monitör ekranında gösterilmiştir. AnalogReadSerial 
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örnek uygulamasına ait programın Türkçe sürümü AnalogOkuYaz şekil 3-8’de 

görülmektedir. 

 

Şekil 3-8: AnalogOkuYaz Uygulaması 

 

Programda kullanılan komutlar; 

İnt pot_degeri: pot_degeri adında int tipinde bir değişken tanımlanmaktadır. 

analogRead fonksiyonu geriye 0 ile 1023 arasında değişen bir değer döndürdüğü 

düşünülürse seçilebilecek en verimli değişken türünün int olduğu anlaşılır. 

analogRead(pin): Belirtilen analog pin değerini okur. LaunchPad üzerinde 8 

adet (A0-A7) analog giriş pini bulunmaktadır.  10 bit çözünürlükte ADC 

bulunmaktadır. Bu nedenle geriye 0 ile 1023 arasında değer döndürmektedir. Bir 

analog giriş okuma yaklaşık olarak 100 mikrosaniye zaman almaktadır.  



 ENERGİA İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA 135 

 

 

 

Çalışma Örnekleri: 

1. Program kodunu, okunan değer 500’den büyük olduğunda yeşil ledi yakacak, 

küçük olduğunda ise yeşil ledi söndürecek şekilde tekrar yazınız. 

2. Program kodunu, serial monitör ekranında potun değerini yüzde olarak 

görecek şekilde tekrar yazınız. 

 

 

ÖRNEK :Fade (Karartma) 

Bu örnek program ledin parlaklık seviyesini değiştirmeye yöneliktir. digitalWrite 

fonksiyonu ile ledi yakıp söndürebiliyorduk. Ancak ledin parlaklık seviyesini 

ayarlamak istersek analogWrite fonksiyonunu kullanmamız gerekir. LaunchPad 

üzerindeki yeşil ledin parlaklık seviyesini belirli zaman aralıklarında değiştirerek 

karartan sonra tekrar parlaklaştırarak bir animasyon oluşturan Fade örnek 

uygulamasına ait programın Türkçe sürümü Karartma şekil 3-9’da 

görülmektedir. 
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Şekil 3-9: Karartma Uygulaması 

Programda kullanılan komutlar; 

Byte parlaklik: parlaklik adında byte tipinde bir değişken tanımlanmaktadır. 

analogWrite fonksiyonu 0 ile 255 arasında değişen bir değer kabul ettiği 

düşünülürse seçilebilecek en verimli değişken türünün byte olduğu anlaşılır. 

analogWrite(pin, değer): Bir ledin parlaklığını ayarlamak, bir DC motorun 

hızını değiştirmek vb. uygulamalarda analogWrite fonksiyonu kullanılır. Bilindiği 

gibi mikrodenetleyiciler sayısal mantıkla çalışırlar yani çıkışlarında ya bir gerilim 

vardır veya yoktur. Bu nedenle pinlerinden değişken bir gerilim elde etmek PWM 

(Pulse Width Modulation) denilen özel bir teknik ile mümkün olabilir. LaunchPad 

üzerindeki tüm pinler PWM için uygun değildir. Kullandığımız LaunchPad üzerinde 

4, 9, 10, 12, 13, 14 ve 19 nolu pinler PWM için uygundur. analogWrite 

fonksiyonunda yer alan pin ifadesi için bu pin numaralarından birisi seçilebilir. 

analogWrite fonksiyonundaki değer ifadesi ise 0 ile 255 arasında değişen duty 

cycle oranını belirleyen sayıdır. PWM sinyalinin frekansı yaklaşık olarak 490 Hz 

civarındadır. Şekil 3-10’da PWM tekniği, duty cyle ile çıkış dalga şekli arasındaki 

bağlantı grafiksel olarak ifade edilmiştir. 
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Şekil 3-10: Pulse Width Modulation (PWM) 

 

Çalışma Örnekleri: 

1. Program kodunu, yeşil ledin parlaklığı %50 olacak şekilde tekrar yazınız. 

2. Program kodunu, LaunchPad üzerindeki kırmızı led için yazmayı deneyiniz ve 

sonucu gözlemleyiniz. 

3. Program kodunu, yeşil ledin parlaklığını bir potansiyometre ile kontrol edecek 

şekilde tekrar yazınız. 

 

 

 

ÖRNEK : ReadAnalogVoltage (Gerilim Ölçme) 

Bu örnek potansiyometre (POT) bağlı olan A3 pininin geriliminin ölçülmesi ve 

serial monitör ekranında yazdırılmasını açıklar. Şekil 3-7’deki gibi bağlanan 

potansiyometre ile A3 pini gerilimi değiştirilebilir. analogRead fonksiyonu ile bu 
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pinin geriliminin sayısallaştırılmış karşılığı olan 0 ile 1023 arasında bir değer elde 

edilir. Bu sayısal ifadenin gerilim değerine çevrilmesi oldukça kolaydır. Çevirme 

işlemi analogRead fonksiyonu ile geriye dönen sayısal ifade ile çevrim 

çözünürlüğü çarpılarak bulunur. Çevrim işleminin çözünürlüğü ise; kullandığımız 

denetleyice bağlıdır. Bizim kullandığımız LaunchPad’te; Çö𝑧ü𝑛ü𝑟𝑙ü𝑟𝑙ü𝑘 =
3 𝑉

210−1
=

0,002932 𝑉  olarak bulunur. ReadAnalogVoltage örnek uygulamasına ait 

programın Türkçe sürümü GerilimOlcme şekil 3-11’de görülmektedir. 

 

Şekil 3-11: Gerilim Ölçme Uygulaması 

Programda kullanılan komutlar; 

float gerilim: gerilim adında float tipinde bir değişken tanımlanmaktadır. 

Bilindiği float türü değişkenler ondalıklı sayıları saklayabilirler.  Sonucun 

hassasiyetinin yüksel olması için değişken tipi olarak float türü seçilmiştir. 

Çalışma Örnekleri: 

1. Program kodunu, gerilim değerinin ekranda virgülden sonra üç basamaklı 

gösterecek şekilde tekrar yazınız. 
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2. Program kodunu, float tipi değişken yerine int tipi değişken kullanarak tekrar 

yazınız ve sonucu gözlemleyiniz. 

 

 

 

 

 

 DİJİTAL UYGULAMALAR 
 

 

ÖRNEK :BlinkWithoutDelay 
(GecikmesizLedYanSon) 

 

Daha önce delay() gecikme fonksiyonu kullanarak led yakıp söndürme 

uygulaması yapılmıştı. Ancak bazı durumlarda delay fonksiyonun kullanmak 

çeşitli aksaklıklara neden olabilir. Örneğin; 2 saniye aralıklarla ledi yakıp 

söndürüldüğünü düşünelim ve aynı zamanda bir butona basılıp basılmadığı 

kontrol etmemiz gerektiğini farz edelim. Tahmin edileceği üzere ledin bağlanacağı 

pin çıkış olarak tanımlanacak, bu pinin seviyesi HIGH konumuna getirilip 2 saniye 

gecikme yapılacak sonra pinin seviyesi LOW yapılıp tekrar 2 saniye gecikme 

yapılacaktır. Her çevrimde iki kez 2 saniyelik gecikme söz konusudur. Butona 

basılıp basılmadığının kontrolü yapılan kod satırı işlemeden bu ikişer saniyelik iki 

ölü zaman aksaklıklara neden olacaktır. Yani butona iki saniyeden daha kısa 

sürede basılıp bırakıldığında gecikme fonksiyonundaki zamandan dolayı fark 

edilememe olasılığı doğacaktır. İşte bu gibi durumlarda delay fonksiyonu 

kullanmadan ledin istenilen aralıklarla yakılıp söndürülmesi önem kazanır. İşte bu 

BlinkWithoutDelay örnek uygulaması delay gecikme fonksiyonu kullanmadan 
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yapılmıştır. Bu programın Türkçe sürümü GecikmesizLedYanSon şekil 3-12’de 

görülmektedir. 

 

Şekil 3-12: Gecikmesiz Led Yakıp Söndürme Uygulaması 

 

 

Programda kullanılan komutlar; 

millis(): Yüklü olan programın çalışmaya başladığından itibaren geçen zamanı 

mili saniye cinsinden verir. İşaretsiz uzun tamsayı (unsigned long) tipinde bir 

değişkende tutulur, bu da yaklaşık olarak 50 günlük çalışmayı tutabileceği 

anlamına gelmektedir. 

 

Çalışma Örnekleri: 
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1. Program kodunu, 0,5 sn. kırmızı led, 0,5 sn. yeşil led yanacak şekilde tekrar 

yazınız. 

2. İki buton ekleyerek program kodunu gecikme zamanını birinci butona 

bastığınızda artacak ikinci butona bastığınızda azalacak şekilde tekrar yazınız. 

 

 

ÖRNEK :Button (Buton) 

Bu örnek program butona basıldığında ledin yanmasını buton bırakıldığında ise 

ledin sönmesini sağlar. LaunchPad’te var olan buton ve led kullanılmıştır. Buton 

bağlı olduğu pinin pull-up direnci aktifleştirilmiştir. Bu sayede belirsiz durumların 

önüne geçilmiştir. Dikkat edilmesi gereken; butona basılmadığı durumda pin 3 

volt (HIGH) seviyesinde, butona basıldığında ise toprak (LOW) seviyesindedir. 

Şekil 3-13’de uygulamanın Türkçe sürümü olan Buton programı görülmektedir. 

 

Şekil 3-13: Buton ile led kontrolü uygulaması 
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Çalışma Örnekleri: 

1. Program kodunu, pull-down dirençlerini aktifleştirildiğinde çalışacak şekilde 

tekrar yazınız. 

2. Bir buton daha ekleyiniz ve program kodunu birinci butonun kırmızı ledi ikinci 

butonun yeşil ledi kontrol edecek şekilde tekrar yazınız. 

 

 

ÖRNEK : Debounce (ButonParazit) 

Bu örnek program butona basıldığında butondan 0’dan 1’e veyaa 1’den 0’a 

geçtiği durumlarda meydana gelen parazitlerin önlenmesine yöneliktir. Eğer bu 

parazitler kontrol edilmezse butona bir kez basıldığında birden fazla basılma 

algılanabilir. Bu da programın durumuna göre çalışmasını olumsuz etkileyebilir. 

Debounce örnek uygulamasına ait programın Türkçe sürümü ButonParazit 

şekil 3-14’te görülmektedir. 
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Şekil 3-14: Buton parazitini kontrol etme uygulaması 

Programa dikkat edilirse; buton durumunun her değişim zamanı saklanır. 50 

milisaniye değişim olmadığında parazitlerin bittiği, durumun kararlı hale geldiği 

anlaşılır. Kesinleşen bu durum sonuç olarak lede aktarılır. Buton pull-up direnci 

ile kullanıldığından kesinleşen durumun tersi lede aktarıldığı görülür. 

Çalışma Örnekleri: 

1. Programda yer alan sönümleme gecikmesini 1000 milisaniye olarak değiştiriniz 

ve programın çalışmasını gözlemleyiniz. 

2. Buton arklarını kontrol etmenin diğer yollarını araştırınız. 

 

 

ÖRNEK : Button State Change (ButonKontrolSay) 
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Bu örnek program buton değişimlerini kontrol eder ve buton basma sayısını 

ekrana yazdırır. StateChangeDetection uygulamasının Türkçe sürümü 

ButonKontrolSay ve programın çalıştırılmasından sonraki ekran görünümü şekil 

3-15’te görülmektedir. 

 

Şekil 3-15: Buton Kontrol-Say uygulaması ve Serial Monitör Ekranı 

Çalışma Örnekleri: 

1. Program kodunu, butona basılma sayısı 5’in katlarında yeşil ledi yakacak 10’un 

katlarında ise söndürecek şekilde tekrar yazınız. 

2. Butona çok sayıda basarak bastığınız sayı ile ekranda görülen basma sayısı 

arasında fark varsa nedenini açıklayınız. Bir önceki uygulama anlatılan buton 

paraziti uygulamasında olduğu gibi programı yeniden yazınız. 

3.2.5. Input Pullup Serial (ButonSerail) 

Bu program pinMode fonksiyonu ile INPUT_PULLUP kullanımını gösterir ve 

Launchpad ile bilgisayar arasında seri haberleşme kurarak buton durumunu izler. 
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Şekil 3-16’da bir butonun pull-up direnci ile bağlantısı gösterilmiştir. Şekil 3-

17’de ise DigitallputtPullup örnek programının Türkçe sürümü ButonSerail 

programı verilmiştir. 

 

Şekil 3-16: Buton ve pull-up direnç bağlantısı 
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Şekil 3-17: Buton (pull-up) Serial uygulaması 

ÖRNEK : Tone 

Bu örnek program notaları oluşturmak için tone() komutunun nasıl kullanılacağını 

açıklar. LaunchPad’in 8 nolu pinine bağlı olan Piezo buzzer veya hoparlör ile 

sesler oluşturulmaktadır. Şekil 3-18’de toneMelody örnek programı verilmiştir. 

 

Şekil 3-18: toneMelody örnek programı 
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ÖRNEK : Pitch follower 

Bu örnek program analog giriş değerine göre LaunchPad’in 9 nolu pinine bağlı 

olan Piezo buzzer veya hoparlör ile sesler oluşturulmaktadır. Şekil 3-19’da 

tonePitchFollwer örnek programı verilmiştir. 

 

Şekil 3-19: tonePitchFollower örnek programı 
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ÖRNEK : Simple Keyboard 

Bu örnek program 3 analog sensör veya potansiyometrenin değerini okur. Sensör 

değerleri belirli bir eşik değerinin üzerinde ise o sensöre karşılık gelen dizide yer 

alan notalar çalınır. Şekil 3-20’de toneKeyboard örnek programı verilmiştir. 
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Şekil 3-20: toneKeyboard örnek programı 

 

 

ÖRNEK :Tone4 

Bu örnek program ile birden fazla çıkış bulunan ve farklı notalar çalmak için 

tone() komutunun nasıl kullanılacağını açıklar. Dikkat edilmesi gereken nokta; bir 

çıkıştan nota çalma işlemi tamamlandığında diğer çıkış için nota çalma işlemine 

geçmeden önce tone işlevinin kapatılması gerektiğidir. Şekil 3-21’de 

toneMultiple örnek programı verilmiştir. 
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Şekil 3-21: toneMultiple örnek programı 

 

 

Analog Uygulamalar  

 

ÖRNEK : Analog In/Out Serial 

Bu örnek ile bir analog giriş pininin değerinin nasıl (0-1023 aralığında) okunduğu, 

bu okuma sonucunun nasıl analog çıkış değerine (0-255 aralığında) 
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dönüştürüldüğü(map) ve en sonunda ise bu sonuçtan faydalanılarak, bir çıkış 

pininin PWM ayarlarının yapılması yöntemiyle, LED’in daha parlak ya da daha 

sönük yanmasının nasıl sağlandığı gösterilecektir. 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

 Potansiyometre 

 LED 

 220 ohm direnç 

Uygun Çalışma Ortamı 

Potansiyometrenin kenardaki bir ucunu LaunchPad’in VCC ucuna, kenardaki diğer 

ucunu LaunchPad’in GND ucuna ve orta ucunu LaunchPad’in analog giriş A0 

ucuna bağlayın. Daha sonra pin 2.1(pin9)’e 220 ohm değerindeki direncin bir 

ucunu bağlayın. Bu direncin diğer ucunu LED’in uzun bacağı olan pozitif(anot) 

ucuna bağlayın. Boşta kalan ve LED’in kısa bacağı olan negatif(katot) ucu da 

toprağa(GND) bağlayın.  

Devre 
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Şema 
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Kod Açıklaması 

Aşağıdaki programda, öncelikle potansiyometrenin analog girişini algılamak için 

A0 analog giriş pini ve LED çıkışını bağlamak için pin 2.1(pin 9) tanımlanmıştır. 

Sonrasında Potansiyometre giriş değerlerini işlemek için SENSORdegeri ve LED 

çıkışını işleyebilmek için de CIKISdegeri isimli değişkenler tanımlanmıştır. 

Devamında ise setup fonksiyonunda seri iletişim başlatılmıştır. 

