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ÖN SÖZ 
 

MSP430 ile ilgili oluşturmuş olduğumuz bu kaynak, bu konuda 
Türkiye’deki en tecrübeli insanların yazılarından derlenerek ve seçilerek 
bu faydalı kaynak ortaya çıkmıştır. 

 
Başta editörlüğünü ve derlemesini yapmış olduğum bu kitap gerek 

mikrodenetleyicilere giriş, gerekse MSP430 mikrodenetleyicisi hakkında 
önemli bir Türkçe doküman durumundadır. Yazılan yazılardaki devreler 
gerek yazarlar tarafından gerek benim tarafımdan denendikten sonra 
kitapta yer bulmuştur. Ayrıca bazı program kodları açıklaması 
yapılmışken, bazı kodlar program açıklaması ile yetinilmiştir. Ayrıca 
sadece MSP430 değil onun ile birlikte kullanılan elektronik elemanların 
yapısına ve çalışma prensiplerine değinilerek yapılmış olan elektronik 
devrelerin çalışma mantığının da zihinlere yerleşmesi sağlanmıştır. 
 

Başta yazar arkadaşlar olmak üzere hepsine teşekkür eder, sevgili 
Ferhat Umut DİZDAR ve Ahmet TURAN hocalarıma çalışmalarıma ve 
mikrodenetleyici konusunda vermiş oldukları destekten dolayı saygılarımı 
ve sevgilerimi sunuyorum. 

 
Bu kitabın ülkemizdeki teknik insanlara yararlı olmasını diliyor, 

herkesin başarılı olmasını canı gönülden istiyorum. 
 
 Zihniniz hep açık olsun. 

 

Emre  EMANET 
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BÖLÜM 1 – MSP430 GENEL ÖZELLİKLERİ VE OSC AYARLARI            

1.1-)MSP430’a Genel Bakış 

 

              Şekil 1 - MSP430G2231 Genel Yapısı 

MSP430 Texas Instrument firmasının ürettiği çok düşük güç tüketimiyle ön plana çıkan 
bir mikrodenetleyicidir. Von Neumann mimarisinde 16 Bit RISC mimarisine sahip bir 
mikrodenetleyicidir.İçerisinde I2C, SPI, USART, ADC gibi klasik haline gelmiş bir çok modülü 
barındırmaktadır. 

 MSP430G2201 MSP430G22011 MSP430G2221 MSP430G2231 

Program Memory(kB) 2 2 2 2 
SRAM(Bytes) 128 128 128 128 
I/O Pins 10 10 10 10 
16-bit Timers 1 1 1 1 
Capture/Compare Registers 2 2 2 2 
USI:I2C/SPI    1 
ADC Channels    8 
ADC Resolutions(Bits)    10 

   Şekil 2 - MSP430G2x21, MSP430G2x31 Ailesinin Genel Özellikleri 

1.2-)MSP430’un Donanımsal Mimarisi Ve Temel Blok Diyagramı 

 

Şekil 3 – MSP430’Un  Temel Blok Diyagramı 
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1.3-)LaunchPad Paket İçeriği Ve Üzerindeki Bağlantılar 

 

Şekil 4 - LaunchPad Ve Üzerindeki Bağlantılar 

LaunchPad’i satın aldığınızda kutusundan 2 adet sticker, programlamak için USB 
kablosu,MSP430G2231 mikrodenetleyici ve MSP430G2211 mikrodenetleyicisini barıdıyor. 
MSP430G2231 LaunchPad’in üstünde montajlı halde geliyor. Ayrıca 32.768Mhz mikro kristal 
ve hızlı başlangıç rehberiyle birlikte mikrodenetleyiciden çıkış veya giriş almak için dişi pin 
yuvası ve erkek pin bulunuyor. Hızlı başlangıç rehberi bize MSP430’u tanıtıyor ve programlarını 
nereden indirebileceğimizi bize gösteriyor. LaunchPad ayrıca 20 Pin mikrodenetleyicileride 
desteklemektedir. 

 

Şekil 5 – MSP430G2231 Ve 20 Pin MSP430’lar 
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1.4-) İlk Uygulama Yazma 

İlk uygulamamızda LaunchPad’in üzerindeki LED’i yakıp söndürmeyi öğreneceğiz. Şemada ki 

entegre Proteus programında MSP430G2231 olmadığı için bu entegrenin aynı donanımsal 

yapısında olan başka bir entegre kullanılmıştır. 

 

Şekil 6 - İlk Uygulamanın Devre Şeması 

Bu uygulamamız için LaunchPad’in P1.0 uçuna bağlı LED’i yakacağız. Hiçbir bağlantı 

yapmadan donanım üstünde bu deneyeceğiz. İlk uygulamayı yazmadan önce uygulama 

kodunun açıklamalarını sindirerek okumanızı tavsiye ediyorum. 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

 

#define LED    P1OUT_bit.P0 

 

void delay (void) 

{ 

   unsigned int j; 

   for(j=50000;j;j--); 

} 

  

void main( void ) 

{ 

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  

   DCOCTL=CALDCO_1MHZ; 

   BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; 

  

   P1OUT = 0x00; 

   P1DIR = 0x01; 

  

   for(;;) 

   { 

      delay(); 

      LED ^=1; 

   } 

} 

 

XIN/P2.6/TA1
13

XOUT/P2.7
12

TEST/SBWTCK
11

RST/NMI/SBWTDIO
10

P1.2/TA1/CA2
4

P1.1/TA0/CA1
3

P1.0/TACLK/ACLK/CA0
2

P1.3/CAOUT/CA3
5

P1.4/SMCLK/CA4/TCK
6

P1.7/CAOUT/CA7/TDO/TDI
9

P1.6/TA1/CA6/TDI/TCLK
8

P1.5/TA0/CA5/TMS
7

U1

MSP430F2011

D1

LED-RED

R1

330
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Program kodumuzu inceleyelim. 

İlk 2 satırda MSP430’un tanımlanması ve kodların çalışması için kütüphane dosyalarını ekledik. 
Eğer örneğin 2 satırdaki #include "in430.h" kütüphanesini eklememiş olsaydık, 

programımız çalışmayacaktı veya IAR Studio bize yazdığın kodu ilk satırdaki  kütüphane de 
bulamıyorum gibisinden bir hata verecekti. 
 
3 satırdaki kod ise Led bağlı ucu programımıza bildirmemize yarıyor. 
 

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; satırında ise WatchDog Timer pasif hale getirilmesiyle 

başlamış. Eğer bu satır olmasaydı, mikrodenetleyicinin içinde bulunan WDT birimi belirli 
periyotlarla, temizlenmediği takdirde mikrodenetleyiciye reset attıracaktı. 

DCOCTL=CALDCO_1MHZ; 

BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; 

 

Bu satırda ise mikrodenetleyicinin çalışması için gerekli saat darbelerinin ayarlarlamaları 
yapılmakta. Bunun için dahili RC osilatör, 1MHz e ayarlanmış ve mikrodenetleyicinin clock 
modülüne bu frekans için kalibrasyon değerleri yüklenmiştir. 