 

Sonra, kodun ana döngüsündeki SENSORdegeri değişkeninin değeri, 

potansiyometredeki işlenmemiş analog değer yerine atanır. Çünkü LaunchPad 0-

1023 arasında değer alabilen bir analogRead değerine ve 0-255 arasında değer 

alabilen bir analogWrite değerine sahiptir. LED parlaklığının ayarlanabilmesi için 

bu iki değerin birbirine uygun bir şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. 

 

Bu işlem için map() olarak anılan fonksiyon kullanılır. 

CIKISdegeri = map ( SENSORdegeri, 0, 1023, 0, 255); 
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CIKISdegeri değeri potansiyometreden gelen değere göre ayarlanarak atanır. 

map() fonksiyonunun 5 bileşeni vardır. Bunlar: 

1) map() fonksiyonuna konu olacak değer,  

2) İşlenmemiş verinin en düşük değeri, 

3) İşlenmemiş verinin en yüksek değeri,  

4) Ayarlanacak verinin en düşük değeri,  

5) Ayarlanacak verinin en yüksek değeri 

 Bu örnekte, sensörden gelen 0-1023 aralığındaki orijinal(işlenmemiş) değerler, 

0-255 aralığındaki değerlere dönüştürülecektir. 

Yeni ayarlanan sensör verileri, map() fonksiyonu sayesinde, potansiyometre 

milinin döndürülmesiyle, LED’in ne kadar parlak ya da sönük yanacağını 

ayarlayan analogCIKISpini değerlerine dönüştürülür. Sonuç olarak, hem 

işlenmemiş hem de dönüştürülmüş olan sensör değerleri, sürekli bir veri akışıyla 

Energia seri monitörüne gönderilir. 

 

Kod 
/* 

 

Analog input, analog output, serial  

 

Analog giriş pinini okur, sonucu 0-255 aralığında map eder ve sonucu 

bir çıkış pininin PWM’si olarak kullanır. Ayrıca sonuçları seri 

monitörde gösterir 

 

Devre: 

 * Analog giriş pini A0’e bağlı bir potansiyometre. 

   Potansiyometrenin orta ucu, analog giriş pini A0’a bağlanır. 

   Potansiyometrenin kenardaki uçları, VCC ve GND uçlarına bağlanır. 

 * LED, anot ucu pin2.1(pin 9) pinine katot ucu ise GND ucuna 

bağlanır. 

 

 */ 

 

// Bu sabitler değişmeyecektir.   

// Kullanılan pinlere isim vermek için kullanılmışlardır 

 

// potansiyometrenin bağlı olduğu analog giriş pininin belirleyin 
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const int AnalogGirisPini = A0;   

 

// LED’in bağlı olduğu analog çıkış pinini belirtin 

const int analogCIKISpini = 9;  

 

// pottan okunan değer için bir değişken atayın 

int SENSORdegeri = 0;         

 

// PWM çıkış için bir değişken atayın(analog out) 

int CIKISdegeri = 0;         

 

 

void setup() { 

 

// seri iletişimi 9600 bps değerinde başlat: 

Serial.begin(9600);  

} 

 

void loop() { 

// analog giriş pinindeki değeri analog olarak oku: 

SENSORdegeri = analogRead(AnalogGirisPini);             

 

// okunan değeri analog çıkış aralığında “map” et(dönüştür): 

CIKISdegeri = map(SENSORdegeri, 0, 1023, 0, 255);   

 

// analog çıkış değerini değiştir: 

analogWrite(analogCIKISpini, CIKISdegeri);            

 

// sonuçları seri monitörde göster: 

Serial.print("sensor = " );                        

Serial.print(SENSORdegeri);       

Serial.print("\t output = ");       

Serial.println(CIKISdegeri);    

 

// son okumadan sonra, bir sonraki döngüden önce 

// analog – digital konverter ayarı için   

// 2 milisaniye bekle: 

  delay(2);                      

} 

 

 

 

ÖRNEK: Analog Input 

Potansiyometre değişken direnç değerleri sağlayan bir elemandır. Bu değişken 

dirençleri analog değer olarak LaunchPad aracılığıyla okuyabilirsiniz. Bu örnekte, 

pin2’ye bağlı olan LED’in yanıp sönme aralığını kontrol etmek için LaunchPad’in 

analog girişlerinden birine bir potansiyometre bağlayacaksınız. 
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Gerekli Donanım 

 MSP430 LaunchPad 

 Potansiyometre 

 pin 2’ye bağlı LED 

 

Uygun Çalışma Ortamı 

Potansiyometrenizin dıştaki uçlarının birini LaunchPad’in VCC ucuna, dıştaki diğer 

ucunu LaunchPad’in GND ucuna, ortadaki ucunu ise analog giriş A3’e bağlayın. 

Bu örnekte, pin 2’ye zaten bağlı olan LaunchPad’in üzerindeki LED’i kullanmak 

mümkündür. Bunun yerine kendiniz bir LED bağlamak isterseniz, LED’in uzun 

bacağını(pozitif uç, anot) pin 2’ye, kısa bacağınıda(negatif uç, katot) GND’ye 

bağlayın. Pin 2’den gelen akımın düşük olması nedeniyle, bu devrede akım 

sınırlayıcı direnç kullanmaya gerek yoktur.  

Devre 

 

 

Şema 
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Kod Açıklaması 

Programın başlangıcında, potansiyometrenizin bağlı olduğu analog giriş A3 

SENSORpini olarak, pin 2 ise LEDpini isimlendirilmiştir. Ayrıca oluşturduğumuz 

SENSORdegeri  değişkeni de sensörden okunan değerlerini saklamaktadır. 

analogRead() komutu, 0-3,3 volt aralığındaki voltaj girişini, 0-1023 aralığında 

digital değerlere dönüştürür. Bu, LaunchPad’in içindeki analog-digital 

dönüştürücü(ADC) olarak isimlendirilen devre tarafından yapılır. 

Potansiyometrenin mili döndükçe, potansiyometrenin orta ucunun her iki yanında 

kalan uçlar arasındaki dirençler de değişir. Bu değişim, analog girişe değişik 

voltajlar veren orta uç ile kenardaki uçlar arasındaki bağıl dirençleri de değiştirir. 

Mil bir yönde tamamen döndürüldüğünde GND(toprak) ucuna bağlı pin ile orta uç 

arasında hiç direnç kalmaz ve bu aradaki direnç sıfır ”0” olur. Bu durumda orta 

uçtaki voltaj ve analogRead() “0” olur. Mil diğer yönde tamamen 

döndürüldüğünde VCC(3,3V)  ucuna bağlı pin ile orta uç arasında hiç direnç 

kalmaz ve bu aradaki direnç sıfır ”0” olur. Bu durumda orta uçtaki voltaj en 

yüksek olur ve analogRead() “1023” olur. 
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SENSORdegeri değişkeninde saklanan bu değer, yanıp sönme süresini ayarlayan 

delay() komutu için kullanılır. Daha yüksek değer daha uzun süre, daha düşük 

değer daha kısa süre gecikme sağlar. 

Kod 
 

/* 

  Analog Input 

Analog giriş pini A3’e bağlı bulunan bir analog sensörü okuyarak ve 

digital pin 2’ye bağlı bir LED’i yakıp söndürerek “analog input” 

uygulaması yapılacaktır.  

 

analogRead() komutuyla elde edilen değere bağlı olarak LED 

yanacaktır veya sönecektir.  

 

  Devre: 

  * Potansiyometre analog A3 pinine bağlıdır 

  * Potansiyometrenin orta ucu analog pine bağlıdır 

  * Potansiyometrenin kenardaki uçlarından biri GND’ye bağlıdır 

  * Potansiyometrenin kenardaki uçlarından diğeri VCC(~3V)’ye 

bağlıdır   

  * LED anodu (uzun bacak) digital çıkış 2’ye bağlıdır 

  * LED katodu (kısa bacak) GND’ye bağlıdır 

 

  * Not: MSP430 LaunchPad’in pin 2’de zaten birLED’i vardır. Harici 

LED isteğe bağlıdır. 

*/ 

 

// potansiyometre için giriş pini seçin 

int SENSORpini = A3;     

 

// LED için pin seçin 

int LEDpini = 2; 

 

// sensören gelen değeri saklamak için değişken atayın    

int SENSORdegeri = 0;   

 

void setup() { 

 

// LEDpini, ÇIKIŞ olarak belirlendi: 

pinMode(LEDpini, OUTPUT);   

} 

 

void loop() { 

 

// sensörden gelen değeri oku: 

SENSORdegeri = analogRead(SENSORpini);     

 

// LEDpini çıkışını HIGH yap 

digitalWrite(LEDpini, HIGH);   

 

// programı belirlenen milisaniye kadar durdur: 
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delay(SENSORdegeri);           

 

// LEDpini çıkışını LOW yap:         

digitalWrite(LEDpini, LOW);    

 

// programı belirlenen milisaniye kadar durdur: 

delay(SENSORdegeri);                   

} 

 

 

ÖRNEK : MSP-EXP430G2 LaunchPad üzerindeki 

analogWrite Yapabilen Pinlere Bağlı 7 adet LED 
ile Analog Write 

Bu örnek MSP-EXP430G2 LaunchPad’e bağlı 7 adet LED’i yakıp söndürür. 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

 (7) LED 

 (7) 220 ohm direnç 

 Jumper kablolar 

 breadboard  

Uygun Çalışma Ortamı 

7 LED’in daha uzun olan pozitif(anot) bacaklarını, 220 ohm değerindeki akım 

sınırlayıcı dirençler üzerinden, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 19 nolu digital pinlere 

bağlayın. Daha kısa olan negatif(katot) bacağı GND ucuna bağlayın. 

Devre 
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Şema 

 

 

Kod Açıklaması 

Aşağıdaki koddaki setup() fonksiyonunda, LaunchPad’in 4, 9, 10, 12, 13, 14, 19 

nolu pinlerine çıkış atamak için for() döngüleri kullanılmıştır. Bu döngülerin ilki 

olan, 

 

for (int islemdekiPin =0; analogWriteYapilacakPinler[islemdekiPin] <= 7; 

islemdekiPin++) 
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LED’lerin herbirini analog olarak tek tek en parlak ve en sönük yapar. Pinlerin 

birinden diğerine sıra ile enerjilenmesine izin vermeden önce, iki şey yapmak 

gerekir. Birincisi, LED’lerin her birinin parlaklığı bağımsız olarak en yüksek hale 

getirilebilmelidir. Aşağıdaki kodda bu gösterilmiştir. 

 

for (int parlaklik = 0; parlaklik < 255; parlaklik++) { 

analogWrite(analogWriteYapilacakPinler[islemdekiPin], parlaklik); 

delay(2); 

} 

 
Bu aşamadan sonra, yani,  bir pin PWM olarak ulaşabileceği en yüksek değer olan 

“255” değerine ulaştıktan sonra, aşağıdaki kod kullanılarak,  tekrar en düşük 

değer olan “0” haline getirilmelidir.   

for (int parlaklik = 255; parlaklik >= 0; parlaklik--) { 

analogWrite(analogWriteYapilacakPinler[islemdekiPin], parlaklik); 

delay(2); 

} 

 
Bir kez “0” değerine ulaştıktan sonra program içindeki for() döngüsü aynı şeyi bir 

sonraki pin için de yapar ve bu hareket bir sonraki pine aktarılır ve böylece son 

LED’e kadar devam eder.  

Kod 

/* 

LaunchPad üzerindeki analogWrite yapabilen tüm pinleri kullanıyoruz 

 

Bu sketch digital 4, 9, 10, 12, 13, 14, 19 pinlerinde bağlı olan LED’leri yakıp söndürür 
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Bu sketch MSP-EXP430G2 LaunchPad için yazılmıştır ve MSP-EXP430G2 LaunchPad’in 

analogWrite özelliği olan pinlerini vurgulamaktadır. 

 

Devre: 

4, 9, 10, 12, 13, 14, 19 nolu pinlere bağlı olan LED’lerin diğer ucu GND’ye bağlıdır. 

*/ 

// Bu sabitler değişmeyecektir ve  

// kullanılan pinleri belirtmek için kullanılmışlardır. 

 

// kullanılacak pinleri  

// “analogWriteYapilacakPinler” isimli bir dizide göster 

const int analogWriteYapilacakPinler[] = {4, 9, 10, 12, 13, 14, 19}; 

 

void setup() { 

// 4, 9, 10, 12, 13, 14, 19 nolu pinleri ÇIKIŞ olarak ayarla: 

for (int islemdekiPin =0; islemdekiPin <= 7; islemdekiPin++) {  

pinMode(analogWriteYapilacakPinler[islemdekiPin], OUTPUT);  

  } 

} 

 

void loop() { 

 

// pinler üzerinden tekrarla: 

for (int islemdekiPin =0; islemdekiPin <= 7; islemdekiPin++) {  
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// islemdekiPin üzerindeki LED’i sönükten en parlağa dönüştür: 

for (int parlaklik = 0; parlaklik < 255; parlaklik++) { 

analogWrite(analogWriteYapilacakPinler[islemdekiPin], parlaklik); 

delay(2); 

}  

     

// islemdekiPin üzerindeki LED’i en parlaktan sönüğe dönüştür: 

for (int parlaklik = 255; parlaklik >= 0; parlaklik--) { 

analogWrite(analogWriteYapilacakPinler[islemdekiPin], parlaklik); 

delay(2); 

}  

 

// LED’ler arasında biraz bekle: 

delay(100); 

  } 

} 

 

 

 

ÖRNEK : Calibration 

Bu örnek girişteki sensörü kalibre etmek için bir teknik gösterecektir. LaunchPad 

başlangıçtaki beş saniye boyunca sensör okumalarını alır ve sensörlerin aldıkları 

en düşük ve en yüksek değerleri takip eder. Sketch çalışmasının ilk beş saniyesi 

boyunca yapılan bu okumalar döngü boyunca alınan okumalar için maksimum ve 

minimum değerleri belirler.  

Gerekli Donanım 
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 LaunchPad board 

 LED 

 analog sensor (bir fotosel) 

 10K ohm direnç 

 220 ohm direnç 

 breadboard 

 jumper kablolar 

  

Uygun Çalışma Ortamı 

3 nolu analog girişe bağlı analog sensor (örneğin potansiyometre, ışık sensörü) 

ve digital pin 2’ye bağlı LED 

Devre 

 

LED’i 220 ohm değerinde bir akım sınırlayıcı dirençle pin 2’ye bağlayın. Fotoselin 

bir ucunu VCC’ye diğer ucunu toprak referansı olan 10K değerinde bir (pull-

down)dirençle analog pin 3’e bağlayın. 
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Şema 

 

Kod Açıklaması 

Kurulumdan önce maksimum ve minimum başlangıç değerleri ayarlanır: 

int sensorMin = 1023;        // minimum sensor değeri 

int sensorMax = 0;           // maksimum sensor değeri 

 

 

Başlangıç olarak, minimum HIGH değerini belirleyin ve onu yeni minimum HIGH 

değeri olarak kaydederek daha düşük değerdeki birşeyi okutun. Aynı şekilde, en 

yüksek LOW değerini belirleyin ve bu yeni maksimum LOW değerinden daha 

yüksek bir şey okutun: 

 

// ilk beş saniye boyunca kalibre  

while (millis() < 5000) { 

SENSORdegeri = analogRead(SENSORpini); 

 

// maksimum sensor değerini kaydet 
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   if (SENSORdegeri > sensorMax) { 

     sensorMax = SENSORdegeri; 

   } 

 

// minimum sensor değerini kaydet 

   if (SENSORdegeri < sensorMin) { 

     sensorMin = SENSORdegeri; 

   } 

} 

 

 

Bu şekilde alınan daha sonraki okumalar bu maksimum ve minimum değerler 

arasında “map” edilebilir.: 

// sensör okumasına kalibrasyon uygulayın 

SENSORdegeri = map(SENSORdegeri, sensorMin, sensorMax, 0, 255); 

 

 

Kod 

/* 

  Calibration 

 Sensör girişini ayarlamak için bir teknik gösterir. Sketch çalışmasının ilk beş 

saniyesi içindeki sensör okumaları sensör pinine bağlı beklenen değerlerin minimum ve 

maksimum değerlerini belirler. 

 Başlangıç olarak, minimum HIGH değerini belirleyin ve onu yeni minimum HIGH 

değeri olarak kaydederek daha düşük değerdeki bir şeyi izleyin. Bunun benzeri olarak, en 
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yüksek LOW değerini belirleyin ve bu yeni maksimum LOW değerinden daha yüksek bir 

şey izleyin. 

 

Devre: 

* Analog input 0’a bağlı analog sensör   

* digital pin 2 ve GND ucuna bağlı LED 

 

*/ 

 

// bu sabitler değişmeyecek: 

const int SENSORpini = A3;    // sensör bağlı olan pin 

const int LEDpini = 14;        // LED bağlı olan pin 

 

// değişkenler: 

int SENSORdegeri = 0;         // sensor değeri 

int sensorMin = 1023;        // minimum sensor değeri 

int sensorMax = 0;           // maksimum sensor değeri 

void setup() { 

  // kalibrasyon periyodunun başlangıcında LED’i yak: 

  pinMode(2, OUTPUT); 

  digitalWrite(2, HIGH); 

 

 

  // ilk beş saniye boyunca kalibre et  

  while (millis() < 5000) { 
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    SENSORdegeri = analogRead(SENSORpini); 

 

    // maksimum sensor değerini kaydet 

    if (SENSORdegeri > sensorMax) { 

      sensorMax = SENSORdegeri; 

    } 

 

    // minimum sensor değerini kaydet 

    if (SENSORdegeri < sensorMin) { 

      sensorMin = SENSORdegeri; 

    } 

  } 

 

  // kalibrasyon periyodunun sonunda LED’i söndür 

  digitalWrite(2, LOW); 

} 

 

void loop() { 

  // sensörü oku: 

  SENSORdegeri = analogRead(SENSORpini); 

 

  // sensor okumasına kalibrasyon uygula 

  SENSORdegeri = map(SENSORdegeri, sensorMin, sensorMax, 0, 255); 
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  // sensor değerinin kalibrasyonda görülen değerin dışına çıkması durumunda 

  SENSORdegeri = constrain(SENSORdegeri, 0, 255); 

 

  // LED’i kalibre edilen değeri kullanarak söndür: 

  analogWrite(LEDpini, SENSORdegeri); 

} 

 

 

 

ÖRNEK : Fading 

Bu örnek, bir LED’i söndürmek için Analog çıkışı (Pulse Width Modulation (PWM)) kullanmayı 

gösterir. PWM, digital çıkıştan çok hızlı bir açma-kapama anahtarlamasıyla, 

analog benzeri bir çıkış elde etme yöntemidir. 

 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

 10k ohm direnç 

 breadboard 

 jumper kablolar 

 LED (bord üstünde mevcut) 

 

Uygun Çalışma Ortamı 

Bir LED 220 ohm değerindeki bir direnç üzerinden 14 nolu digital çıkış pinine 

bağlanmıştır. Pin 14,  MSP-EXP430G2 LaunchPad üzerindeki yeşil bir LED’e 

bağlıdır. Hatırlatmak isteriz ki; Launchpad üzerindeki pinlerin sadece bir kısmı 

http://energia.nu/guide/tutorial_pwm/
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analogWrite() fonksiyonunu kullanarak PWM yapabilecek yetenektedir. 

analogWrite() fonksiyonunu destekleyen tüm pinleri görmek için Energia pin-mapping 

guide ziyaret edilmelidir. 

Devre 

 

Şema 

http://energia.nu/guide/pinmapping/
http://energia.nu/guide/pinmapping/


 ENERGİA İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA 171 

 

 

Kod Açıklaması 

Yok. Aşağıdaki yorumlara bakınız. 

Kod  

 

/* 

  Fading 

 

  Bu örnek analogWrite komutu kullanılarak LED’in nasıl 

söndürüldüğünü gösterir. 

 

  Devre: 

  * LED digital pin 14 ve GND ucuna bağlı. 

 

*/ 

int LEDpini = 14;    // LED 14 nolu pine bağlı 

void setup()  {  
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  // setup kısmında bir şey olmuyor  

}  

 

void loop()  {  

  // minimumdan maksimuma doğru parlaklık 5er 5er artıyor: 

  for(int  fadeDegeri = 0 ;  fadeDegeri <= 255;  fadeDegeri +=5) {  

    //0-255 aralığında değeri ayarlıyor: 

    analogWrite(LEDpini,  fadeDegeri);          

    // sönme etkisini görmek için 30 milisaniye bekle     

    delay(30);                             

  }  

 

  // maksimumdan minimuma doğru parlaklık 5er 5er azalıyor: 

  for(int  fadeDegeri = 255 ;  fadeDegeri >= 0;  fadeDegeri -=5) {  

    // 0-255 aralığında değeri ayarlıyor: 

    analogWrite(LEDpini,  fadeDegeri);          

    // sönme etkisini görmek için 30 milisaniye bekle         

    delay(30);                             

  }  

} 

 

 

ÖRNEK : Smoothing 

Bu sketch, bir analog girişi, ortalama çalışma değerini hesaplayarak ve bunu 

bilgisayara yazdırarak defalarca okur. Bu örnek düzensiz ve fazla hassas değerler 

aldığımız sensörlerin değerlerinin düzeltilmesi için oldukça kullanışlıdır. Ayrıca 

verileri depolanacak dizilerin( arrays ) kullanımını da göstermektedir. 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

 Bir değişken direnç(potansiyometre benzeri) 

Uygun Çalışma Ortamı 

http://energia.nu/reference/array/
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Aşağıdaki kod, analog sensörden gelen 10 tane değeri tek tek ve sırasıyla bir 

dizide saklar. Her yeni değerle, tüm sayıların toplamı bulunur ve bölünerek veri 

olarak kullanılacak ortalama değer elde edilir. Bu çalışma ortalamasının 

hesaplamasında, hesaplama gecikmesi yoktur. Çünkü bu ortalama, mevcut on 

tane yeni değerin tamamının yenilenmesi beklenmeden her yeni değerle tekrar 

hesaplanmaktadır. Bu sayede numReadings’in (okunan değer adedinin) daha 

büyümesiyle dizinin büyüklüğü değişse bile, ortalama değerler çok oynak 

değerler olmayacak ve bu kadar çok veri alınmasına rağmen yine hesaplanan 

ortalama değer değişimi az(smooth) olacaktır. Potansiyometreden LaunchPad’e 

üç kablo bağlayın. Bunlardan, potansiyometrenin orta ucunu analog giriş A3’e, 

dıştakilerden birini VCC ucuna, diğerini GND ucuna bağlayın. Potansiyometrenin 

milinin dönmesiyle, potansiyometrenin orta ucu ile kenardaki uçları arasındaki 

direnç değerleri değişir. Bu, orta uçtaki gerilim değerini de değiştirir. Orta uçla 

VCC ucuna bağlı ucun arasındaki direnç “0” a çok yakın olursa orta uçtaki yoltaj 

yaklaşık VCC voltajı(3V) olur. Mil ters yöne sona kadar çevrilirse bu defa orta 

uçtaki voltaj”0” veya GND voltajı olur. Bu voltaj girişten okuduğunuz analog 

voltajdır. LaunchPad’in içinde analog-digital çevirici denen bir devre vardır ve bu 

devre değişen voltajı okur ve 0-1023 aralığında bir değere dönüştürür. Mil bir 

yönde sonuna kadar çevrilince orta uçta “0V”(GND gerilimi) olur ve bu durumda 

giriş değeri de “0” olur. Mil ters yönde sonuna kadar çevrilince orta uçta 

“3V”(VCC gerilimi) olur ve bu durumda da giriş değeri “1023” olur. Böylelikle 

analogRead() değeri, milin çevrilme miktarına bağlı olan orta uçtaki voltaj 

değerine bağlı olarak, “0” ile “1023” arasında değişebilir. 

 

Devre 
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Şema 

 

Kod Açıklaması 

Yok. 
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Kod 

/* 

  Smoothing 

 

  Çalışma ortalamasını hesaplayarak ve bunu bilgisayara yazdırarak 

analog bir girişten tekrar tekrar okumalar yapar. Bir dizide on tane 

okuma saklar ve sürekli olarak ortalamalarını alır.  

 

  Devre: 

  * Analog giriş 3’e bağlı bir analog sensör(bir potansiyometre)  

 */ 

 

// İzlenecek örneklerin sayısını tanımlayın.   

// daha çok örnek sayısı ile sonuç daha düzgün çıkacaktır ancak  

// girişin etkisi daha yavaş olacaktır. Normal bir değişken 

sayısından  

// daha fazla sabit kullanarak  

// bu değeri okuma dizisinin büyüklüğüne belirlemede kullanalım 

const int numReadings = 10; 

int readings[numReadings]; // analog girişten yapılacak okumalar 

int index = 0; // akan okumaların indeksi 

int total = 0; // çalışan toplam 

int average = 0; // ortalama 

 

int inputPin = A3; 

 

void setup() 

{ 

  // bilgisayarla seri iletişimi başlat: 

  Serial.begin(9600);  

  // tüm okumaları “0”dan başlat:  

  for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; 

thisReading++) 

    readings[thisReading] = 0;  

} 

 

void loop() { 
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  // son okumayı çıkar: 

  total= total - readings[index];  

  // sensörden oku:  

  readings[index] = analogRead(inputPin);  

  // okunanı toplama ekle: 

  total= total + readings[index];  

  // dizideki son pozisyonu yükselt(arttır):  

  index = index + 1;  

 

  // eğer dizinin sonundaysak... 

  if (index >= numReadings)  

    // ...baştan başla:  

    index = 0;  

 

  // ortalamayı hesapla: 

  average = total / numReadings;  

  // bunu bilgisayara ASCII sayıları olarak gönder 

  Serial.println(average);  

  delay(1); // kararlı bir sonuç için biraz bekle  

} 
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Haberleşme Uygulamaları 
 

Buradaki örneklerin LaunchPad üzerinde çalıştığını test etmek ve görmek için, 

basit bir programlama dili olan Processing Programına ihtiyaç vardır. Programa 

ulaşmak için processing.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

ReadASCIIString 

Bu örnekte, Serial.parseInt () metodu kullanılrak virgül karakteriyle ayrılmış 0-255 

arasındaki değerlerin okunması amaçlanmıştır. RGB LED rengini ayarlamak için bu 

değerler kullanılmaktadır. RGB LED rengini değiştirmek için MSP 430 LaunchPad’e  

"5,220,70" gibi virgülle ayrılmış dizeleri göndermek için Seri Monitör kullanılması 

gerekmektedir. 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

 Breadboard 

 Jumper Kablolar 

 Ortak anot RGB LED 

 Üç  adet 220 ohm direnç 

Devre 

 

http://processing.org/
http://energia.nu/Serial_ParseInt.html
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Şema 

 

Kod açıklaması 

Seri Monitör kullanılarak RGB parlaklığını ayarlanmaktadır. MSP 430 LaunchPad 

programlandıktan sonra, Seri Monitör açılır. Veri gönderirken, mutlaka Newline 

(bir satır) seçilmiş olmalıdır. R, G, B: (123,321,213) biçiminde ve de 0-255 arası 

değerler girilmelidir.  Seri Monitör üzerinden Send (Gönder) düğmesine 

basıldığında RGB LED belirttiğimiz renge dönecek ve Seri Monitörde HEX değeri 

görüntülenecektir. 

MSP 430 Kodu 
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180  ENERGİA İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA
 

ASCII Table 

Bu örnekte ASCII Tablosundaki karakterlerin ondalık, onaltılık, sekizlik ve ikili 

değerleri Seri mönitör üzerinden görüntülenir. ASCII hakkında daha fazla bilgi 

için asciitable.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

ASCII Tablosu 

 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

Devre 

 

http://www.asciitable.com/
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Şema 

 

Kod açıklaması 

Serial.write () fonksiyonu numara ile ilişkili ASCII sembolünü çıktı olarak 

verir. thisByte değişkeni ile ilişkilendirerek, 33 den 126 ya kadar rakamlara 

karşılık gelen ASCII karşılıklar Energia üzerindeki Seri Monitör aracılığı ile 

görüntülenebilir. 

MSP 430 Kodu 
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Seri Monitör Çıktısı 
ASCII Table ~ Character Map 

!, dec: 33, hex: 21, oct: 41, bin: 100001 

", dec: 34, hex: 22, oct: 42, bin: 100010 

#, dec: 35, hex: 23, oct: 43, bin: 100011 

$, dec: 36, hex: 24, oct: 44, bin: 100100 

%, dec: 37, hex: 25, oct: 45, bin: 100101 

&, dec: 38, hex: 26, oct: 46, bin: 100110 
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', dec: 39, hex: 27, oct: 47, bin: 100111 

(, dec: 40, hex: 28, oct: 50, bin: 101000 

), dec: 41, hex: 29, oct: 51, bin: 101001 

*, dec: 42, hex: 2A, oct: 52, bin: 101010 

+, dec: 43, hex: 2B, oct: 53, bin: 101011 

,, dec: 44, hex: 2C, oct: 54, bin: 101100 

-, dec: 45, hex: 2D, oct: 55, bin: 101101 

., dec: 46, hex: 2E, oct: 56, bin: 101110 

/, dec: 47, hex: 2F, oct: 57, bin: 101111 

0, dec: 48, hex: 30, oct: 60, bin: 110000 

1, dec: 49, hex: 31, oct: 61, bin: 110001 

2, dec: 50, hex: 32, oct: 62, bin: 110010 

3, dec: 51, hex: 33, oct: 63, bin: 110011 

4, dec: 52, hex: 34, oct: 64, bin: 110100 

5, dec: 53, hex: 35, oct: 65, bin: 110101 

6, dec: 54, hex: 36, oct: 66, bin: 110110 

7, dec: 55, hex: 37, oct: 67, bin: 110111 

8, dec: 56, hex: 38, oct: 70, bin: 111000 

9, dec: 57, hex: 39, oct: 71, bin: 111001 

:, dec: 58, hex: 3A, oct: 72, bin: 111010 

;, dec: 59, hex: 3B, oct: 73, bin: 111011 

<, dec: 60, hex: 3C, oct: 74, bin: 111100 

=, dec: 61, hex: 3D, oct: 75, bin: 111101 

>, dec: 62, hex: 3E, oct: 76, bin: 111110 

?, dec: 63, hex: 3F, oct: 77, bin: 111111 

@, dec: 64, hex: 40, oct: 100, bin: 1000000 

A, dec: 65, hex: 41, oct: 101, bin: 1000001 

B, dec: 66, hex: 42, oct: 102, bin: 1000010 

C, dec: 67, hex: 43, oct: 103, bin: 1000011 

D, dec: 68, hex: 44, oct: 104, bin: 1000100 

E, dec: 69, hex: 45, oct: 105, bin: 1000101 

 

 

Dimmer 

Bu örnek, bir LED'in parlaklığını kontrol etmek için, bir MSP430 LaunchPad 

geliştirme kartının programlanmasını göstermektedir.  

Processing programı tarafından gönderilen 0'dan 255'e kadar değer aralıkları 

MSP430 LaunchPad tarafından okunur. Ve LED parlaklığını ayarlamak için 

kullanır. 
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Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

 LED 

 220 ohm direnç 

Gerekli Bağlantılar 

Energia programındaki Seri Monitör(Serial Monitor), MSP 430 Launchpad ve buna 

bağlı bilgisayar arasında iletişim kurmak ve bilgileri okumak için için kullanılır. 

Yeşil LED MSP 430 Launchpad'de 14. pine bağlanır. Breadboard üzerinde LED’e 

seri olarak 220 Ohm direnç kullanabilirsiniz. Dijital Giriş / Çıkış (I / O) pinlerinin 

akım çıkışı sınırlı olduğu için seri direnci kullanmanız gerekmektedir. 

Devre 

 

Şema 
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Kod Açıklaması 

Aşağıdaki kod örneğinde LED’in parlaklığını ayarlamak için, Processing Programı 

tarafından, seri port üzerinden MSP 430 Launchpad’e  değer gönderilir. 

MSP430 Kodu 
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Processing Programı Ekran Görüntüsü 

Processing programında kodları yazıp çalıştırdığımızda LED Parlaklığını ayarlamak 

için kullanılacak pencere açılır. Koyu yerlere fare ile tıklandığında LED’in Parlaklığı 

artacak, Açık yerlere fare ile tıklandığında LED’in Parlaklığı azalacaktır. 