Bir sonraki satırda ise led’in bağlı olduğu pin ile ilgili ayarlamalar yapılmaktadır. MSP430 un 
pinleri bir adet register üzerinden okunup yazılamamaktadır. İlgili pin giriş konumundaysa, 
PXIN Register’ından, ilgili pin, çıkış konumundaysa, PXOUT register ından ilgili değerler okunup 
yazılmaktadır. Bu satırda ilk olarak,  P3OUT pini sıfırlanmakta ve alt satırda, ilgili pin in DATA 
DIRECTION Register’ına, çıkış olarak kullanacağımızın bilgisi verilmektedir. 

 MSP430’larda herhangi bir pini çıkış yapmak istiyorsak o pinin DATA DIRECTION Register’ına 
Lojik1, giriş yapmak istiyorsak o pinin DATA DIRECTION Register’ına Lojik0 yüklememiz 
gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda P3.0 pini için ayar bitleri ayrıntılı olarak gösterilmektedir. 

 

Herhangi bir pini Digital I/O olarak kullanabilmemiz için, DIRECTION register ı Lojik 1, 
SELECTION Register’ı Lojik 0 olması gerekir. İlgili pin ADC girişi olarakta kullanılabiliyorsa, o pin 
için ADC10AE0 Register’ına Lojik 0 yazılmalıdır. Fakat, default durumda, zaten Lojik0 olduğu 
için yeniden ayarlamaya gerek yoktur. 

Programımıza devam edecek olursak, ardından sonsuz döngüye girmiş ve belirli bir süre 
gecikme fonksiyonunun(200ms) ardından LED terslenmektedir ve bu şekilde sürekli aynı işlem 
tekrarlanmıştır. 
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1.5-) MSP430 Osilatör Ayarları 

İlk uygulamayı yazarken bahsettiğimiz osilatörler hakkında bilgi vereceğim. MSP430 kendi 
içerisinde kullanacağı 3 adet saat kaynağına sahiptir. Bunlar;  

Master Clock (MCLK) : CPU ve birkaç çevresel birim tarafından kullanılır.  
Sun-system Master Clock (SMCLK) : Çevresel birimler için kullanılır. 
Auxiliary Clock (ACLK) : Çevresel birimler için kullanılır. 
 
Bu birimlerin nasıl bağlandıkları ve çıkışa nasıl yansıdıkları şekilde görülmektedir. 

 
Şekil 7 – Osilatör Kaynakları 

 

Şekil 7’de görülen MCLK veya SMCLK genellikle MHz düzeylerinde iken, ACLK birimi ise 
genellikle kHz mertebesindedir. MSP430’a saat sinyali üreten 3 birim bulunur:  
Low-or-high-freq-crystal-osc (LFXT1) :   Genelde 32kHz civarındadır. Eğer dıştan 
kristal kullanılacaksa MSP430 ile senkronize yapılması gerekmektedir.  
Internal Very-Low-Power-Low-Freq-Osc (VLO):  Genellikle MSP430f2xx modellerinde 
yaygındır. Kristal kullanılmayacaksa LFXT1’in alternatifidir. Msp430f2013 için hızı 12kHz’dir.  
Digitally Controlled Osc (DCO) :    Tüm MSP430 entegrelerinde mevcuttur. 
1us içinde çalışmaya başlayan, yazılımsal olara kontrol edilebilen, RC osilatördür.  
 
Frekans ayarlama kısmı DCOCTL, BCSCTL1-3 registerleri ile IFG1 ve IE2 bitleri ile kontrol edilir. 

 

Şekil 8 - L or H Freq. Crystal Osc 
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BÖLÜM 2  – MSP430 GİRİŞ ÇIKIŞ AYARLARI 

MSP430G2231 denetleyicisini pin yapısı aşağıda görülmektedir. 

 

Şekil  9 - MSP430G2231 Pin Yapısı 

Yukardaki şekilden de anlaşılacağı üzere pin sayısı düşük olduğu için MSP430’un pinlerine 
birden çok görev yüklenmiştir.MSP430G2231 P1 ve P2 olmak üzere iki adet Giriş/Çıkış portu 
vardır. 

 P1 = 8 Giriş/Çıkış  

 P2 = 2 Giriş/Çıkış bulunmaktadır. 
 
Portların tamamında Pull-up veya Pull-down dirençleri bulunmaktadır. 
 
2.1-) Pin Yönlendirme Ve Kullanımı 

Diğer mikroişlemcilerden farklı olarak MSP430’da pin görevlerini özel olarak, diğer 
registerlerden bağımsız seçmek mümkündür.  
Genel anlamda ise pin yönlendirmelerini sağlayan registerler(kaydediciler) ve görevleri kısaca 
şöyledir. 

 PxIN :    Port okuma kaydedicisidir. Sadece okuma yapılabilir.  

 PxIN :    Port okuma kaydedicisidir. Sadece okuma yapılabilir.  

 PxDIR :   Port yönlendirmesidir. 
Bit 1 olduğunda çıkış, 0 olduğunda giriştir.  
Bu özellik itibari ile AVR’lere benzemektedir. 

 PxREN :   Pull-up direnç ekleme ya da çıkarma kaydedicisidir.  
1 olduğunda ilgili pine pull-up direnci bağlamaktadır. 

 PxSEL VE PxSEL2 :  Bu kaydedici portun ilgili bitinin ne amaçla kullanılacağını  
belirler. 
Özellikleri ise aşağıda görülebilir. 

 
Şekil 10 - Pin Görevlerinin Tanımı 
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Şekil 11 - P1′e Ait Olan Saklayıcılar ve Özellikleri 

Tabloda da görüldüğü gibi MSP430′da g/ç işlemleri PIC’deki gibi değil. Portu okumak için ayrı, 
porta yazmak için ayrı kaydediciler kullanmamız gerekiyor. Bir ayrıntıyı daha belirteyim 
MSP430′da PIC’teki gibi bit bit işlem yapmak da mümkün kılınmış. Bununla ilgili detaya ileride 
değineceğiz. Şimdi tek tek bu kaydedicileri inceleyelim…  

P1DIR : Bu saklayıcı PIC teki TRIS yazmacına benzer. Ama TRIS yazmacıyla P1DIR yazmacı 
arasında ters bir ilişki vardır. Saklayıcıya yazılan değer; Bit = 1 ise çıkış, Bit = 0 ise giriş olarak 
ayarlanır. Reset durumunda değeri 0×00 dır. Örnek kullanım :  

P1DIR = 0xF0; // İlk dört bit giriş diğerleri çıkış 

P1REN : P1 deki dahili pull-up veya pull-down dirençlerini kontrol etmek için kullanılır. Eğer ; 
Bit = 0 ise pull-up/pull-down dirençleri pasif Bit = 1 ise pull-up/pull-down dirençleri aktiftir. 
Örnek kullanım :  

P1REN = 0xF0; // İlk dört pindeki pull-up dirençleri aktif 

P1REN saklayıcısının ilgili bitlerinin 1 olması durumunda dirençlerin pull-up veya pull-down 
olma durumu P1OUT saklayıcısı tarafından kontrol edilir. 

P1OUT : Bu kaydedici ise P1 portunda çıkış olarak ayarlanan pinlerin durumunu değiştirmek 
için kullanılır. Yine kaydedicinin bitlerine 0 yazarsak çıkışımız lojik 0 1 yazarsak çıkışımız lojik 1 
dir. Örnek kullanım :  

P1OUT = 0x01; //P1.0 = 1 

Ayrıca P1 deki P1REN saklayıcısının pull-up veya pull-down olma durumunu da bu saklayıcı 
belirler. Eğer P1OUT saklayıcısında P1REN saklayıcısına denk gelen; Bit = 0 ise P1REN in ilgili 
biti pull-down Bit = 1 ise P1REN in ilgili biti pull-up görevini yapmak üzere değişmektedir.  