 

 

 

 

Processing Programı Kodu 
 

import processing.serial.*; 

Serial port; 

 

void setup() { 

  size(256, 150); 
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  println("Available serial ports:"); 

  println(Serial.list()); 

 

  // Uses the first port in this list (number 0). Change this to 

  // select the port corresponding to your Launchpad. The last 

  // parameter (e.g. 9600) is the speed of the communication. It 

  // has to correspond to the value passed to Serial.begin() in your 

  // Energia sketch. 

  port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);  

 

  // If you know the name of the port used by the Launchpad, you 

  // can specify it directly like this. 

  //port = new Serial(this, "COM1", 9600); 

} 

 

void draw() { 

  // draw a gradient from black to white 

  for (int i = 0; i < 256; i++) { 

    stroke(i); 

    line(i, 0, i, 150); 

  } 

 

  // write the current X-position of the mouse to the serial port as 

  // a single byte 

  port.write(mouseX); 

} 

 

 

Graph (Grafik) 

Bu örnek, MSP430 LaunchPad üzerinden gönderilen Analog verilerin, Processing 

Programı aracılığı ile Grafik olarak görüntülenmesini göstermektedir. MSP430 

LaunchPad üzerinden gönderilen anlog verileri görüntülemek için Energia Seri 

Monitörü kullanabilirsiniz. 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

 Potansiyometre 

Devre 
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Şema 

 

MSP 430 Kodu 
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Processing Programı Ekran Görüntüsü 

Kodları yazıp çalıştırdığımızda Potansiyometre vasıtası ile A3 Analog girişine 

gönderilen değerler doğrultusunda Processing programı ekranında Grafik 

oluşacaktır. 

 

 

Processing Programı Kodu 
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import processing.serial.*; 

 

Serial myPort; // The serial port 

int xPos = 1; // horizontal position of the graph 

 

void setup () { 

  // set the window size: 

  size(400, 300);  

 

  // List all the available serial ports 

  println(Serial.list()); 

  // Open whatever port is the one you're using for the Launchpad. 

  myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); 

  // don't generate a serialEvent() unless you get a newline character: 

  myPort.bufferUntil('\n'); 

  // set inital background: 

  background(0); 

} 

void draw () { 

  // everything happens in the serialEvent() 

} 

 

void serialEvent (Serial myPort) { 

  // get the ASCII string: 

  String inString = myPort.readStringUntil('\n'); 

 

  if (inString != null) { 

    // trim off any whitespace: 

    inString = trim(inString); 

    // convert to an int and map to the screen height: 

    float inByte = float(inString);  

    inByte = map(inByte, 0, 1023, 0, height); 

 

    // draw the line: 

    stroke(127,34,255); 

    line(xPos, height, xPos, height - inByte); 

 

    // at the edge of the screen, go back to the beginning: 

    if (xPos >= width) { 

      xPos = 0; 

      background(0);  

    }  

    else { 

      // increment the horizontal position: 

      xPos++; 

    } 

  } 

} 

 

Physical Pixel (Fiziksel Piksel) 

Bu örnek, bilgisayardan veri almak için MSP430 Launchpad'i kullanır. Launchpad 

'H' karakterini alınca Launchpad üzerindeki LED yanar, 'L' karakterini alınca ise 
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Launchpad üzerindeki LED söner. Veri Energia Seri Monitör veya Processing gibi 

başka bir programdan gönderilebilir. 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

 [LaunchPad içerisindeki] LED 

Gerekli Bağlantılar 

Bu örnekte, LaunchPad üzerindeki Yeşil LED kullanılmıştır. 

Devre 

 

Şema 
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Kod Açıklaması 

Energia LaunchPad üzerindeki Yeşil LED’i yakmak için Energia Seri Monitör 

aracılığıyla gönderilen ASCII karakterler kullanılır. Seri Monitör ile  'H'  

gönderilirse LED yanar, 'L'  gönderilirse LED söner. Seri Monitör tarafından 

gönderilen veriyi tutmak için incomingByte adında bir değişken kullanılmıştır. 

Loop () bölümünde, Serial.available () fonksiyonu Seri Monitör tarafından gönderilen veriyi  

arar. If deyimi içinde Seri Monitör tarafından gelinen veri okunarak, gelen veri 'H'  

ise LED yanar, 'L'  ise LED söner. 

MSP 430 Kodu 

 

http://energia.nu/Serial_Available.html
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Processing Programı Ekran Görüntüsü 

Kodları yazıp çalıştırdığımızda Fare ile Kare üstüne geldiğimizde LED yanar, 

çektiğimizde LED söner. 
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Processing Programı Kodu 

 

 

import processing.serial.*;  

 

float boxX; 

float boxY; 

int boxSize = 20; 

boolean mouseOverBox = false; 

 

Serial port;  

 

void setup() { 

  size(200, 200); 

  boxX = width/2.0; 
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  boxY = height/2.0; 

  rectMode(RADIUS);  

 

  // List all the available serial ports in the output pane.  

  // You will need to choose the port that the Launchpad is  

  // connected to from this list. The first port in the list is  

  // port #0 and the third port in the list is port #2.  

  println(Serial.list());  

 

  // Open the port that the Launchpad is connected to (in this case #0)  

  // Make sure to open the port at the same speed Energia is using 

(9600bps)  

  port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); // In the [] you will 

place the number corresponding to the COM your LaunchPad is connected to 

 

} 

 

void draw() {  

  background(0); 

 

  // Test if the cursor is over the box  

  if (mouseX > boxX-boxSize && mouseX < boxX+boxSize && mouseY > boxY-

boxSize && mouseY < boxY+boxSize) { 

    mouseOverBox = true;  

    // draw a line around the box and change its color: 

    stroke(255);  

    fill(153); 

    // send an 'H' to indicate mouse is over square: 

    port.write('H');  

  }  

  else { 

    // return the box to its inactive state: 

    stroke(153); 

    fill(153); 

    // send an 'L' to turn the LED off:  

    port.write('L');  

    mouseOverBox = false; 

  } 

 

  // Draw the box 

  rect(boxX, boxY, boxSize, boxSize); 

} 

 

Virtual Color Mixer (Sanal Color Mixer) 

Bu örnekte bilgisayara MSP430 LaunchPad üzerinden birden çok değer gönderme 

işlemi gösterilmiştir. Potansiyometreler, Processing Programında çalıştırılan 

uygulamadaki arka plan rengini (kırmızı, yeşil, mavi) ayarlamak için kullanılır. 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

 Üç adet potansiyometre 
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 Üç adet 10K ohm direnç 

 Breadboard 

 Jumper Kablolar 

Gerekli Bağlantılar 

A0, A1, A2 Giriş pinlerine potansiyometreler bağlanır.  

Devre 

 

Şema 

 

Kod Açıklaması 



 ENERGİA İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA 197 

 

 

MSP430 Kodu 

Potansiyometrelerden gelen anolog renk bilgisini okumak için redPin, greenPin ve 

bluePin adlı değişkenler kullanılmıştır. Setup() bölümünde Seri iletişim 

başlar. Loop () bölümünde Seri Monitör analog sinyal değerlerini görüntüler.  

Processing 

Processing programındaki kod MSP430 LaunchPad’den gelen değerlere göre renk 

değiştirecek bir pencere oluşturur. Potansiyometrelerden gelen Kırmızı, Yeşil veya 

Mavi renk bilgileri değiştirildiğinde, üç renk karıştırılır ve Processing 

programındaki çalışan uygulama penceresindeki arka plan rengi değiştirilebilir. 

MSP 430 Kodu 
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Processing Programı Ekran Görüntüsü 

Kodları yazıp çalıştırdığımızda Potansiyometreler ile ayar yaparak Program 

çalışma ekranındaki renk değerlerini istediğimiz renklerde ayarlayabiliriz. 
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Processing Programı Kodu 

 
import processing.serial.*; 

 

float redValue = 0; // red value 

float greenValue = 0; // green value 

float blueValue = 0; // blue value 

 

Serial myPort; 

 

void setup() { 

  size(200, 200); 

 

  // List all the available serial ports 

  println(Serial.list()); 

 

  // Open whatever port is the one you're using with the LaunchPad 

  myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); 

 

  // don't generate a serialEvent() unless you get a newline character: 
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  myPort.bufferUntil('\n'); 

} 

 

void draw() { 

  // set the background color with the color values: 

  background(redValue, greenValue, blueValue); 

} 

 

void serialEvent(Serial myPort) {  

  // get the ASCII string: 

  String inString = myPort.readStringUntil('\n'); 

 

  if (inString != null) { 

    // trim off any whitespace: 

    inString = trim(inString); 

    // split the string on the commas and convert the  

 // resulting substrings into an integer array: 

 float[] colors = float(split(inString, ",")); 

 // if the array has at least three elements, you know 

 // you got the whole thing. Put the numbers in the 

 // color variables: 

 if (colors.length >=3) { 

   // map them to the range 0-255: 

   redValue = map(colors[0], 0, 1023, 0, 255); 

   greenValue = map(colors[1], 0, 1023, 0, 255); 

   blueValue = map(colors[2], 0, 1023, 0, 255); 

    } 

  } 

} 

 

Serial Call Response 

Bu örnek, bir anlaşma (handshake) yöntemini kullanarak Bilgisayar ile 

MSP430LaunchPad arasında kurulan iletişimi gösterir. Energia aracılığı ile 

MSP430LaunchPad içerisine yazılan kod üzerinden, başlangıçta bir ASCII ‘A’ 

(Dec:65) değerini gönderir ve bilgisayardan bir yanıt alana kadar bu tekrarlanır. 

Sonra 1 bayt olarak üç sensörün değerlerini gönderir ve bilgisayardan başka bir 

yanıt bekler. Gönderilen verileri görüntülemek için Energia programı içerisindeki 

Seri Monitör’ü veya Processing programını kullanabilirsiniz. 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

 İki adet potansiyometre 

 Anahtar / Buton 

 Üç adet 10K ohm direnç 
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 Breadboard 

 Jumper Kablolar 

Gerekli Bağlantılar 

Bu uygulamada, Serial.write () metodu kullanılmıştır. Bu işlev, Seri Monitör’de ikili veri 

olarak işlevin değerini yazar. Mesela Serial.write(100) olarak kullanıldığında, Seri 

Monitörde ASCII 'd' olarak gözükür. 

Devre 

 

Şema 

 

MSP430 Kodu 

http://energia.nu/Serial_Write.html
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Processing Programı Ekran Görüntüsü 

Processing programında kodları yazıp çalıştırdığımızda ekranda aşağıdaki 

resimdeki görüntülenmektedir. Butona basıldığında Beyaz nokta kaybolmakta, 

Potansiyometreler hareket ettirildiğinde ise Siyah nokta yukarı, aşağı, sola ve 

sağa hareket etmektedir. 

 

 

Processing Programı Kodu 
/* 

Processing sketch to run with this example: 

 

// This example code is in the public domain. 

 

import processing.serial.*; 

 

int bgcolor; // Background color 

int fgcolor; // Fill color 

Serial myPort; // The serial port 

int[] serialInArray = new int[3]; // Where we'll put what we receive 

int serialCount = 0; // A count of how many bytes we receive 
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int xpos, ypos; // Starting position of the ball 

boolean firstContact = false; // Whether we've heard from the 

microcontroller 

 

void setup() { 

  size(256, 256); // Stage size 

  noStroke(); // No border on the next thing drawn 

 

  // Set the starting position of the ball (middle of the stage) 

  xpos = width/2; 

  ypos = height/2; 

 

  // Print a list of the serial ports, for debugging purposes: 

  println(Serial.list()); 

 

  // I know that the first port in the serial list on my mac 

  // is always my FTDI adaptor, so I open Serial.list()[0]. 

  // On Windows machines, this generally opens COM1. 

  // Open whatever port is the one you're using. 

  String portName = Serial.list()[0]; 

  myPort = new Serial(this, portName, 9600); 

} 

 

void draw() { 

  background(bgcolor); 

  fill(fgcolor); 

  // Draw the shape 

  ellipse(xpos, ypos, 20, 20); 

} 

 

void serialEvent(Serial myPort) { 

  // read a byte from the serial port: 

  int inByte = myPort.read(); 

  // if this is the first byte received, and it's an A, 

  // clear the serial buffer and note that you've 

  // had first contact from the microcontroller.  

  // Otherwise, add the incoming byte to the array: 

  if (firstContact == false) { 

    if (inByte == 'A') {  

      myPort.clear(); // clear the serial port buffer 

      firstContact = true; // you've had first contact from the 

microcontroller 

      myPort.write('A'); // ask for more 

    }  

  }  

  else { 

    // Add the latest byte from the serial port to array: 

    serialInArray[serialCount] = inByte; 

    serialCount++; 

 

    // If we have 3 bytes: 

    if (serialCount > 2 ) { 

      xpos = serialInArray[0]; 

      ypos = serialInArray[1]; 

      fgcolor = serialInArray[2]; 

 

      // print the values (for debugging purposes only): 

      println(xpos + "\t" + ypos + "\t" + fgcolor); 

 

      // Send a capital A to request new sensor readings: 
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      myPort.write('A'); 

     // Reset serialCount: 

     serialCount = 0; 

    } 

  } 

} 

 

Serial Call Response ASCII 

Bu örnek, bir anlaşma (handshake) yöntemini kullanarak Bilgisayar ile 

MSP430LaunchPad arasında kurulan iletişimi gösterir. Energia aracılığı ile 

MSP430LaunchPad içerisine yazılan kod üzerinden, bilgisayara bir ASCII dizesi 

gönderir ve bilgisayardan bir yanıt alana kadar bu tekrarlanır.  

Gönderilen veriyi görüntülemek için Energia programındaki Seri Monitörü 

kullanabilirsiniz. Veya aşağıdaki kod Proccessin Programı ile  de görüntülenebilir.  

Aşağıdaki örnek virgüllerle gelen veriyi ayırır ve String ifadeyi tekrar sayıya 

dönüştürür. 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

 İki adet potansiyometre 

 Anahtar / Buton 

 Üç adet 10K ohm direnç 

 Breadboard 

 Jumper Kablolar 

Gerekli Bağlantılar 

Bu uygulamada, Serial.print () fonksiyonu kullanılmıştır. Bu fonksiyon okunabilir 

bir ASCII metin formatı içindeki değerin ne olduğunu yazar. Mesela biz Energia 

içine  Serial.write(100) kodunu yazarsak; biz Seri monitörü açtığınızda "100" 

yazdığını görürüz. Serial.print kullanarak Seri Monitöre kelime yazılabilir. Örneğin 

Serial.print ( "Merhaba") için ; Seri Monitörde "Merhaba" görürüz.  Serial.print 

()fonksiyonu ile aynı zamanda fonksiyonun değerini okumak istediğiniz değerin 
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taban değerini değiştirebilirsiniz. Örneğin, Serial.print (78 BIN) için; Seri 

Monitorde "1001110" görürüz. 

Analog sensörleri Gerilim bölücü kullanarak 10K ohm direnç ile 0 ve 1 nolu 

analog girişlere bağlayınız. Bir buton veya anahtar 10kohm direnç ile 2 nolu 

dijital girişlere bağlayınız.  

Devre 

 

Şema 
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MSP 430 Kodu 
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Processing Programı Ekran Görüntüsü 

 

Processing programında kodları yazıp çalıştırdığımızda ekranda aşağıdaki 

resimdeki görüntülenmektedir. Butona basıldığında Beyaz nokta kaybolmakta, 

Potansiyometreler hareket ettirildiğinde ise Beyaz nokta yukarı, aşağı, sola ve 

sağa hareket etmektedir. 

 

 

 

Processing Programı Kodu 
 

// Processing code to run with this example: 

 

// This example code is in the public domain. 

 

import processing.serial.*; // import the Processing serial library 
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Serial myPort; // The serial port 

 

float bgcolor; // Background color 

float fgcolor; // Fill color 

float xpos, ypos; // Starting position of the ball 

 

void setup() { 

  size(640,480); 

 

  // List all the available serial ports 

  println(Serial.list()); 

 

  // Change the 0 to the appropriate number of the serial port 

  // that your LaunchPad is connected to. 

  myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); 

 

  // read bytes into a buffer until you get a linefeed (ASCII 10): 

  myPort.bufferUntil('\n'); 

 

  // draw with smooth edges: 

  smooth(); 

} 

 

void draw() { 

  background(bgcolor); 

  fill(fgcolor); 
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  // Draw the shape 

  ellipse(xpos, ypos, 20, 20); 

} 

 

// serialEvent method is run automatically by the Processing applet 

// whenever the buffer reaches the byte value set in the bufferUntil()  

// method in the setup(): 

 

void serialEvent(Serial myPort) {  

  // read the serial buffer: 

  String myString = myPort.readStringUntil('\n'); 

  // if you got any bytes other than the linefeed: 

  myString = trim(myString); 

 

  // split the string at the commas 

  // and convert the sections into integers: 

  int sensors[] = int(split(myString, ',')); 

 

  // print out the values you got: 

  for (int sensorNum = 0; sensorNum < sensors.length; sensorNum++) { 

    print("Sensor " + sensorNum + ": " + sensors[sensorNum] + "\t");  

  } 

  // add a linefeed after all the sensor values are printed: 

  println(); 

  if (sensors.length > 1) { 

    xpos = map(sensors[0], 0,1023,0,width); 
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    ypos = map(sensors[1], 0,1023,0,height); 

    fgcolor = sensors[2]; 

  } 

  // send a byte to ask for more data: 

  myPort.write("A"); 

} 

 

 

Serial Event 

Bu örnek SerialEvent () fonksiyonu kullanımını gösterir.  

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

Devre 

 

 

Şema 
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Kod açıklaması 

Bu kod serialEvent () işlevi kullanımını gösterir. serialEvent () fonksiyonu her 

zaman döngü işlemlerinden sonra çalışır. Seri Monitörden yazılan dize bir gecikme 

ile Seri Monitörde görüntülenir. Seri Monitör içine daha fazla karakter yazarsanız 

bir alt satırda görüntülenecektir. 

MSP 430 Kodu 
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Kontrol Döngü Uygulamaları 
 

Program içerisinde, herhangi bir koşulun doğru olup olmadığına veya değişkenin 

durumuna göre farklı işlemler yapılması gerekebilir. Bu amaçla kontrol deyimleri 

kullanılır. Bu deyimler; 

 if deyimi  

 switch – case deyimi olmak üzere iki tanedir. 

 

ÖRNEK : if Deyimi 

Bu kontrol deyimi, koşula bağlı olarak çalışır. Koşulun doğru veya yanlış olmasına 

göre farklı işlemler yapılır.  

if deyiminin sözdizimi aşağıdaki gibidir. 

if (koşul) { 

 // koşul doğru olduğunda yapılacak işlemler 

} 

if yapısında koşul sağlandığında farklı, koşul sağlanmadığında farklı bir işlem 

yapılması istenirse, “değilse” anlamına gelen “else” kullanılır. if – else deyimi için 

söz dizimi aşağıdadır. 

if (koşul) { 

 // koşul doğru olduğunda yapılacak işlemler 

}  else  { 

 // koşul doğru olmadığında yapılacak işlemler 

} 
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Eğer koşul doğru olmadığında, yeni bir koşulun denetlenmesi gerekirse “değilse 

eğer” anlamına gelen “else if” kullanılır. “else if” istenildiği kadar arttırılabilir. 

if (koşul1) { 

 // koşul1 doğru olduğunda yapılacak işlemler 

}  else if (koşul2) { 

 //koşul1 doğru olmadığında koşul2 değerlendirmeye alınır 

// koşul2 doğru olduğunda yapılacak işlemler 

} else  { 

 // koşul2 doğru olmadığında yapılacak işlemler 

} 

Gerekli Donanım 

 MSP430 Launchpad 

 Potansiyometre veya ayarlı direnç 

 200 ohm direnç 

 LED 

Aşağıdaki örnekte, potansiyometre bağlı olan Analog Pin’den okunan değer belirli 

bir eşik değerinden yüksek olduğunda Pin 2’ye bağlı olan LED yanacaktır. 

Devre 

 

Şema 
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Kod Açıklaması 

Aşağıdaki kodda analogDeger değişkeni; potansiyometre bağlı olan P1.3 Analog 

Pin’inden okunan değeri depolamak için kullanılmıştır. Bu değer, belirlenen bir 

eşik değeri ile karşılaştırılmış ve değer eşik değerden büyük ise LED yanacak, 

küçük ise LED sönecektir. 531453 

Kod 
/*   IF Deyimi 

  Analog girişteki Potansiyometre değerini okur, okunan değer 

belirlenen eşik değerinden büyük ise LED yanar, küçük ise LED söner. 

      

 Devre: 

 * Analog giriş pini A3’e bağlı bir potansiyometre.  

 Potansiyometrenin orta ucu analog giriş pini A3’e bağlanır.  

 Potansiyometrenin kenardaki uçları VCC ve GND uçlarına bağlanır.  

 * LED digital pin 2 ve GND ucuna bağlıdır.  

 

*/ 

 

// Bu sabitler değişmeyecektir.  

// Kullanılan pinlere isim vermek için kullanılmıştır. 

 

const int analogGirisPini = A3;    // potansiyometrenin bağlı olduğu analog 

giriş pini 

const int ledPin = 2;       // LED’in bağlı olduğu pin 

const int esikDeger= 400;   // LED’in yanması için kontrol edilecek eşik 

değeri 

 

void setup() { 

  // LED’in bağlı olduğu pini çıkış pini olarak ayarla 

  pinMode(ledPin, OUTPUT); 

  // seri iletişimi başlat 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 
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  // analog giriş pinindeki değeri analog olarak oku 

  int analogDeger = analogRead(analogGirisPini); 

 

  // eğer analog değer, eşik değerinden büyük ise LED’i yak, değilse söndür 

  if (analogValue > threshold) { 

    digitalWrite(ledPin, HIGH); 

  }  

  else { 

    digitalWrite(ledPin,LOW);  

  } 

 

  // analog değeri seri monitörde göster 

  Serial.println(analogDeger); 

  delay(1);        // 1 milisaniye bekle 

} 

 
 

ÖRNEK : Switch – Case Deyimi (Örnek 1) 

Değişkenin aldığı değerlere göre farklı işlemler yapılması gereken durumlarda 

switch – case deyimi kullanılır. 

Switch – Case deyiminin sözdizimi aşağıdaki gibidir. 

 switch (degisken) { 

  case deger1:   //değişkenin değeri deger1 olduğunda yapılacak 

işlemler 

    break; 

  case deger2:  //değişkenin değeri deger2 olduğunda yapılacak 

işlemler 

    break; 

  case deger3:  //değişkenin değeri deger3 olduğunda yapılacak 

işlemler 

    break; 

} 
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Gerekli Donanım 

 MSP430 Launchpad 

 Foto Direnç (LDR) 

 10k ohm direnç 

if deyimi, koşula bağlı olarak doğru veya yanlış olmak üzere iki seçenek 

arasından seçim yapılmasını sağlar. Bir durumun ikiden fazla olasılığının olduğu 

durumlarda, switch-case deyimini kullanabilirsiniz. Bu uygulamada fotosel’den 

gelen veriye göre; karanlık, loş, normal ve parlak durumları arasından seçim 

yapılması sağlanacaktır.  

Devre 

 

Şema 
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Kod Açıklaması 

Uygulamada öncelikle foto direnç (LDR)’den gelen değer okunacaktır. Okunan 

değeri; 0, 1, 2 ve 3 olmak üzere 4 değerden birine eşlemek için map() 

fonksiyonu kullanılacaktır. Son olarak switch – case ile 4 durum iletileri seri 

monitörden yazdırılacaktır. 

Foto direnç, bir voltaj bölücü devresi kullanılarak Analog A3 pinine bağlanmıştır. 

analogRead() fonksiyonu aydınlatılmış kapalı bir alanda 0 ile 600 arasında bir 

değer döndürür.  

Kod 
/*  Swicth – Case Deyimi – Örnek 1 

   

   Analog giriş pinine bağlı olan LDR’deki değeri okur ve okunan değere karşılık 

gelen durumu seri monitörde görüntüler. 

 

   Devre: 

   * Analog giriş pini A3 ve VCC’ye bağlı Foto Direnç (LDR) 

   * Analog giriş pini A3 ve Gnd’ye bağlı 10K direnç 

 

*/ 

 

// Bu sabitler değişmeyecektir. LDR için maksimum ve minimum değerleri  

// belirtmek için kullanılmıştır. 

 
const int sensorMin = 0;      // LDR için minimum değer 

const int sensorMax = 600;    // LDR için maksimum değer 

 

void setup() { 

  // seri iletişimi başlat 

  Serial.begin(9600);   

} 
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void loop() { 

  // sensördeki değeri oku 

  int sensorOkunan = analogRead(A3); 

  // map fonksiyonu kullanılarak 4 (0-1-2-3) değer için eşleme yap 

  int aralık = map(sensorOkunan, sensorMin, sensorMax, 0, 3); 

 

  // aralık değerine göre farklı işlemler yap 

   switch (range) { 

  case 0:    // elinizle sensörün üzerini kapattığınızda 

    Serial.println("Karanlık"); 

    break; 

  case 1:    // parmaklarınızla hafif aralık verdiğinizde 

    Serial.println("Loş"); 

    break; 

  case 2:    // elinizi sensörden birkaç cm uzaklaştırdığınızda 

    Serial.println("Normal"); 

    break; 

  case 3:    // elinizi sensörden tamamen çektiğinizde 

    Serial.println("Parlak"); 

    break; 

  }  

  delay(1);        // 1 ms bekle 

} 

 

ÖRNEK : Switch – Case Deyimi (Örnek 2) 
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Bu örnekte, serial monitörden okunan değere göre farklı LED’ler yakılacaktır. Seri 

porttan yazılacak a, b, c, d ve e karakterine göre belirlenen LED’lerin yakılması 

sağlanacaktır. 

Beş LED, 220 ohm’luk dirençler ile 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu pinlere bağlanmıştır. 

Bu uygulamanın çalışması için Launchpad’in bilgisayara bağlı olması 

gerekmektedir. Gönderilecek karakterler Serial Monitor ile gönderilecektir. Tools -

> Serial Monitor’u kullanarak monitörü görüntüleyebilirsiniz. 

Devre 

 

Şema 
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Kod 
/*  Swicth – Case Deyimi – Örnek 2 

    

 Switch Case ile Seri Giriş Uygulaması. 

 Serial Monitor’den okunan a, b, c, d ve e değerine göre belirlenen LED’ler 

yanacak, farklı bir değer okunduğundan LED’ler sönecektir. 

 

   Devre: 

   * 5 LED, 2 ile 6 arasındaki dijital pinlere 220 ohm’luk direnç ile 

bağlanmıştır. 

 

*/ 

 

 

void setup() { 

  // seri iletişimi başlat 

  Serial.begin(9600);  

  // LED’lerin bağlı olduğu pinleri çıkış olarak ayarla 

  for (int pin = 2; pin < 7; pin++) { 

    pinMode(pin, OUTPUT); 
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  }  

} 

 

void loop() { 

  // serial monitorden gelen değeri oku ve karakter değişkenine ata.  

  // karaktere göre belirlenen LED’i yak 

  if (Serial.available() > 0) { 

    int karakter = Serial.read(); 

 

    // serial monitor’den okunan değer karakter olduğu için tek tırnak      

    // kullanılır 

    switch (karakter) { 

    case 'a':     

      digitalWrite(2, HIGH); 

      break; 

    case 'b':     

      digitalWrite(3, HIGH); 

      break; 

    case 'c':     

      digitalWrite(4, HIGH); 

      break; 

    case 'd':     

      digitalWrite(5, HIGH); 

      break; 

    case 'e':     

      digitalWrite(6, HIGH); 

      break; 
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    default: 

      // tüm LED’leri söndür 

      for (int pin = 2; pin< 7; pin++) { 

        digitalWrite(pin, LOW); 

      } 

    }  

  } 

} 

 

DÖNGÜ DEYİMLERİ 

Bazı ifadeler ve kod blokları belirli sayıda yada bir koşula bağlı olarak birden fazla 

kez tekrar edebilir. Bu yapılar döngü deyimleri ile gerçekleştirilir.  

Bu deyimler; 

 For döngüsü 

 While döngüsüdür. 

 

ÖRNEK : For Döngüsü 

Belirli sayıda tekrar eden işlemler için kullanılır. for döngü üç parametre alır. 

Bunlar; başlangıç değeri, devam koşulu ve artış’tır.  

Başlangıç değeri: Döngüde kullanılacak değişkenin başlangıç değeri bu kısımda 

verilir.  

Devam koşulu: Döngünün tekrar etmesini sağlayan koşul burada belirtilir. Koşul 

sağlanıyorsa, döngü bloğundaki komut yada komutlar çalıştırılır.  

Artış: Döngünün her adımında çalıştırılan kısımdır. Döngü değişkeninin değerini 

arttırmak veya azaltmak için kullanılır. 

for döngüsünün sözdizimi aşağıdaki gibidir. 

 for (i = 1; i <= 10 ; i++) 
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 { 

  // tekrar edecek kodlar 

} 

Gerekli Donanım 

 MSP430 Launchpad 

 220 ohm direnç (9 adet) 

 LED (9 adet) 

Örnekte LauncPad’deki 2 ve 10 arasındaki pinlere bağlanan 9 LED sırası ile yanıp 

söndürülecektir. 80’li yıllarda yayınlanan Kara Şimşek dizisinde David 

Hasselhoff’un kullandığı ve KITT adı verilen aracın önünde bulunan ışık 

oyunundan dolayı bu devre “Kara Şimşek” devresi olarak adlandırılır. 

Devre 

 

Şema 
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Kod Açıklaması 

Uygulamada 2 ile 10 arasındaki pinlere 9 adet direnç ve LED bağlanmıştır. 

LED’ler sırası ile 2’den 10’a kadar yanıp sönecek, ardından 10’dan 2’ye doğru 

yanıp sönecektir. LED’lerin yanıp sönme işlemlerinin gözlenebilmesi için delay() 

fonksiyonu kullanılacaktır. 

 

Kod 
/*  For Döngüsü 

 

   Devre: 

   * 2 ile 10 arasındaki pinlere bağlı LED’ler  

 

*/ 

 

int gecikme = 100;     // LED’lerin yanık kalma süresi 

 

void setup() { 

  // döngü için kullanılacak pinlerin çıkış olarak ayarlanması 

  for (int pin = 2; pin < 11; pin++)  { 

    pinMode(pin, OUTPUT);       

  } 

} 

 

void loop() { 

  // ilk döngüde düşük olan pinden (2) yüksek olana (10) yakıp söndürme 

  for (int pin = 2; pin < 11; pin ++) {  
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    // pini aç: 

    digitalWrite(pin, HIGH);    

    delay(gecikme);                   

    // pini kapa: 

    digitalWrite(thisPin, LOW);     

  } 

 

  // ikinci döngüde yüksek olan pinden düşük olan pine doğru yakıp söndürme 

  for (int pin = 10; pin >= 2; pin --) {  

    // pini aç: 

    digitalWrite(pin, HIGH);    

    delay(gecikme);                   

    // pini kapa: 

    digitalWrite(thisPin, LOW);     

  } 

} 

 

ÖRNEK : While Döngüsü 

While döngüsü, koşul sağlandığı sürece belirlenen komut bloğunu çalıştıran temel 

döngü yapılarından bir tanesidir. Bu döngü, basit bir kullanıma sahip olması 

sebebiyle tercih edilir. While döngüsünün sözdizimi aşağıdaki gibidir. 

 While(koşul) 

 { 

  // tekrar edecek kodlar 

} 

Döngü gövdesi koşul deyimi true olduğu sürece çalıştırılır, koşul false olduğunda 

ise döngüden çıkılır. While döngüsünde döngü değişkeni bulunmaz, bunun yerine 

while bloğuna girmeden başlangıçta değeri bilinen bir değişken kullanılır. Koşul 

ifadesiyle ilişkili olan bu değişkenin değeri döngü bloğu içerisinde değiştirilir. 

Gerekli Donanım 

 MSP430 Launchpad 

 Buton  

 Foto direnç (LDR) 

 10k ohm direnç (2 Adet) 

 220 ohm direnç 

 LED 
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Devre 

 

Şema 

 

 

Kod Açıklaması 

Ana döngü içinde, Analog A3 pinine bağlı olan Foto direnç (LDR), 14. pine bağlı 

olan LED’in parlaklığını ayarlamak için kullanılmaktadır. LDR için maksimum ve 

minimum değerleri sırası ile 0 ve 1023 olarak belirlenmiştir. Fakat LDR’den 

okunabilecek maksimum ve minimum değerler bu sayılar olmayabilir. Bu yüzden 

6 numaralı pine bağlı olan butona tıkladığında LDR için maksimum ve minimum 

değerleri kalibre edilmektedir.  