P1IN : Bu kaydedici P1 portunun giriş olarak ayarlanmış pinlerinin durumunu kontrol etmek 
için kullanılır. Saklayıcı okunduktan sonra geri dönen değer Bit = 0 ise pin lojik 0, Bit = 1 ise pin 
lojik 1 dir. Örnek kullanım :  
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if(P1IN = 0x01)  

P1OUT=0x02;  //P1.0 = 1 ise P1.1 i lojik 1 yap 

P1SEL : P1 Portunun herhangi bir pinini birkaç amaç için kullanabileceğininden başta 
bahsetmiştik. P1SEL saklayıcısı seçtiğimiz pinin hangi amaç için kullanılacağını seçmemizi 
sağlar. 

Burada PxSEL2 saklayıcısı şimdilik bizim işimize yaramayacak çünkü kullanacak çok fazla modül 
yok. Şimdilik g/ç veya diğer modüllere ait pinleri seçmek için P1SEL ve P1DIR saklayıcılarını 
yeterli. 

 

Şekil 12 - Herhangi bir pine ait fonksiyonları belirlemek için P1SEL ve P1DIR saklayıcısına 
yazılması gereken değerler 

Şimdi de P1 için kesmeleri inceleyelim… 

MSP430F2001′in P1 ve P2‘sindeki her pin harici kesme kabiliyetine sahiptir. Yani başlangıç 
için seçtiğimiz bu modelde 10 adet g/ç bulunmakla beraber bu 10 un 10 u da harici kesme için 
kullanılabiliyor. Bu şimdilik hiç de küçümsenecek bir özellik değil Kesmeler programın 
başında bir vektör ile tanımlanabiliyor. Bu ise hız demek… Evet başta bit bit işlem yapabilme 
imkanı var demiştik. IAR’da bit bit işlem yapmak her ne kadar da Hi-Tech PIC C gibi olmasa da 
yine de idare eder gibi. Bu kısımdaki örneklerde de bit bit işlem yapmayı göstermeye 
çalışacağım.  
 
P1IFG (P1 Interrupt Flag) : P1‘deki her pinde harici kesme özelliği olduğundan 
bahsetmiştik.  P1 pinlerinin hangisinde kesme oluştuğunu P1IFG saklayıcısının durumundan 
öğreniyoruz. Eğer seçtğimiz; Bit = 0 ise, o pinde kesme oluşmamış, Bit = 1 ise, o pinde  kesme 
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oluşmuş anlamına gelmektedir. Eğer kesme olmuşsa P1IFG saklayıcısı yazılımda 
temizlenmelidir. Aksi halde program hep kesme varmış gibi algılayacaktır. Örnek Kullanım :  

if(P1IFG_bit.P1IFG_7==1) //Eğer P1.7 de bir kesme oluşmuş ise; 

P1OUT_bit.P1OUT_0=1;  //P1.0 = 1 

P1IE (P1 Interrupt Enable) : P1‘de herhangi bir pindeki kesmeleri aktif veya pasif yapmak için 
gerekli olan saklayıcıdır. Eğer ; Bit = 0 ise seçtiğimiz pinde harici kesme kapalı, Bit = 1 ise 
seçtiğimiz pinde harici kesme açıktır. Örnek Kullanım :  

P1IE.bit_P1IE_7=1;  //P1.7 için harici kesme aktif. 

P1IES (P1 Interrupt Edge Select) : Bu saklayıcı ise P1‘de seçtiğimiz herhangi bir pinde oluşan 
harici kesme için düşen kenar veya yükselen kenarda kesme oluşmasını seçmeye yarıyor. Eğer; 
Bit = 0 ise yükselen kenar, Bit = 1 ise düşen kenarda kesmeye gidiliyor. Örnek Kullanım: 

P1IES.bit_P1IES_7=1;  //P1.7 için düşen kenarda kesme oluşması 

isteniyor. 

Aşağıda P1IES saklayıcısının düşen kenar veya yükselen kenar seçilmesi durumunda P1IFG 
saklayıcısındaki kesme bayraklarının nasıl etkileneceği görülüyor. 

 

Şekil 13 - P1IES ve P1IN bitlerinin durumuna göre kesme bayraklarının durumu 

 

Şekil 14 – Kesme Uygulaması 
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#include <io430x20x1.h> 

#include "in430.h" /*Genel Kesmeleri aktif etmek için gereken 

başlık dosyası*/ 

  

#define LED0 P1OUT_bit.P1OUT_0 

#define LED1 P1OUT_bit.P1OUT_1 

#define P1REN7 P1REN_bit.P1REN_7 

#define P1OUT7 P1OUT_bit.P1OUT_7 

#define P1IE7 P1IE_bit.P1IE_7 

#define P1IES7 P1IES_bit.P1IES_7 

#define P1IFG7 P1IFG_bit.P1IFG_7 

  

void main( void ) 

{ 

 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //Watchdog timer durduruluyor... 

  

 P1DIR = 0x7F;   //P1.7 Giriş, diğerleri çıkış... 

 P1OUT7 = 1;     //P1.7 de pull-up direnci seçiliyor. 

 P1REN7 = 1;     //P1.7 deki pull-up direnci aktif. 

 P1IE7  = 1;     //P1.7 için kesme aktif ediliyor. 

 P1IES7 = 0;     //P1.7 kesmesi için yükselen kenar 

 P1IFG7 = 0;     //P1.7 kesme bayrağı temizleniyor. 

  

 BCSCTL1= CALBC1_8MHZ; //DCOCLK 8MHZ Seçiliyor... 

 DCOCTL = CALDCO_8MHZ; 

  

 _BIS_SR(GIE);    //Genel Kesmeler aktif... 

 LED0=1; 

  

 while(1); //İşlemci sonsuz dögüde bırakılıp, 

           //harici kesmenin gelmesi bekleniyor. 

} 

#pragma vector=PORT1_VECTOR 

//P1 Kesme Vektörü Tanımlanıyor... 

  

__interrupt void P1_Kesmesi(void) 

{ 

 LED0=~LED0; 

 LED1=~LED1; 

  

 P1IFG7=0; // P1.7 kesme bayrağı temizleniyor 

} 

 

 

 

 

 



 

MSP430 Programlama Sayfa 17 

 

2.2-) Port Okuma Ve Yazma Uygulaması 

Portların yönlendirilmesini daha iyi anlayabilmek için bir uygulama yazalım. Bu 

uygulamamızda, P1 portumuza bağlı 4 adet pin ile P3 portumuza bağlı 4 adet ledi kontrol 

edeceğiz. P1 portuna bağlı olan butonlardan birine basıldığında, karşısına denk gelen P3 

portundaki led yanacaktır. 

 

Şekil 15 – Port Okuma Yazma Uygulaması Şeması 

Devremizde görüldüğü gibi 4 adet buton bulunmaktadır. Bu butonlar ile P1 portunun ilk dört 
pini pull down a çekilmiştir. Ayrıca yeri gelmişken söyleyeyim,  bu uygulamamıza ait yazılımda 
MSP430 da dahili olarak bulunan Pull Up ve Pull Down dirençlerinden de bahsedeceğiz. 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

 

void main( void ) 

{ 

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  

   DCOCTL=CALDCO_1MHZ; 

   BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; 

  

   P1DIR = 0x00; 

   P1REN = 0x0F; 

   P1OUT = 0xFF; 

   P3OUT = 0x00; 

   P3DIR = 0xFF; 

  

   while(1) 

   { 

      P3OUT = (P1IN & 0x0F); 

   } 

} 
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Main fonksiyonunun ilk 4 satırını artık herkes anlamıştır herhalde. Gelelim port ayarlarına. İlk 
olarak P1 portuna ilişkin ayarlamalar yapılmaktadır. İlk olarak P1 portunun tamamı giriş olarak 
yönlendirilmiştir.  Ardından da P1REN register ına (Px Resistor ENable)  0x0F hexadecimal 
değeri yazılmıştır. Bu şu anlama gelmektedir. P1 portuna ait dahili pull – up veya pull – down 
dirençlerini kullanacağım anlamına gelmektedir. Fakat burada bir soru akla gelmektedir. Pull 
Up veya Pull Down dirençlerinden hangisini kullanacağımı nasıl belirleyeceğim. Onuda giriş 
konumunda bulunan portun PxOUT register ından ayarlayacağız. Anlaşılacağı üzere, herhangi 
bir pin için PxREN kaydedicisine Lojik1 yazılmışsa, o pin dahili olarak pull up/pull down’a 
çekilecektir. Pull up veya Pull down dan hangisine çekileceğini ise PxOUT Register’ı ile 
ayarlanmaktadır. İlgili pin için PxOUT register ına Lojik1 yazılmışsa o pin Pull Up’a, Lojik0 
yazılmışsa Pull Down’a çekilecek anlamına gelir. 

 

Şekil 16 – Port1.0 ve 1.3 Pin Fonksiyonları 

Yukarıdaki şemadan da bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Eğer P1REN kaydedicisi Lojik1 ise sarı ile 
renklendirilmiş kısımdaki anahtar aktif olmaktadır. P1OUT a da Lojik 1 yazılmışsa, ilgili pin için 
girişteki mux(multiplexer) sayesinde o pin DVCC ye, Lojik 0 yazılmışsa, DVSS ye direnç 
üzerinden çekildiğini anlayabiliriz. 

Yazılıma devam edersek, P1 portu için yapılan ayarlamalardan sonra, P3 portu için ayarlamalar 
yapılmıştır. İlk olarak port temizlenmiş, ardından da port çıkış olarak şartlanmıştır. Ardından da 
while(1) ile sonsuz döngüye girilmiş, P1 portu sürekli okunup, ilk dört biti maskelenip, P3 
portuna aktarılmıştır. 
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Birde şunu söylemeliyim ki, sonsuz döngüye girmenin tek yolu 

for(;;) 

{ 

   // Sonsuz döngüde yapılacak işlemler... 

} 

Değildir. Sonsuz döngüye aşağıdaki gibide girilebilir. 

while(1) 

{ 

   // Sonsuz döngüde yapılacak işlemler... 

} 

 
BÖLÜM 3 – MSP430 TİMER AYARLARI 
3.1-) TimerA Bölümü 
TimerA birimi 16bit ve 4 ayrı moda çalışabilen bir timer birimidir. Saat kaynakları istenildiği 
gibi seçilebilir (ACLK,SMCL vb.)  ve 2 ya da 3 adet capture/compare registeri içerir. Ayrıca PWM 
ayarlaması da yine bu sayıcı ile yapılabilimektedir. Bir diğer özellik ise MSP430′da bulunan 
kesme vektörleri sayesinde Timer_A birimi için oluşan kesme anında programı vektörlere 
dallandırıp işlemlerimizi daha hızlı halledebiliriz. 

MSP430 un timerları çeşitli sayma modlarına sahiptir. TimerA control register içerisindeki MC 
bitleri ile timer ların çalışma modları ayarlanmaktadır.  

MC_0 : Timer Kapalı 

MC_1 : Timer sürekli olarak sıfırdan CCR değerine kadar sayar. 

MC_2 : Timer sürekli olarak 0 dan oxFFFF e kadar sayar. 

MC_3 : Timer sürekli olarak sıfırdan CCR değerine, CCR değerine ulaşınca tekrar sıfıra geri 
doğru sayar. 

 

 
Şekil 17 – Timer Modları 

 

Biz uygulamamızda TimerA yı “Up Mode” da kullanacağız. Yani Timer sıfırdan bizim 
belirlediğimiz CCR değerine kadar sayacak ve tekrar sıfıra dönecek. Sıfıra dönme yani 
resetlenme esnasında da, kesme üretecek. 
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3.1.1) TimerA Sayıcı Modu 

 
Şekil 18 – TimerA Sayıcı Kısmı 

TimerA sayıcı kısmı Şekil 18’de görüleceği üzere farklı saat kaynaklarından beslenebilmektedir. 
Bu kaynağı seçen TASSELx bitleridir. Daha sonra seçilen saat kaynağı IDx ile bölüm oranına 
girer ve yükselen kenarda tetiklenmek üzere 16 bitlik sayıcı saymaya başlar. İstenilen anda 
TACLR biti 1 yapılarak TAR registerinin içeriği sıfırlanabilir. MCx ile sayıcı modları seçilir, sayıcı 
mod’a göre, dolduğunda kesme bayrağı çeker. TimerA ayarlanırken zamanlayıcının kapalı 
olması MSP datasheetinde önerilmiştir. Ayrıca TimerA’nın çalışması için MCx’in mutlaka 
sıfırdan büyük olması gerekmektedir.  
 

 

Şekil  19 – TimerA Blok Diyagramı 
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TimerA’yı kontrol eden registerler ise aşağıdaki gibidir. 

 
  

Şekil 20  – TimerA Kontrol Registerı 

TASSELx  Saat Kaynağı Seçim Biti  
00 – TACLK  
01 – ACLK  
10 – SMCLK  
11 – INCLK  

IDx  
 

Divider (Bölücü)  
00 – /1  
01 – /2  
10 – /4  
11 – /8  

MCx  
 

Mode Kontrol  
00 – Stop Mode  
01 – Up Mode (TACCR0’a kadar sayacak)  
10 – Continious Mode (0xFFFF’e kadar sayacak)  
11 – TACCR0-0- TACCR0-0.. şeklinde sayacak  

TACLR  TimerA’yı silen bit  

TAIE  TimerA interrupt enable  

TAIFG  TimerA interrupt flag  

 
Diğer registerler için datasheet’e bakınız. 
 
3.1.1.1-)TimerA Stop Modu  
Bu modda sayıcı durdurulur. Bir nevi sayıcının çalışmayacağı anlamına gelir. 
 
3.1.1.2-)TimerA Up Modu 
 Bu modda sayıcı TACCRx registerine yüklenen değer kadar arttıktan sonra sayıcı sıfırlanır ve 
tekrar sayıcı kendini TACCRx’e kadar arttırır. Şekil 21’de bu modun çalışma şekli gösterilmiştir. 

 
Şekil 21 – TimerA Up Modu 
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Sayıcı up moddayken sayıcı dolduğunda CCIFG, sıfır değerine ulaştığında ise TAIFG bayrağı set 

edilir. Bu kısım şekil 22’den çok net görülebilir. 