Kod 
/* While Döngüsü 
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   While döngüsü ile butona basılıp basılmadı kontrol ediliyor ve basıldığında LDR 

için kalibrasyon işlemi yapılmaktadır.  

  

 Devre: 

 * LDR +3V (VCC) ile Analog A3 pinine 

   * 10K ohm direnç Ground ile Analog A3 pinine 

   * LED, 220 ohm direnç ile birlikte 14 nolu pine ve ground’a 

   * Buton 6 nolu pine ve +3V(VCC)’ye 

   * 10K ohm direnç 6 nolu pine ve ground’a 

 

*/ 

 

 

// Bu sabitler değiştirilmeyecektir: 

const int sensorPin = A3;       // LDR değerinin okunacağı pin 

const int ledPin = 14;           // LED’in bağlı olduğu pin 

const int butonPin = 6;         // Butonun bağlı olduğu pin 

const int ledGosterge = 2;      // Kalibre kontrol pini   

 

 

// Bu değişken değerleri değişecek: 

int sensorMin = 1023;  // LDR için maksimum değer 

int sensorMax = 0;     // LDR için minimum değer 

int sensorDegeri = 0;         // LDR’den okunan değer 
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void setup() { 

  // LED pinlerini çıkış, butonun bağlı olduğu pini giriş olarak ayarla: 

  pinMode (ledGosterge, OUTPUT); 

  pinMode (ledPin, OUTPUT); 

  pinMode (buttonPin, INPUT); 

} 

 

void loop() { 

  //butona basıldığını kontrol et, basıldıysa kalibre fonksiyonunu çalıştır 

  while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) { 

    kalibre();  

  } 

  // kalibrasyon işleminin bittiğini göstermek için pini LOW yap 

  digitalWrite(ledGosterge, LOW);   

 

  // Sensör değerini okuma 

  sensorDegeri = analogRead(sensorPin); 

 

  // Sensörden gelen değeri 0-255 arasındaki bir değere eşleme 

  sensorDegeri = map(sensorValue, sensorMin, sensorMax, 0, 255); 

 

  /* Sensörden okunan değer, belirlenen aralık dışına ise 0 ile 255                             

arasına sabitle 

  */ 

  sensorDegeri = constrain(sensorDegeri, 0, 255); 
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  // fade the LED using the calibrated value: 

  analogWrite(ledPin, sensorDegeri); 

} 

 

void kalibre() { 

  // Kalibrasyon işlemine başlandığını göstermek için ilgili pini High yap 

  digitalWrite(ledGosterge, HIGH); 

  // Sensörden gelen değeri okuma 

  sensorDegeri = analogRead(sensorPin); 

 

  // Maksimum sensör değerini kaydetme 

  if (sensorDegeri > sensorMax) { 

    sensorMax = sensorDegeri; 

  } 

 

  // Minimum sensör değerini kaydetme 

  if (sensorDegeri < sensorMin) { 

    sensorMin = sensorDegeri; 

  } 

} 

 

 

ÖRNEK : DİZİLER 

Değişkenler, aynı anda sadece bir değer tutabilirler. Örneğin; 100 değerin 

hafızada tutulması istenen durumlarda her değer için ayrı olmak üzere 100 adet 
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değişkenin oluşturulması zahmetli bir yöntemdir. İşte bu gibi durumlarda çok 

sayıda değişkenin gerektiği durumlarda, diziler imdadınıza yetişir. 

Diziler, benzer elemanlardan oluşur. Diğer bir değişle dizi, aynı tip verilerin 

oluşturduğu küme biçimidir. Dizi içindeki her bir değer eleman olarak adlandırılır 

ve dizi elemanlarına erişmek için indis numaraları kullanılır. İndis numaraları 

0’dan başlar. Örneğin; 10 elemanlı bir dizinin ilk elemanının indis numarası “0”, 

son elemanı “9” dur. 

Gerekli Donanım 

 MSP430 Launchpad 

 220 ohm direnç (9 adet) 

 LED (9 adet) 

Devre 

, 

Şema 
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Kod Açıklama 

Devre üzerinde 2 ve 10. Pinlere LED’ler bağlanmıştır. Bu LED’ler sıra ile değil 

önceden oluşturulmuş bir desene göre (sırası ile 4, 10, 2, 6, 5, 3, 7, 9, 8 

şeklinde) yakıp söndürülecektir. Bu işlem diziler olmadan yapılmaya kalkışılsa 

sırası ile tüm LED’lere erişip yakıp, söndürmek gerekecekti. Bunun yerine 

oluşturulan desen bir dizide saklanacak ve bu dizi elemanları çağrılıp, ilgili pindeki 

LED üzerinde işlem yapılacaktır. 

Dizi elemanlarına erişmek için for döngüsü kullanılacaktır. Döngüdeki döngü 

elemanı, dizinin indisi olacaktır. 

Kod 
/* Diziler 

    
 Devre: 

   * 2 ile 10 arasındaki pinlere bağlı LED’ler 
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*/ 

 

int zaman = 100;                // LED’lerin yanma-sönme süresi 

int ledPinleri[] = {  

  4, 10, 2, 6, 5, 3, 7, 9, 8};     // Yanması-Sönmesi istenen LED sırası 

int pinSayac= 9;                // Dizi son elemanı 

 

void setup() { 

  //Dizideki pin numaraları Çıkış olarak ayarlanıyor 

  for (int pinNo = 0; pinNo < pinSayac; pinNo++)  { 

    pinMode(ledPinleri[pinNo], OUTPUT);       

  } 

} 

 

void loop() { 

  // İlk döngü ile dizideki elemanları sırası ile yakıp-söndürülecek 

  for (int pinNo = 0; pinNo< pinSayac; pinNo++) {  

    // Pin’i yak 

    digitalWrite(ledPinleri[pinNo], HIGH);    

    delay(zaman);                   

    // Pin’i söndür 

    digitalWrite(ledPinleri[pinNo], LOW);     

 

  } 

 

  // İkinci döngü ile dizideki elemanları ters bir şekilde yanıp-sönecek 
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  for (int pinNo = pinSayac-1; pinNo >= 0; pinNo--) {  

    // Pin’i yak 

    digitalWrite(ledPinleri[pinNo], HIGH);    

    delay(zaman);                   

    // Pin’i söndür 

    digitalWrite(ledPinleri[pinNo], LOW);     

 

  } 

} 
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String Uygulamaları 

 

ÖRNEK : String Ekleme Operatörü 

Bu örnek, farklı tekniklerle stringlerin nasıl ekleneceğini gösterir. 

Gerekli donanım 

MSP-EXP430G2 LaunchPad 

Uygun Çalışma Ortamı 

Stringleri çeşitli şekillerde ekleyebilirsiniz.  Buna birleştirme denir ve oluşan 

string uzunluğu birleştirilen stringlerin veya karakter dizilerinin uzunluğundan 

daha büyüktür. 

+ Operatörü farklı stringleri, sabit karakter dizilerini, sabit veya değişken ASCII 

sayı karşılığını veya sabit karakterleri birleştime işlemi yapar. 

  // Stringe integer tipinde sabit bir sayı ekleme: 

  stringThree =  stringOne + 123; 

  // Stringe long integer tipinde sabit bir sayı ekleme: 

  stringThree = stringOne + 123456789; 

  // Stringe karakter ekleme: 

  stringThree =  stringOne + 'A'; 

  // Stringe sabit string ekleme: 

  stringThree =  stringOne +  "abc"; 

  // İki stringin eklenmesi: 

  stringThree = stringOne + stringTwo; 
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Eğer bir fonksiyonun sonucu yukarıdaki belirtilen türlerden biri ise  +  

operatörünü ayrıca string ile fonksiyonun eklenmesinde de kullanabilirsiniz.  

Örnek: 

  stringThree = stringOne + millis(); 

 millis() fonksiyonu long integer türünden bir değer vereceğinden stringe 

eklenebilir. 

 

Analog girişi okuyarak bu değeri de stringe ekleyebilirsiniz. 

  stringThree = stringOne + analogRead(A0);  

Çünkü analogRead(), integer tipli bir değer verir.  

String birleştirme;  seri haberleşmede,  ethernet haberleşmesinde ya da LCD 

uygulamasında istenen bir bilginin gösterilmesinde çok kullanışlıdır. 

Dikkat:  String birleştirmede aynı satırda farklı tipte değişkenler varsa 

beklenmedik bir sonuç alabilirsiniz. 

Örnek: 

 

  int sensorValue = analogRead(A0);  

  String stringOne = "Sensor value: "; 

  String stringThree = stringOne + sensorValue; 

  Serial.println(stringThree); 

  

Sonuç  “Sensor Value: 402″ ya da analog olarak okunan değer ne ise o 

görüntülenir, fakat 

  int sensorValue = analogRead(A0);  

  String stringThree = "Sensor value: " + sensorValue; 
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  Serial.println(stringThree); 

 Beklenmeyen bir sonuç verir. Çünkü farklı türlerde veri tiplerini birleştirmeden 

önce stringThree değişkeni hiçbir değer almadı.  

Başka bir örnek, yanlış bir başlatmaya sebep olacaktır. 

Serial.println("I want " + analogRead(A0) + " donuts"); 

  Derleme esnasında hata verecektir. Diğer yandan aşağıdaki örnekte ise derleme 

yapılacak fakat beklenen sonuçlanmayacaktır.  

  int sensorValue = analogRead(A0);  

  String stringThree = "Erdem " + sensorValue; 

  Serial.println(stringThree  + " kitap okudu"); 

Derleme yapıldığında kitap okudu şeklinde bir sonuç alınacaktır. Oysaki beklenen 

Erdem 402 

 ( analog değer kadar) kitap okudu sonucunu vermesi beklenirdi. 

Doğru sonuç için stringThree değişkeni ilk değeri alacak şekilde aşağıdaki gibi 

tanımlanmalıdır. 

  int sensorValue = analogRead(A0);  

  String stringThree = "Erdem " ; 

  stringThree =stringThree+ sensorValue; 

  Serial.println(stringThree+ "kitap okudu"); 

 

Devre 

Bu örnek için sadece MSP430 LaunchPad gerekir. 
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Şema 

 

Kod Açıklaması 

Programda ilk olarak 3 adet string tanımladık. Ardından çeşitli string birleştirme 

örnekleri gösterdik. 

 

Kod 
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/* 

Farklı türdeki verileri string olarak birleştirme örnekleri.  

 */ 

// 3 Adet string türde değişken tanımlanıyor: 

String stringOne, stringTwo, stringThree; 

 

void setup() { 

  // Seri haberleşme kuruluyor ve seri portun açılması bekleniyor: 

  Serial.begin(9600); 

  stringOne = String("stringThree = "); 

  stringTwo = String("this string"); 

  stringThree = String (); 

  // Başlangıç yazısı gönderiliyor: 

  Serial.println("\n\nString BiRLESTiRME YAPIYORUZ):"); 

  Serial.println(); 

} 

 

void loop() { 

  // Stringe integer türünde sabit sayı ekleniyor: 

  stringThree =  stringOne + 123; 

  Serial.println(stringThree);    // "stringThree = 123" yazar 

  // Stringe long integer türünde sabit sayı ekleniyor: 

  stringThree = stringOne + 123456789; 

  Serial.println(stringThree);    // " stringThree = 123456789" 

yazar 
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// Stringe karakter ekleniyor: 

  stringThree =  stringOne + 'A'; 

  Serial.println(stringThree);    //" stringThree = A" yazar 

  // Stringe sabit string ekleniyor: 

  stringThree =  stringOne +  "abc"; 

  Serial.println(stringThree);    // " stringThree = abc" yazar 

 // Stringe string ekleniyor  

 stringThree = stringOne + stringTwo; 

  Serial.println(stringThree);    // " stringThree = this string" 

yazar 

  // Stringe değişken integer sayı ekleniyor: 

  int sensorValue = analogRead(A0); 

  stringOne = "Sensor value: "; 

  stringThree = stringOne  + sensorValue; 

  Serial.println(stringThree); //"Sensor Value: 401" ya da analog 

değer ne ise onu yazar. 

  // Stringe değişken long integer sayı ekleniyor 

  long currentTime = millis(); 

  stringOne="millis() value: "; 

  stringThree = stringOne + millis(); 

  Serial.println(stringThree);    // "Sensor value: 2031" ya da 

millis() değeri ne ise onu yazar. 

// while(true) ile kodun burada kalması sağlanır.   

  while(true); 

} 
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ÖRNEK :String Ekleme Operatörü 

Bu örnek, farklı tekniklerle stringlerin nasıl ekleneceğini gösterir. ( İlk 

uygulamamız tam anlamıyla toplamayı ifade ediyordu. Burada ise mevcut string 

ifadenin sonuna string eklemeyi anlatacağız.) 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

Uygun Çalışma Ortamı 

String ekleme operatörü ( +) ile string ve diğer datayı birleştirebilirsiniz. Ayrıca 

+= operatörü ve concat() metodu ile stringe birşeyler ekleyebilirsiniz.  += 

operatörü ile concat() metodu benzer şekilde çalışır. Herhangi birini seçebilirsiniz. 

Aşağıdaki örnekte her ikiside kullanılarak aynı string elde edilmektedir. 

  String stringOne = "A long integer: "; 

  // += operatörü kullanılarak stringe long türünde değişken 

ekleniyor: 

  stringOne += 123456789; 

veya 

  String stringOne = "A long integer: "; 

  // concat()kullanılarak stringe long türünde değişken ekleniyor: 

  stringTwo.concat(123456789); 

Her ikisinin sonucuda “A long integer: 123456789″. Şeklinde olacaktır. 

Devre 

Bu örnek için sadece MSP430 LaunchPad gerekir. 
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Şema 

 

Kod Açıklaması 

Programda ilk olarak iki tane string tanımladık. Daha sonra çeşitli değişken 

ekleme örnekleri yaptık. 

Kod 

/* 
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  += operatörü ve concat()kullanılarak string ekleme 

 Örnekte stringe farklı data türlerinin nasıl ekleneceği 

görülmektedir.  

 */ 

String stringOne, stringTwo;  

void setup() { 

  // Seri haberleşme kuruluyor ve seri portun açılması bekleniyor: 

  Serial.begin(9600); 

 

  stringOne = String("Sensor "); 

  stringTwo = String("value"); 

  // Başlangıç yazısı gönderiliyor: 

  Serial.println("\n\nSTRiNG E EKLEME YAPIYORUZ"); 

  Serial.println(); 

} 

 

void loop() { 

  Serial.println(stringOne);  // "Sensor " yazar 

  // Stringe string ekleniyor: 

  stringOne += stringTwo; 

  Serial.println(stringOne);  // "Sensor value" yazar 

  // Stringe sabit string ekleniyor: 

  stringOne += " for input "; 

  Serial.println(stringOne);  // "Sensor value for input" yazar 

  // Stringe sabit karakter ekleniyor: 
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  stringOne += 'A'; 

  Serial.println(stringOne);   // "Sensor value for input A" yazar 

  // Stringe sabit integer türünde sayı ekleniyor: 

  stringOne += 0; 

  Serial.println(stringOne);   // "Sensor value for input A0" yazar 

  // Stringe sabit string ekleniyor: 

  stringOne += ": "; 

  Serial.println(stringOne);  // "Sensor value for input" yazar 

  // Stringe değişken integer türünde dğer ekleniyor: 

  stringOne += analogRead(A0); 

  Serial.println(stringOne);   // "Sensor value for input A0: 456"  

yazar. (analog    girişten hangi değer okunduysa onu yazar) 

  Serial.println("\n\nchanging the Strings' values"); 

  stringOne = "A long integer: "; 

  stringTwo = "The millis(): "; 

  // Stringe sabit long integer türünde değer eklenir: 

  stringOne += 123456789; 

  Serial.println(stringOne);   //  "A long integer: 123456789" yazar 

  // concat() kullanılarak stringe long türünde değişken ekleniyor: 

  stringTwo.concat(millis()); 

  Serial.println(stringTwo); // "The millis(): 43534" yazar ( 

millis() değerini yazar.  

  while(true); 

} 
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ÖRNEK : String Büyük/Küçük değiştirme 
Fonksiyonları 

Bu örnekte UpperCase() ve LowerCase fonksiyonları kullanılarak stringlerin 

büyük/küçük değişiminin nasıl yapıldığı gösterilmektedir. 