 

Şekil 22 – Up Modda Set Edilen Bayraklar 

TimerA Up Mode için kesme periyodu aşağıdaki formülden hesaplanabilir. 

 

Şimdi TimerA Up Modu ile bir uygulama yaparak bilgilerimizi pekiştirelim. 

Biz uygulamamızda TimerA yı “Up Mode” da kullanacağız. Yani Timer sıfırdan bizim 
belirlediğimiz CCR değerine kadar sayacak ve tekrar sıfıra dönecek. Sıfıra dönme yani 
resetlenme esnasında da, kesme üretecek. Bizim kullanacağımız UP Mode ile alakalı şekili 
yukarıdan incelersek, çalışmasını daha iyi kavrayabiliriz. 

 

Şekil 23 – TimerA Uygulaması 

İsterseniz yazılımı da verip, üzerinde konuşmaya başlayalım… 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

#define LED P1OUT_bit.P0 

 

unsigned char i; 

 void main( void ) 

{ 

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 
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   DCOCTL=CALDCO_1MHZ; 

   BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; 

  

   P1OUT = 0x00; 

   P1DIR = 0x01; 

  

   TACCTL0=CCIE; 

   TACCR0=50000; 

   TACTL=TASSEL_2 + MC_1 + TAIE; 

  

   _BIS_SR(GIE); 

   for(;;); 

} 

  

#pragma vector=TIMERA0_VECTOR 

__interrupt void Timer_A0 (void) 

{ 

   i++; 

   if(i==10) 

   { 

    LED=~LED; 

    i=0; 

   } 

TACTL_bit.TAIFG = 0; 

} 

Yazılımda ilk olarak, daha sonra kullanılmak üzeri P1.0 pinine bağlı olan led tanımlanmış. 
Sonrasında ise unsigned char türünden, “i” isimli bir değişken tanımlanmıştır. Daha sonrada 
main fonksiyonuna geçilmiştir. Main fonksiyonunda ise ilk olarak her zamanki gibi WDT timer 
ve Clock ayarları yapılmıştır. Ardından port ayarlarına geçilmiştir. Port ayarlarında ise led 
imizin bağlı olduğu P1 portu tamamen temizlenmiş ve ardınan P1.0 pini çıkış olarak 
şartlanmıştır. Daha sonra ise timer ayarlarının yapıldığı kısma gelinmiştir. 

Timer ayarlarının olduğu kısımda ise TACCTL0(TimerA Capture/Compare Register 0) 
kaydedicisindeki CCIE biti Lojik1 yapılmıştır. Bunun şekilde timer için interrupt kullanımını aktif 
hale getirilmiştir. 

Daha sonra ise TimerA CCR0 değerine “50000″ sayısı yüklenmiştir. Bir sonraki satırda 
göreceğiz ki, timer için gerekli saat darbelerini SMCLK tan sağlayacağız. SMCLK yı başta 1MHz 
olarak ayarlamıştık. Yani Timer a gelen darbelerin frekansı 1MHz, dolayısıyla periyodu ise, 
1μsn dir. Yani Timer ımız 50000*1μsn = 50 msn de bir kesme üretecektir. Gelelim bir sonraki 
satıra.. 

Bir sonraki satırda ise TimerA control register için gerekli ayarlar yapılmıştır. İlk olarak 
TASSEL(TimerA Clock Source Select) bitleri TASSEL_2 olarak ayarlanmıştır. Yani timer a gelen 
saat darbeleri SMCLK tarafından sağlanacaktır. Daha MC bitleri ise MC_1 olarak seçilmiştir. 
Bunun anlamı ise TimerA UP Mode da çalıştırılacaktır. Ve bu register da son olarak 
TAIE(TimerA Interrrupt Enable )bitide Lojik1 yapılarak kesmeler aktif hale getirilmiştir. 
Ardından da tüm kesmelere izin verilerek sonsuz döngüye girilmiştir. 
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Gelelim kesme alt programında icra edilecek işlemlere… Kesme fonksiyonuna ilk girildiğinde 
main fonksiyonundan önce tanımlanan i değişkeni 1 artırılmıştır. Daha sonra ise bu değişkenin 

“10″ değerine eşit olup olmadığı kontrol edilmiştir. Eğer eşit değilse, kesme bayrağı temizlenip 
kesme alt programında çıkılmıştır. Eşit olduğu taktirde de, P1.0 pinine bağlı olan led 
terslenmiştir. Kesme alt programında bu şekilde bir yöntem kullanılmasının sebebi şudur. 
Yukarıda hesapladığımız gibi TimerA modülü 50 msn de bir kesme üretecektir. Kesme alt 
programına 10 kere girildiğinde, toplam geçen süre 500 msn olacaktır. Bu şekilde, 500 msn de 
bir led in durumu terslenerek led in 500 msn yanık, 500 msn sönük durumda olması 
sağlanmıştır. Böylelikle P1.0 pininde frekansı 1 Hz olan bir sinyal elde edilmiştir. Bunu o pine 
bağlanan bir frekansmetre ilede görebiliriz. 

 

Şekil 24 – TimerA Uygulaması 1Hz Sinyal 

İstersenin P1.0 pinindeki değişkleri birde osiloskop üzerinde inceleyelim. 
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Şekil 25 – TimerA Uygulaması Osilaskop Görüntüsü 

3.1.1.3-) TimerA Continuous Modu 

TimerA continuous modda çalışırken şekil 25’da görüldüğü gibi öncelikle 0xFFFF’e kadar sayar 
ve daha sonra sayıcı sıfırlanır. Sıfırlandığı anda ise TAIFG bayrağı set edilir. 

 

Şekil 26 – TimerA Cont. Mod 

Bu konuda timer frekansı aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 

3.1.1.4-) TimerA Down Modu 

TimerA up/down modda çalışırken sayıcı şekil 27’de görüldüğü gibi önce TACCRx’e kadar 
artarak sonra da azalarak sayar. Sayıcı her seferinde dolduğunda CCIFGve sıfırlandığında ise 
TAIFG bayrağı set edilir. 

 

Şekil 27 – TimerA Down Mod 
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Bu konuda timer frekansı aşağıdaki formülle hesaplanır. 

  

 

 

3.1.2) TimerA Up/Down Modunu Kullanarak Basit PWM Sinyali Üretmek  
TimerA’nın bir özelliği de basit şekilde PWM üretmektir. Bunun için sayıcıyı up/down moda 
almak ve TACCR0, TACCR1 ve TACCR2 registerlerini kontrol ederek basit PWM sinyali üretmek 
mümkündür.  

Şekil-28’de de görüleceği üzere öncelikle TimerA saat kaynağı seçimi ve TACCR0 ile frekans 
ayarlaması yapılır. 

 

Şekil 28 – TimerA Down Mod 

Şekil 28’de görüleceği üzere sayıcı sıfırdan saymaya başlar ve TACCR2’ye kadar değeri 1 dir. 
TACCR2’ye ulaştıktan sonra sıfır olur. Bu sıfır olma kısmı TACCR1’e kadar sürer. Bu kısma dead 
time adı verilmektedir. Daha sonra TACCR1’den TACCR0 ve tekrar TACCR1’e kadar çıkış bir 
olduktan sonra periyodik şekilde bu sonsuza kadar devam eder. Bunlar oluşurken meydana 
gelen kesme olayları ise yine şekil-11’den görülebilir. Bu kesmelerden yola çıkılarak istenildiği 
gibi PWM sinyalleri üretilebilir.  
 