Fonksiyonlar isimlerindeki gibi çalışırlar. UpperCase()  string karakterlerini 

büyütür. LowerCase() string karakterlerini küçültür. Sadece A-Z ve a-z arası 

karakterler etkindir. 

Uygun Çalışma Ortamı 

Bir şey gerekmiyor 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

Devre 

Bu örnek için sadece MSP430 LaunchPad gerekir. 
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Şema 

 

Kod Açıklaması 

Programda ilk olarak iki tane string tanımladık.  Daha sonra ilk stringi büyülttük, 

ikinci stringi küçülttük. 

Kod 

/* 

  String Büyük/Küçük Değişimi 

String te Büyük/Küçük değişiminin nsıl yapıldığı örneği 

  */ 

void setup() { 

  // Seri haberleşme kuruluyor ve seri portun açılması bekleniyor: 

  Serial.begin(9600); 

  // Başlangıç yazısı gönderiliyor: 

  Serial.println("\n\nString harf degistirme:"); 

  Serial.println(); 
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} 

 

void loop() { 

  // toUpperCase() tüm harfleri büyütür: 

  String stringOne = "msp"; 

  Serial.println(stringOne); 

  stringOne.toUpperCase(); 

  Serial.println(stringOne); 

  // toLowerCase() tüm harfleri küçültür:   

  String stringTwo = "PROGRAMLAMA"; 

  Serial.println(stringTwo); 

  stringTwo.toLowerCase(); 

  Serial.println(stringTwo); 

  while(true); 

} 

Program çalıştırıldığında aşağıdai şekilde çıktı verir. 

String harf degistirme: 

msp 

MSP 

PROGRAMLAMA 

programlama 
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ÖRNEK : String Karakter Fonksiyonları 

String fonksiyonları  charAt(): String içerisinden herhangi bir konumdaki 

karakteri almak için kullanılır.  setCharAt() : String içerisine istenilen bir 

pozisyona karakter eklemek için kullanılır. 

Uygun Çalışma Ortamı 

En basit şekilde bu fonksiyonlarla karakter arama ve değiştirme işlemi 

yapılabilir.. Örneğin “:” karakteri yerine “=” konulması aşağıdaki şekilde 

yapılabilir. 

String reportString = "SensorReading: 456";  

 int colonPosition = reportString.indexOf(':');// ':' karakterinin 

adresini verir. 

 reportString.setCharAt(colonPosition, '='); 

  

Bu örnekte ise ikinci kelimenin ilk harfi ‘M’ olup olmadığı kontrol edilerek MSP430 

kelimesi bulduruluyor. 

 String reportString = "Programlama, MSP430"; 

 int spacePosition = reportString.indexOf(' '); 

 if (reportString.charAt(spacePosition + 1) == 'M') { 

    Serial.println("MSP430 kelimesini buldunuz.") 

 } 

 Önemli:  charAt ya da  setCharAt() kullanırken  string genişliğinden daha büyük  

bir  yer işaret edilirse, beklenmedik bir sonuç verebilir. String genişliğinden emin 

değilseniz string genişliğini length() fonksiyonunu kullanarak bulabilirsiniz.  
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Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

Devre 

Bu örnek için sadece MSP430 LaunchPad gerekir. 

 

Şema 
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Kod Açıklaması 

Programda, string içerisinden bir karakter alma ve başka bir string sonuna 

karakter ekleme yapılıyor. Daha sonra  13 numaralı pozisyona ‘=’ karakteri 

ekleniyor. 

Kod 

/* 

  String charAt() and setCharAt() 

 String ten karakter bulma ve stringe karakter ekleme örneği 

*/ 

 

void setup() { 

  // Seri haberleşme kuruluyor ve seri portun açılması bekleniyor: 

  Serial.begin(9600); 
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  Serial.println("\n\nString  charAt() ve setCharAt():"); 

}void loop() { 

  // Sensör değeri ile bir string oluşturuluyor: 

  String reportString = "SensorReading: 456"; 

  Serial.println(reportString); 

  // reportString içerisinden 15 nolu pozisyondaki karakter 

alınıyor: 

  char mostSignificantDigit = reportString.charAt(15); 

  String message="Most significant digit of the sensor reading is: 

"; 

  Serial.println(message+ mostSignificantDigit); 

  // Boşluk ekleniyor: 

  Serial.println(); 

  // Stringe karakter ekleyebilirsiniz.  ': ' karakteri yerine '=' 

karakteri ekleniyor. 

  reportString.setCharAt(13, '=');  

  Serial.println(reportString); 

   

  while(true); 

} 

 

ÖRNEK : String Karşılaştırma Operatörleri 

String karşılaştırma operatörleri, ==, !=,>, < ,>=, <= , functionsequals() ve 

equalsIgoreCase() ile stringler arası alfabetik karşılaştırma yapabilirsiniz.  Bu 

operatörler alfabetik veya başka şeyler arasındaki sıralamada çok kullanışlıdır. 
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Uygun Çalışma Ortamı 

== (eşit eşit) operatörü ile equals() fonksiyonu aynı görevi yapar. Herhangi biri 

seçilebilir. 

 if (stringOne.equals(stringTwo)) {  

aynısını aşağıdaki kodlarla da yapabiliriz. 

 if (stringOne == stringTwo) { 

  

Daha büyük ve daha küçük operatörleri ile alfabetik değerlendirme yapılır. Farklı 

olan ilk karakter değerlendirilir. Örnek  “a” < “b” and “1″ < “2″, fakat “999″> 

“1000″  olarak sonuç verir. Çünkü ilk karakter değerlendirildiğinden 9 >1 

olacaktır. 

Dikkat: String karşılaştırma operatörleri sayısal stringler karşılaştırırken kafa 

karıştırabilir. Çünkü onları sayı olarak düşünebilirsiniz. Eğer sayıları 

karşılaştıracaksanız onları string olarak değil de integer, float, long olarak 

karşılaştırmalısınız. 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

Devre 

Bu örnek için sadece MSP430 LaunchPad gerekir. 
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Şema 

 

Kod Açıklaması 

Programda iki string ifadeyi farklı yollarla karşılaştırıyoruz. 

Kod 

/* 

  String karşılaştırma  
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 Karşılaştırma operatörü ile iki stringin karşılaştırılması örneği 

*/ 

 

String stringOne, stringTwo; 

void setup() { 

  // Seri haberleşme kuruluyor ve seri portun açılması bekleniyor: 

  Serial.begin(9600); 

  stringOne = String("MSP"); 

  stringTwo = String("MCU"); 

  // Başlangıç yazısı gönderiliyor: 

  Serial.println("\n\nString KARSILASTIRMA:"); 

  Serial.println(); 

} 

 

void loop() { 

  // İki string eşitliği: 

  if (stringOne == "MSP") { 

    Serial.println("StringOne == \"MSP\"");  

  } 

  // iki string eşitsizliği: 

  if (stringOne != stringTwo) { 

    Serial.println(stringOne + " =! " + stringTwo); 

  } 
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  // iki string eşit değilse (küçük harf duyarlılığı): 

  stringOne = "MSP"; 

  stringTwo = "msp"; 

  if (stringOne != stringTwo) { 

    Serial.println(stringOne + " =! " + stringTwo); 

  } 

  // equals() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. iki string aynı ise: 

  if (stringOne.equals(stringTwo)) { 

    Serial.println(stringOne + " ESIT " + stringTwo); 

  }  

  else { 

    Serial.println(stringOne + " ESIT DEGiL " + stringTwo); 

  } 

  // Belkide küçük harf duyarlılığını önemsemiyor olabilirsiniz: 

  if (stringOne.equalsIgnoreCase(stringTwo)) { 

    Serial.println(stringOne + " ESIT (KUCUK HARF DUYARLILIGI YOK) " 

+ stringTwo); 

  }  

  else { 

    Serial.println(stringOne + " ESIT DEGiL(KUCUK HARF DUYARLILIGI 

YOK) " + stringTwo); 

  } 

  // sayısal string ile sayı karşılaştırma: 

  stringOne = "1"; 

  int numberOne = 1; 
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  if (stringOne.toInt() == numberOne) { 

    Serial.println(stringOne + " = " + numberOne); 

  } 

  // iki sayısal string karşılaştırma: 

  stringOne = "2"; 

  stringTwo = "1"; 

  if (stringOne >= stringTwo) { 

    Serial.println(stringOne + " >= " + stringTwo); 

  } 

 

  // Karşılaştırma operatörleri ile alfabetik sıralama da 

yapılabilir: 

  stringOne = String("Brown"); 

  if (stringOne < "Charles") { 

    Serial.println(stringOne + " < Charles");  

  } 

  if (stringOne > "Adams") { 

    Serial.println(stringOne + " > Adams");  

  } 

  if (stringOne <= "Browne") { 

    Serial.println(stringOne + " <= Browne");  

  } 

  if (stringOne >= "Brow") { 

    Serial.println(stringOne + " >= Brow");  

  } 
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  // compareTo() string karşılaştırma yapar. 

  // Farklı ilk karakter değerlendirilir 

  // Eğer karşılaştırdığınız stringin ilk karakteri alfanumerik ise 

  //  compareTo() 0 (sıfır) dan büyük bir değer verir. 

  stringOne = "Adana "; 

  stringTwo = "Ankara "; 

  if (stringOne.compareTo(stringTwo) < 0 ) { 

    Serial.println(stringOne + stringTwo + " dan Once Gelir ");  

  }  

  else { 

    Serial.println(stringOne + stringTwo + "dan Sonra Gelir ");     

  } 

  delay(10000);  // Bir sonraki işlem için biraz bekleme eklendi. 

  // compareTo()  sayısal string karşılaştırmada kullanışlıdır. 

  while (true) { 

    stringOne = "Sensor: "; 

    stringTwo= "Sensor: "; 

    stringOne += analogRead(A0);  

    stringTwo += analogRead(A5); 

    if (stringOne.compareTo(stringTwo) < 0 ) { 

      Serial.println(stringOne + " Once Gelir " + stringTwo);  

    }  

    else { 

      Serial.println(stringOne + " Sonra Gelir " + stringTwo);  
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    } 

  } 

} 

Bunu Dene 

- String karşılaştırma işleminde eğer stringler eşit ise led yakma uygulaması 

yapabilirsiniz. 

 

 

ÖRNEK : String Yapıları 

Bu örnek uygulama ile string yapılarını kullanmayı öğreneceksiniz. 

Uygun Çalışma Ortamı 

String nesne çeşitli şekillerde metinleri işlemek için kullanışlıdır. Karakter 

ekleyebilir, stringleri birleştirebilir, stringlerin genişliğini bulabilir, string içerisinde 

arama ve değiştirme yapabilirsiniz.  Aşağıdaki şekillerde string nesneler 

oluşturabilirsiniz.  

 String stringOne = "Hello String";                   // Sabit 

string kullanarak 

 String stringOne =  String('a');                     // string 

içerisine sabit karakter  

 String stringTwo =  String("This is a string");      // String 

içerisine sabit string  

 String stringOne =  String(stringTwo + " with more");// İki string 

birleştiriliyor 

 String stringOne =  String(13);                      // integer 

değer kullanılarak 

 String stringOne =  String(analogRead(0), DEC);      // integer 

değer desimal olarak 
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 String stringOne =  String(45, HEX);                 // integer 

değer heksadesimal olarak  

 String stringOne =  String(255, BIN);                // integer 

değer binary olarak 

 String stringOne =  String(millis(), DEC);           // long değer 

desimal olarak 

String oluşturuluyor. 

  

Tüm bu metotlar string oluşturmada geçerli yöntemlerdir. Bunlarda string 

değiştirme yöntemleri kullanılabilir. Tüm string olaylarını yazdığınız kodların 

sonuçlarını MSP430 board ile seri port terminalinde görebilirsiniz.  println() ile 

seri porta göndererek sonuçları değerlendirebilirsiniz. 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad  

Devre 

Bu örnek için sadece MSP430 LaunchPad gerekir. 

 

Şema 
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Kod Açıklaması 

Bu örnek uygulama kodunda string yapıları kullanılarak farklı veri tiplerinden 

string oluşturulma anlatılmıştır. 

Kod 

/* 

   String oluşturma 

 String oluşturma şekilleri örneği 

  */ 

void setup() { 

  // Seri haberleşme kuruluyor ve seri portun açılması bekleniyor: 

  Serial.begin(9600); 

  // Başlangıç yazısı gönderiliyor: 

  Serial.println("\n\nString Olusturma:"); 

  Serial.println(); 
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} 

 

void loop() { 

  // Sabit string kullanarak: 

  String stringOne = "Hello String";      

  Serial.println(stringOne);      // "Hello String" yazar 

  // string içerisine sabit karakter: 

  stringOne =  String('a');         

  Serial.println(stringOne);       // "a" yazar 

  // String içerisine sabit string: 

  String stringTwo =  String("This is a string");   

  Serial.println(stringTwo);      // "This is a string" yazar 

  // iki string birleştirme: 

  stringOne =  String(stringTwo + " with more");  

  // "This is a string with more": yazar 

  Serial.println(stringOne);    

  // sabit integer değer kullanılarak: 

  stringOne =  String(13);         

  Serial.println(stringOne);      // "13" yazar 

  // integer değer desimal olarak: 

  stringOne =  String(analogRead(A0), DEC);   

  // "453" yazar yada analog değerden ne okunursa onu yazar  

Serial.println(stringOne);      

  // integer değer heksadesimal olarak: 

  stringOne =  String(45, HEX);    



264  ENERGİA İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA
 

  // "2d"  yazar, 45 sayısının hex karşılığı 2d dir. 

  Serial.println(stringOne);       

  // integer değer binary olarak kullanılıyor 

  stringOne =  String(255, BIN);   

  // prints "11111111" yazar 255 sayısının binary karşılığı 11111111 

sayısıdır. 

  Serial.println(stringOne);     

  // long değer desimal olarak kullanılıyor 

  stringOne =  String(millis(), DEC); 

  //"123456" yazar ya da  millis() değeri ne ise onu yazar.  

  Serial.println(stringOne);     

  while(true); 

} 

Bunu Dene 

- Stringlerle ilgili mümkün olan tüm yapıları sketch te deneyin. 

  

ÖRNEK : String IndexOf() ve lastIndexOf() 
Metotları 

indexOf()  string fonksiyonu string içerisinde aranan karakterin hangi pozisyonda  

(kaçıncı karakter) olduğunu verir. lastIndexOf() string fonksiyonu ise string 

içerisindeki en son karakterin pozisyonunu bulur. 

Uygun Çalışma Ortamı 

  String stringbir = "<HTML><HEAD><BODY>"; 

  int ilkkarakter = stringbir.indexOf('>'); 
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Burada ilkstringyeri 5 değerine eşit olur. Çünkü ilk >  karakterinin string 

içerisindeki pozisyonu soldan 5. karakterdir. (sıfırdan başlanarak sayılır)  Eğer 

ikinci > karakteri bulunmak istenirse, ilk karakter yerini kaydettiğimiz değişkene 

1 eklenerek yeniden arama yapılırsa 2. > karakterinin pozisyonu nulunabilir. 

  stringbir = "<HTML><HEAD><BODY>"; 

  int ikincikarakter = stringbir.indexOf('>', ilkkarakter + 1 ); 

 

Sonuç 11 olmalıdır.  

Eğer string içerisinde son karakteri aramak isterseniz bu kez lastIndexOf()  

fonksiyonunu kullanmalısınız. Bu fonksiyon string içerisindeki istenilen karakterin 

en son olanını verir. 

  stringbir = "<HTML><HEAD><BODY>"; 

  int sonkarakter = stringbir.lastIndexOf('<'); 

 

Burada sonstring değeri 12 ye eşittir. BODY kelimesinin solundaki karakterdir. 

Eğer HEAD kelimesinin solundaki < karakterini bulmak isterseniz 

stringbir.lastIndexOf(‘<’, sonkarakter -1) şeklinde kod yazılabilir. 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad  

Devre 

Bu örnek için sadece MSP430 LaunchPad gerekir. 
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Şema 

 

Kod Açıklaması 

Programda string içerisinde karakter arama ve değiştirme işleminin nasıl yapıldığı 

gösteriliyor. 