Dead Time=(TACCR1-TACCR2)  

şeklinde hesaplanır. 

Burada yukarıda da bahsettiğim ufak bir ayrıntı üzerinde durmak istiyorum MSP430G2231 ve 
MSP430G2211 modellerinin her birinde toplam iki adet CCR saklayıcımız bulunuyor. Yani 
TACCR0 ve TACCR1 (Timer_A2). Grafiklerde verilenler Timer_A3 saklayıcısı bulunan 
mikrodenetleyiciler için geçerli. MSP430 LaunchPad üzerinde bulunan mikrodenetleyiciler ise 
Timer_A2 saklayıcısına sahip. Timer saklayıcılarının fazla olmasının getirdiği avantaj ise 
grafiklerde görülüyor. Sayıcıların fazla olması sonucu daha hassas PWM üretilebiliyor. 
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BÖLÜM 4 – ACD10 MODÜLÜ 

MSP430’ların bazılarında bulunan ACD10 modülünü bu bölümde inceleyeceğiz.ACD10 

modülü adından da anlaşılacağı üzere 10 bitlik Analog/Dijital dönüşümü yapmaya olanak 

sunan bir modüldür.Bu modül kendi içersinde 1.5V ve 2.5V referans gerilimi üretebilmektedir 

Bu modül yeni tip mikroişlemcilerde görmeye başladığımız iç sıcaklık sensörünü de barındırır.  

 

Şekil 29 –  MSP430 ADC10 Modülü Blok Diyagramı 

ADC10 modülü, 10 bitlik A/D çevrim sonucunu ADC10MEM adlı değişkende saklamaktadır. Bu 
birim, VR+ ve VR- olmak üzere iki adet referans gerilimi kullanmaktadır. Bu referans gerilimleri 
yazılımla ayarlanabilmektedir. Mesela VR+ için Vcc(~3.5v) veya 2.5v veya 1.5v olmak üzere 
dahili referans gerilimleri kullanılabilir. Donanımdaki bu esneklik de uygulamalarda bize 
kolaylık sağlamaktadır. 

Yine bu modül için, yazılımla ayarlanabilen farklı işaret kaynaklarını kullanabiliriz. Genelde 
ideal olarak ADC10CLK kullanılmaktadır. Bu kaynağın frekansı ~1.5 Mhz ile 6.3 Mhz arasında 
değişebilmektedir. 

LaunchPad için MSP430G2231 mikrodenetleyicisinde P1 Portunun tüm pinleri analog giriş 
olarak seçilebilmektedir. Bu işlem, ADC10 saklayıcılarından ve P1DIR saklayıcısından 
yapılmaktadır. 

ADC10 Modülündeki bir diğer özellik ise bu birimin kullanılmadığı zaman otomatik olarak 
devre dışı bırakılmasıdır. (Auto Power-Down) Bu birim, yine aynı şekilde kullanılacağı zaman 
otomatik olarak tekrar aktif edilmektedir. 
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4.1-)ADC İşlemleri 

4.1.1-)Referans Belirleme                     

MSP430 ile ADC işlemine başlamadan önce her ADC işleminde olduğu gibi güvenilir bir 

referans gerilimine ihtiyacımız vardır. ADC10 Referans gerilimi üreteci dahili olarak 2.5v ve 

1.5v gerilim üretebilmektedir. Eğer bu birimin ürettiği referans gerilimi kullanılmak isteniyorsa 

REFON=1 yapılmalıdır. REFON = 1 iken REF2_5V = 1 ise bu birimden alacağımız gerilim 2.5v 

tur. Eğer REF2_5V = 0 ise, bu birimden 1.5v gerilim alınmaktadır. 

 

Şekil 30 – ADC Referans Bloğu 

Eğer dahili değil de harici bir referans gerilimi kullanılmak isteniliyorsa REFON = 0 yapılmalıdır. 
Bu bir 0 yapıldığı takdirde VR+ ve VR- referans gerilimleri A4 ve A3 pinlerinden verilmelidir. 
Eğer referans gerilimi olarak Vcc veya harici kaynaklar kullanılıyorsa, dahili referans gerilim 
üreten birim güç tüketimini azaltmak için devre dışı bırakılmaktadır. 

4.1.2-)Çevrim Frekansı Belirleme 

Aşağıda blok diyagramda da görüldüğü gibi ADC10 modülü için işaret kaynağını ayarlamak için 
ADC10SSEL bitlerini istediğimiz kaynağa göre değiştirmemiz gerekiyor. İşaret kaynağı olarak 
SMCLK, MCLK, ACLK ve ADC10CLK seçilebilir. Genellikle yaygın olarak daha hızlı olduğu ve 
daha haz güç harcadığı için ADC10CLK kullanılmaktadır. Bu kaynağın frekansı 1.5Mhz ile 6.3 
Mhz arasında değişebilmektedir(Ayrıntı için lütfen kullandığınız modelin datasheetine bakınız). 
Bu kaynağın kullanılma sebebi birimin fazla güç harcamaması ve ADC çevrim işleminin 
ortalama bir hızda gerçekleştirilebilmesi içindir. Eğer hızlı bir ADC okuma işlemi gerekmiyorsa  

Şekil 31 – Frekans Bloğu 
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ACLK kullanılıp, daha fazla güç tasarufu edilebilir.  

Hemen yanında görünen ACD10DIV bloğu ise seçtiğimiz işaret kaynağını kaça bölmek için 
kullanılmaktadır. Bu frekans bölücü, seçilen kaynağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8’e bölebilmektedir. 

4.1.3-)ADC10 Giriş Seçimi 

ADC10 modülünde analog giriş seçimi yukarıdaki şekilden de görüldüğü 
gibi ADC10CTL1 saklayıcısından INCH bitleri ayarlanarak yapılmaktadır. 
Analog giriş olarak seçtiğimiz pini aktif etmek için ise ADC10AE saklayıcısı 
kullanılmaktadır. Bu saklayıcının kullanımı P1DIR saklayıcısına çok 
benzemer, hangi pini aktif etmek istiyorsak o pinin karşılığı yazmak yeterli 
olmaktadır.  

Örneğin; A0 pinini analog giriş olarak seçelim. Bu pin P1.0 pinine karşılık 
gelmektedir. 

Bunun için ADC10AE saklayıcısına BIT0 yazmamız yeterli olacaktır. 

ADC10CTL1 = INCH_0; // Analog Giriş P1.0 Seçildi 

ADC10AE0 = BIT0; // Analog Giriş Aktif Edildi 

P1DIR = 0×00; // Tüm Pinler Giriş 

4.2-)ADC Kullanım Registerleri 

MSP430’un ADC birimine ait registerlardan bahsedecek olursak, toplam 8 adet register 
bulunmaktadır. Sırasıyla, önemli ayarlara biz göz atmak faydalı olacaktır. 

 

Şekil 32 – ADC10 Registerları 
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ADC10CTL0 (ADC10 Control Register 0) 

 

SREFx bitleri referans gerilimi ayarlamak için kullanılırlar. 

 

ADC10SHTx bitleri adc örneğinin kaç adc clock darbesinde alınacağını belirler. 

 

REF2_5V biti ile de dahili referans kaynağının değeri belirleniyor. 