Kod 

/* 
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  indexOf() ve lastIndexOf() fonksiyonları 

 String içerisinde karakter konumu bulma ve değiştirme örneği 

*/ 

void setup() { 

  // Seri haberleşme kuruluyor ve seri portun açılması bekleniyor: 

  Serial.begin(9600); 

  // Başlangıç yazısı gönderiliyor: 

  Serial.println("\n\nString indexOf() and lastIndexOf()  

functions:"); 

  Serial.println(); 

} 

 

void loop() { 

  // indexOf() istenilen bir karakterin string içerisindeki 

pozisyonunun bulunması 

  // Örneğin HTML kodlarını parçalayacaksanız bu fonksiyonu 

kullanabilirsiniz. 

  String stringOne = "<HTML><HEAD><BODY>"; 

  int firstClosingBracket = stringOne.indexOf('>'); 

  Serial.println("The index of > in the string " + stringOne + " is 

" + firstClosingBracket); 

  stringOne = "<HTML><HEAD><BODY>"; 

  int secondOpeningBracket = firstClosingBracket + 1; 

  int secondClosingBracket = stringOne.indexOf('>', 

secondOpeningBracket ); 
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  Serial.println("The index of  the second > in the string " + 

stringOne + " is " + secondClosingBracket); 

  // Ayrıca stringte karakter aramak için indexOf()u 

kullanabilirsiniz: 

  stringOne = "<HTML><HEAD><BODY>"; 

  int bodyTag = stringOne.indexOf("<BODY>"); 

  Serial.println("The index of the body tag in the string " + 

stringOne + " is " + bodyTag); 

 

  stringOne = "<UL><LI>item<LI>item<LI>item</UL>"; 

  int firstListItem = stringOne.indexOf("<LI>"); 

  int secondListItem = stringOne.indexOf("item", firstListItem + 1 

); 

  Serial.println("The index of the second list item in the string " 

+ stringOne + " is " + secondClosingBracket); 

  // lastIndexOf()ile string içerisindeki istenilen son karakteri 

bulabilirsiniz: 

  int lastOpeningBracket = stringOne.lastIndexOf('<'); 

  Serial.println("The index of the last < in the string " + 

stringOne + " is " + lastOpeningBracket); 

 

  int lastListItem  = stringOne.lastIndexOf("<LI>"); 

  Serial.println("The index of the last list item in the string " + 

stringOne + " is " + lastListItem); 

  // lastIndexOf() ile ayrıca string araması yapabilirsiniz: 

  stringOne = "<p>Lorem ipsum dolor sit 

amet</p><p>Ipsem</p><p>Quod</p>"; 
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  int lastParagraph = stringOne.lastIndexOf("<p"); 

  int secondLastGraf = stringOne.lastIndexOf("<p", lastParagraph - 

1); 

  Serial.println("The index of the second last paragraph tag " + 

stringOne + " is " + secondLastGraf); 

  while(true); 

} 

Bunu Dene 

Geçmiş zamanda bir cümle yazıp, şimdiki zamanda bir cümle haline 

getirebilirsiniz. 

  

ÖRNEK :String uzunluğu (Length())  ve  
Daraltma (Trim()) Komutları 

length()  Komutunu kullanarak stringin uzunluğunu bulabilirsiniz. trim() 

Komutuyla string ifadedeki kenarlarda boşluk varsa onları yok edebilirsiniz. Bu 

örnek iki komutun nasıl kullanıldığını gösterir.  

Uygun Çalışma Ortamı 

Energia editörü 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

Devre 

Bu örnek için sadece MSP430 LaunchPad gerekir. 
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Şema 

 

Kod Açıklaması 

length() stringin uzunluğunu verir.  İhtiyaç olan çok fazla yerde kullanılan 

komutlardır. Örneğin bir mesajda 140 karakterden daha az olup olmadığını 

bulabilirsiniz.  
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trim() komutu ise string başında ve sonunda çok falza boşluk karakteri varsa 

bunları yok etmekte çok kullanışlıdır. Boşluk karakterini yok eder fakat bazı 

görünmeyen boşluk karakterleri olabilir. Bunlar Enter karakteri (ASCII 10) ya da 

geri dönüş karakteri (ASCII 13) ve buna benzer tab (ASCII 9), dikey tab (ASCII 

11), geri besleme (ASCII 12) karakterleridir. Aşağıdaki örnek 2 de stringdeki 

boşlukları yok etme işleminden önce ve sonra ne olduğu gösteriliyor. 

 

Kod 

/* 

Örnek 1 

  String length()(string uzunluğu)   

 String te length() komutunun nasıl kullanıldığı gösteriliyor. 

Seri portu açın ve gönderilen karakter sonuçlarını görün  

*/ 

String txtMsg = "";                         // Gelen yazı mesajı 

int lastStringLength = txtMsg.length();     // Önceki stringin 

genişliği  

void setup() { 

  // Seri haberleşme kuruluyor ve seri portun açılması bekleniyor: 

  Serial.begin(9600); 

  while (!Serial) { 

    ; // Seri portun bağlanması bekleniyor.  

  } 

  // Başlangıç yazısı gönderiliyor: 

  Serial.println("\n\nString  length():"); 

  Serial.println(); 
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} 

 

void loop() { 

  // seri porttan gelen karakterler string bir ifadeye kaydediliyor. 

  while (Serial.available() > 0) { 

    char inChar = Serial.read(); 

    txtMsg += inChar; 

  }  

 

  // Mesajda değişme varsa yeni mesaj: 

  if (txtMsg.length() != lastStringLength) { 

    Serial.println(txtMsg); 

    Serial.println(txtMsg.length()); 

    // Eğer string 140 karakterden fazla mesaj uzundur şeklinde 

cevap verir. 

    if (txtMsg.length() < 140) { 

      Serial.println("Mesaj doğru olarak geldi."); 

    }  

    else { 

      Serial.println("Mesaj cok uzun.");  

    } 

    // Bir sonraki döngüdeki mesajın uzunluğu 

    lastStringLength = txtMsg.length(); 

  } 

} 
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/* 

  Örnek kod 2 

  String length() ve trim() 

 Stringte length() ve trim() komutlarının nasıl kullanıldığını 

gösterir. 

*/ 

 

void setup() { 

  // Seri haberleşme kuruluyor ve seri portun açılması bekleniyor: 

  Serial.begin(9600); 

 

  // Başlangıç yazısı gönderiliyor: 

  Serial.println("\n\nString  length() and trim():"); 

  Serial.println(); 

} 

 

void loop() { 

  // String ifadenin sonunda beyaz boşluk olarak adlandırılan bir 

boşluk : 

  String stringOne = "Hello!       "; 

  Serial.print(stringOne); 

  Serial.print("<--- string sonu. Uzunluk: "); 

  Serial.println(stringOne.length()); 

  // trim ile beyaz boşluklar yok eidliyor: 
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  stringOne.trim(); 

  Serial.print(stringOne); 

  Serial.print("<--- trim ile ayıklanmis string. Uzunluk: "); 

  Serial.println(stringOne.length()); 

  while(true); 

} 

Bunu Dene 

- string uzunluğu 10 karakteri geçerse led yaıp sönderme kodunu 

deneyebilirsiniz. 

  

ÖRNEK : String Değiştirme Fonksiyonu 

replace() fonksiyonu ile string içerisindeki herhangi bir karakteri değiştirebilirsiniz. 

Ayrıca string içerisindeki bir parça stringi de değitirebilirsiniz.  

Uygun Çalışma Ortamı 

Energia editörü 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

Devre 

Bu örnek için sadece MSP430 LaunchPad gerekir. 

http://energia.nu/StringReplace.html
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Şema 

 

Kod Açıklaması 

Dikkat: Eğer string içerisinde bir parça stringi değiştirecekseniz bu stringten 

daha büyük olduğunda hiçbir şey değiştirmeyecektir. 

Örneğin:  

  String stringOne = "dog"; 
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  String stringTwo = stringOne.replace("twodogs", "Blah"); 

  

Burada  kod derlenecektir fakat stringOne değişmeyecektir. Çünkü değiştirmek 

istediğimiz string, İlk stringten daha büyüktür.  

Kod 

/* 

  String replace() 

 Örnekte string parçasının ve karakterin nasıl değiştirildiği 

gösteriliyor.  

*/ 

void setup() { 

  // Seri haberleşme kuruluyor ve seri portun açılması bekleniyor: 

  Serial.begin(9600); 

  // Başlangıç yazısı gönderiliyor: 

  Serial.println("\n\nString  replace:\n"); 

  Serial.println(); 

} 

 

void loop() { 

  String stringOne = "<HTML><HEAD><BODY>"; 

  Serial.println(stringOne); 

  // replace()fonksiyonu string içerisindeki istenilen bir yere 

başka bir string ekler: 

  // İlk olarak orjinal string kopyalanır: 

  String stringTwo = stringOne; 
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  // Daha sonra yerdeğiştirme yapılır: 

  stringTwo.replace("<", "</"); 

  // Orijinal stringi yazar: 

  Serial.println("Orjinal string: " + stringOne); 

  // Değiştirilmiş stringi yazar: 

  Serial.println("Degistirilmis string: " + stringTwo); 

  // Ayrıca replace() fonksiyonunu tek karakter değiştimek için de 

kullanabilirsiniz: 

  String normalString = "MSP430 Programlama"; 

  Serial.println("normal: " + normalString); 

  String leetString = normalString; 

  leetString.replace('o', '0'); 

  leetString.replace('a', '3'); 

  Serial.println("Degistirilmis YAZI: " + leetString); 

  while(true); 

} 

   

 

Bunu Dene 

- String içerisindeki isimleri muzip isimlerle değiştirebilirsiniz.  

 

ÖRNEK : String StartsWith ve EndsWith 
Fonksiyonları 

The String functions startsWith() and endsWith() allow you to check what character 

or substring a given String starts or ends with. They’re basically special cases 

of substring. 

http://energia.nu/StringStartsWith.html
http://energia.nu/StringEndsWith.html
http://energia.nu/StringSubstring.html
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Uygun Çalışma Ortamı 

Energia Editörü 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

Devre 

Bu örnek için sadece MSP430 LaunchPad gerekir. 

 

Şema 
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Kod Açıklaması 

startsWith() and endsWith() can be used to look for a particular message header, 

or for a single character at the end of a String. They can also be used with an 

offset to look for a substring starting at a particular position. For example: 

  stringOne = "HTTP/1.1 200 OK"; 

  if (stringOne.startsWith("200 OK", 9)) { 

    Serial.println("Got an OK from the server");  

  } 

  

This is functionally the same as this: 

  stringOne = "HTTP/1.1 200 OK"; 

  if (stringOne.substring(9) == "200 OK") { 

    Serial.println("Got an OK from the server");  

  } 
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Dikkat:  Bu fonksiyonları kullanırken stringin dışında kalacak bir pozisyonu 

bakmaya çalışırsanız beklenmedik sonuçlar alırsınız. Örneğin   

stringOne.startsWith(“200 OK”, 16)  yazıldığında 16. Pozisyon kontrol edilmeye 

çalışılıyor fakat string 16 karakter uzunluğunda değil. Daha doğru arama ve 

kontrol işlemleri için string uzunluğuna bakarak (length()) daha doğru işlem 

yapılmış olur. 

Kod 

/* 

  String startWith() ve endsWith() 

 startsWith() ve endsWith() in string içerisinde nasıl 

kullanıldığını gösteren örnek. 

*/ 

void setup() { 

  // Seri haberleşme kuruluyor ve seri portun açılması bekleniyor: 

  Serial.begin(9600); 

  // Başlangıç yazısı gönderiliyor: 

  Serial.println("\n\nString startsWith() and endsWith():"); 

  Serial.println(); 

} 

void loop() { 

  // startsWith() ile string ifadenin başlangıçındaki bir parça 

string kontrol edilebilir: 

  String stringOne = "HTTP/1.1 200 OK"; 

  Serial.println(stringOne); 

  if (stringOne.startsWith("HTTP/1.1")) { 

    Serial.println("http version 1.1");  
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  }  

  // Arcıca startsWith() ile herhangi bir pozisyondaki (burada 9. 

karakter) stringi de kontrol edebilirsiniz: 

  stringOne = "HTTP/1.1 200 OK"; 

  if (stringOne.startsWith("200 OK", 9)) { 

    Serial.println("SERVER OK");  

  }  

 

  // endsWith() ile string sonundaki bir karakteri kontrol 

edebilirsiniz: 

  String sensorReading = "sensor = "; 

  sensorReading += analogRead(A0); 

  Serial.print (sensorReading); 

  if (sensorReading.endsWith("0")) { 

    Serial.println(" Bu deger 10 ile bolunebilir");  

  }  

  else { 

    Serial.println(" Budeger 10 ile bolunemez");  

  } 

  while(true); 

} 

 

Bunu Dene 

- String M ile başlıyorsa led yansın uygulamasını yapabilirsiniz.  

ÖRNEK : String Substring Function 
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The String function substring() is closely related to charAt(), startsWith() 

and endsWith(). It allows you to look for an instance of a particular substring 

within a given String. 

Uygun Çalışma Ortamı 

Energia Editörü 

Gerekli Donanım 

 MSP-EXP430G2 LaunchPad 

Devre 

Bu örnek için sadece MSP430 LaunchPad gerekir. 

 

Şema 

http://energia.nu/StringSubstring.html
http://energia.nu/StringCharAt.html
http://energia.nu/StringStartsWith.html
http://energia.nu/StringEndsWith.html
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Kod Açıklaması 

substring() sadece bir parametre ile string içerisindeki bir string parçası 

bulunabilir.  (stringOne.substring(19) == "html")  örneğinde string 

içerisinde html  yazısı aranmaktadır. Verilen 19 sayısı stringin aranmaya 

başlanacağı pozisyonu ifade eder. 19 dan başlayarak html yazısının tamamını 4 

karakter olarak arar. String sonuna kadar arama yapılır. 

Örnek: 

  String stringOne = "Content-Type: text/html"; 

  // 19. Sıradan itibarem html yazısı aranıyor: 

  if (stringOne.substring(19) == "html") { 

   } 

  String stringOne = "Content-Type: text/html"; 

  // indeks pozisyonundan (19) bşlar ve string parçası bitene kadar 

kontrol eder: 

  if (stringOne.substring(19) == "htm") { 

   } 
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  //Bu arama şekli doğru değil. Çünkü kontrol işlemi string sonuna 

kadar devam ettiğinden 1 karakter eksik olacak dolayısıyla string 

bulunmuş olmyacak. 

  

Eğer aradığımız yazı string ortasında bir yerde olacaksa arama işlemi 2 indeks 

belirtilerek arama yapılabilir. 

Örnek: 

  String stringOne = "Content-Type: text/html"; 

  // String ortasında arama yapmak için aşağıdaki format kullanılır. 

  if (stringOne.substring(14,18) == "text") { 

  } 

14 ile 18 . karakter arası kontrol edilir.  

Dikkat: İndeks değeri string uzunluğunun dışında bir değer olmamalıdır. Bu 

drumda beklenmedik netice verebilir.  make sure your index values are within 

the String’s length or you’ll get unpredictable results. Bu tür hatayı bulmak zor 

olabilir. Bu nedenle string uzunluğuna göre (length) işlem yapılması daha doğru 

olur.  

Kod 

/* 

  String substring()  

 String içerisinde alt string bulma örneği 

*/ 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("\n\nString  substring():"); 

} 
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void loop() { 

  // string ifade yazılıyor: 

  String stringOne = "Content-Type: text/html"; 

  Serial.println(stringOne);   

  // substring(index) fonksiyonu ile belirtilen indeks te string 

parçası olup olmadığı kontrol ediliyor: 

  if (stringOne.substring(19) == "html") { 

    Serial.println("It's an html file");  

  }  

  // Ayrıca iki indeks arası (14. indeksle başlayan ve 18. indekste 

biten) string parçası kontrol edilebilir: 

  if (stringOne.substring(14,18) == "text") { 

    Serial.println("It's a text-based file");  

  }  

 

 

  while(true); 

} 

Bunu Dene 

- String karşılaştırarak eğer eşit ise led yakarak deneyebilirsiniz. 

 Notlar: 

1-Millis():  bu komut ile aktif programın başlangıcından itibaren ne kadar süre 

geçtiği milisaniye cinsinden öğrenilebilir. 

 

 