 

REFON biti ile de dahili referans kaynağı açılıyor. 

 

ADC10ON biti ile ADC birimi açılıp kapatılıyor. 
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ADC10IE biti ile ise adc çevrimi sonlandığı zaman kesme üretilip üretilmeyeceği ayarlanıyor. 

 

ADC10IFG biti ise ADC birimi kesme bayrağıdır. ADC sonucu ADC sonuç registerına yazıldığında 
bu bayrak set edilir. Kesme aktif ise kesme alt programına dallanılır. Ve bu bit yazılımla 

temizlenmelidir. 

 

ENC biti ise ADC10SC biti ile birlikte kullanılır. ADC çevrimi tek çevrim modun da ADC10SC biti 
ile birlikte bu bitte lojik1 yapıldığında başlamaktadır. 

 

ADC10CTL0 (ADC10 Control Register 1) 

 

INCHx bitleri ile ADC için çevrim kanalı seçilir. 

SHSx bitleri ile de örnekleme işlemi için kaynak seçimi yapılır. 

ADC10DF biti ile ise adc sonucunun formatı belirlenir. 

ADC10DIVx bitleri ile de adc clock kaynağının bölücüsü belirlenir. 

ADC10SSELx bitleri ile ise clock kaynağı seçilir. 
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Bu arada bu iki control registerında gri renkli bitler ENC biti sıfır iken değiştirilebilir Bu yüzden 
her ihtimale karşı yazılımda ADC ayarları yapılırken ENC biti sıfırlanır. 

Diğer registerlara da bakacak olursak; 

 

 

ADC10AE0x ve ADC10AE1x register ları ile ADC girişi aktif edilmek istenen pinler için lojik 1 
yapılır. ADCAE1x registerı sadece MSP430x2xx serisi içindir. 

 

ADC10MEM register ı ise 10 bitlik adc sonucunun saklandığı kaydedicidir. ADC birimi için data 
formatı binary ise 16 bitlik bu register ın ilk 10 biti çevrim sonucunu içerir. Diğer kalan bitler 
ise 0 olarak okunur. Data formatı “2ye tümleyen” olarak seçilmişse adc çevrim sonucu 2 ye 
tümlenmiş şekilde sola yatık olarak (left justified) yazılır. Lsb 6 bit ise 0 olarak okunur.  
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4.3-) Sıcaklık Sensörü 

MSP430G2231′in ADC10 Modülü içerisinde sıcaklığı ölçebilmemize olanak tanıyan dahili 
sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Bu da profesyonel uygulamalarda hem entegrenin bulunduğu 
ortamın sıcaklığını öğrenmede, hem de iletişim hızları gibi kritik uygulamalarda, sıcaklıkla 
değişen frekansı tekrar kalibre etmek için kullanılmaktadır. Kullanımı ise çok basittir. Sadece 
analog girişimizi analog bir pin olarak değil de sıcaklık sensörü olarak göstermemiz yeterli 
olacaktır. 

//Vr+=Vref+ – Vr-=Vss, x64 CLK, Referans Gerilimi Açık, ADC10 

Aktif, ADC10 Kesmeleri Aktif 

ADC10CTL1 = INCH_10 + ADC10DIV_5; 

//10.Kanal Seçiliyor(Sıcaklık Sensörü), ADC10 Frekans Bölücü=/6 

 

Şekil 33 – Dahili Sıcaklık Sensörü 

MSP430’un içerisindeki bu sıcaklık sensörü şekil 34’den de görüleceği üzere bize lineer bir 

karakteristik göstermektedir. 

 

Şekil 34 - Temp Kanalı Karakteristiği 
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Şekil 34’deki karakteristiği verilen sensörü kullanabilmek için şekil 35’deki bilgiler göz önüne 

alınmalıdır. 

 

Şekil 35 –Temp.Bilgileri 

Şekil 33 göz önüne alındığında Voffset gerilimi 0 kabul edilirse sıcaklık değeri aşağıdaki 
formülle hesaplanabilir;  
 
 
 
 
 
 
 
Örneğin Vsensor 395 olursa T, yukarıdaki formül işletildiğinde 26C bulunacaktır. 

Şimdi de MSP430’un dahili sıcaklık sensörü ile ölçüm yapalım.

 

Şekil 35 – MSP430 İç Sıcaklık Sensörü Okuma 

T=(Vsensor/TCsensor)-273 

T=(Vsensor/1.32)-273 
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#include <msp430.h>  

#include "delay.h"  

#include "lcd.h"  

unsigned int sayi=0,  

temp=0,  

Vsensor=0;  

void main(void)  

{  

WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD; // Watchdog timer kapatılıyor  

// Çalışma frekansı 1MHz  

BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;  

DCOCTL = CALDCO_8MHZ;  

BCSCTL3= LFXT1S_2;  

P1DIR = 0x07; // P1.0, P1.1, P1.2 çıkış olarak tanımlanıyor  

// P1.0, P1.1, P1.2 GPIO, P1.4 A2 olarak işlev yapacak  

// Giriş frekansı 48'e bölünüyor, örnekleme frekansımız 166kHz  

// 1.2V referans gerilimi aktif  

// SMCLK frekans kaynağı olarak kullanılacak, 8MHz  

SD16CTL= SD16XDIV1 | SD16XDIV0 | SD16REFON | SD16SSEL_1;  

// A6+ seçildi, kazanç 1, 4 örnek sonra kesmeye girilecek  

// A6=temp olacak  

SD16INCTL0=SD16INCH_6;  

// Kesme aktif  

// Çevrim unipolar, yani 0V=0, 3.3V=0xFFFF olacak  

// Çevrim memory'nin son 16 bitine atılacak  

// Çevrim unipolar  

// 256OSR  

SD16CCTL0 = SD16UNI | SD16IE;  

// Tüm A-'ler VSS'ye bağlanacak  

SD16AE = 0;  

DelayMs(500); // LCD'nin işlemcisinin stabil olması  

// için 250ms bekleniyor  

lcd_init();  

lcd_gotoxy(1,1);  

lcd_yaz("FxDev.org-MSP430");  

lcd_gotoxy(2,1);  

lcd_yaz("Temperature Exm.");  

DelayMs(2000);  

// Çevrime başlanıyor  

SD16CCTL0 |= SD16SC;  

_EINT(); // Enter LPM0 w/ interrupt  

lcd_clear();  

lcd_gotoxy(1,1);  

lcd_yaz("Temp=");  

for(;;)  

{  

Vsensor=(int)((float)sayi*0.00916);  

temp=(int)((float)Vsensor*1.32)-273;  

lcd_gotoxy(1,6);  

veri_yolla((temp%1000)/100+48);  

veri_yolla((temp%100)/10+48);  
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veri_yolla(0xDF);  

veri_yolla('C');  

}  

}  

// SD16 kesme vektörü  

#pragma vector = SD16_VECTOR  

__interrupt void SD16ISR(void)  

{  

sayi=SD16MEM0;  

SD16CCTL0&=~SD16IFG; // Kesme bayrağı temizleniyor  

 

Devrenin çalışır halini şekil 36’da görebilirsiniz. 

 

Şekil 36 – İç Sıcaklık Okuması 
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4.4-) ADC10 Modülü İle Gerilim Ölçümü 

Biz uygulamızı proteus üzerinde yapacağız. Yalnız proteus üzerindeki MSP430 mikrodenetleyici 
modellerinin adc lerinde problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü adc için referans gerilimi bir 
türlü ayarlanan gibi kabul etmiyor. Sürekli referans gerilim 5V muş gibi davranıyor. Neden 
olduğunu bir türlü çözemedim. O yüzden proteus taki msp430 ların adc lerinde problem 
olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle referans gerilim her ne kadar 5V olmasada uygulama 
yaparken 5V olarak düşünelim. Ben uygulamayı launchpad üzerinde denerken bir problem 
çıkmadı. Normal olarak referans gerilimi Vcc – GND arası kabul ediyor. Ama proteusta olmadı. 
Hatta bazı modellerde adc hiç çalışmıyor. Bu nedenlede uygulamalarda sürekli kullandığımız 
MSP430F2232 yerine F2112 modelidir. 

 

Şekil 37  - Gerilim Ölçümü Devresi 

Devrede görüldüğü gibi bir adet 6 kademeli switch bulunmakta. Sırasıyla her bir ucuna, 0V, 1V, 
2V, 3V, 4V, 5V luk gerilimler uygulanmaktadır. Switch in diğer ucu ise ADC biriminin A0 
kanalına gidiyor. Ve ölçülen değeri görüntülemek için bir adet lcd miz bulunmaktadır. Lcd miz 
için daha önceki yazılarda oluşturduğumuz kütüphaneleri kullanacağız. Bu yazıda o kısma 
girmeyeceğiz. 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

#include "lcd_4bit.h" 

  

unsigned int ADC_Result = 0x0000; 

unsigned char str[4]; 

  

void adc_init(void) 

{ 
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   ADC10CTL0 & = ~ENC; 

   ADC10CTL0 = ADC10SHT_3 + ADC10ON; 

   ADC10CTL1 = INCH_0 + ADC10SSEL_3 + ADC10DIV_3; 

   ADC10AE0 = BIT0; 

} 

  

void LCD_Write_Int (unsigned int val,char mul) 

{ 

   char j; 

   int temp=1; 

   for(j=0;j<mul;j++) 

   { 

      str[j] = (((val/temp)%10)+48); 

      temp*=10; 

   } 

   for(j=0;j<mul;j++) 

      lcd_putch(str[3-j]); 

} 

  

void main(void) 

{ 

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  

   DCOCTL=CALDCO_1MHZ; 

   BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; 

  

   P1SEL = 0x00; 

   P1OUT = 0x00; 

   P1DIR = 0xFF; 

   P2SEL_bit.P6 = 0; 

   P2SEL_bit.P7 = 0; 

   P2DIR_bit.P6 = 1; 

   P2DIR_bit.P7 = 1; 

  

   adc_init(); 

   lcd_init(); 

  

   for(;;) 

   { 

     lcd_goto(1,1); 

     lcd_puts("   A0 KANALI   "); 

     ADC10CTL0 |= ADC10SC + ENC; 

     while(!ADC10CTL0_bit.ADC10IFG); 

     ADC_Result = ADC10MEM; 

     lcd_goto(2,4); 

     LCD_Write_Int(ADC_Result,4); 

     lcd_puts("/1023"); 

     __delay_cycles(10000); 

   } 
} 
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Yazılımda ilk olarak “ADC_Result” isimli integer türden (2 byte) bir değişken tanımlanmıştır. 
Daha sonra “str” isminde bir unsigned char dizisi tanımlanmıştır. Bu dizi 4 haneli adc sonucu 
lcd ye yazdırılırken kullanılacaktır. Daha sonra ise adc ayarlarının olduğu adc_init() isminde bir 
fonksiyon yazılmış ve ardından da adc sonucunu ekrana yazdırmak için bir fonksiyon 
yazılmıştır. 

Bu fonksiyon ile main programı içerisinde adc sonucu ekrana yazdırırken kod karmaşası 
ortadan kalkmıştır. LCD_Write_Int() fonksiyonu ile display e 2 byte lık bir integer değere kadar, 
(65535 e kadar) kaç haneli isteniyorsa o şekilde lcd ye yazdırılabilir. Siz uygulamalarınızda bu 
fonksiyonu farklı şekillerde dahada genişleterek daha büyük sayılarıda lcd ye yazdırabilirsiniz. 
Tabi bunun için öncelikle str adlı dizinin boyutunu değiştirmeyi unutmayın. 

Main fonksiyonunu incelersek te, ilk olarak WDT,Clock ve Port ayarları yapılmıştır. Ardından 
adc ve lcd ayarlarının olduğu fonksiyonlar çağrılıp sonsuz döngü içerisine girilmiştir.  Sonsuz 
döngüde ise ilk olarak lcd displayin birinci satırına “A0 KANALI”  string i yazdırılmış, ardından 
çevrim başlatılmış ve çevrimin bitmesi beklenmiştir. Bu arada şunuda söyleyelimki, bu 
uygulamada biz adc kesmesi kullanmadık. Çevrimin bittiğini polling (yoklama) yöntemiyle 
saptadık. Yazılımda daha sonra ise ADC sonucu ADC10MEM kaydedicisinden okunup lcd ye 
yazdırmak için kullandığımız fonksiyona gönderilmiştir. Sonrasında bir süre gecikme 
oluşturulmuştur. Bu işlemler mikrodenetleyicinin enerjisi kesilene kadar bu şekilde 
süregelmektedir. 

Gelelim simulasyon sonuçlarına… Bu arada adc sonucu 10 bitlik olarak 
(0~1023/0×0000~0x03FF) arasında displayde gösterilmektedir. Her ne kadar referans 
gerilimimiz 3.5V civarı olması gereksede, 5V olarak kabul edip o şekilde düşünelim.  

 

GERİLİM –> %00 
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GERİLİM –> %20 

 

GERİLİM –> %40 

 

GERİLİM –> %60 
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GERİLİM –> %80 

 

GERİLİM –> %100 

Siz bu uygulamayı launchpad üzerinde kolaylıkla deneyebilirsiniz. Bir adet potansiyometre size 

yetecektir. IAR üzerinde lcd sonucunun ADC10MEM kaydedicisinden okunduğu kısımdan 

sonraki satıra bir breakpoint koyarak debug işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 
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BÖLÜM 5  – MSP430 İLE DİSPLAY KONTROL UYGULAMASI         

5.1-) Displayler Hakkında Genel Bilgiler 

Herhangi bir ortamda bulunan değerlerin ne olduğunu anlamak için kullanılabilecek 
araçlardandır. Kullandığımız değerlerin nasıl işlediğini bu tür göstergeler sayesinde görebiliriz. 
 

 

Şekil 38  –  Segment Display 
 

Displayler ortak anot (Common Anode - CA) veya ortak katot (Common Cathode - CC) olmak 
üzere iki çeşit üretilmektedirler. Sadece ortak uç olan COM ucu ortak katot displaylerde (-), 
ortak anot displaylerde (+) beslemeye bağlamadır. Aşağıda da görüldüğü gibi her bir kola (ya 
da LED’e) segment adı verilir. Ayrıca şekilde de görüldüğü gibi segmentlerin her biri a, b, c, d, 
e, f, g olmak üzere isimlendirilmişlerdir. Birde h segment vardır yani nokta bu segment pek 
fazla kullanılmaz. 

 

 

Şekil 39 – Ortak Anot Ve Ortak Katot 7 Segment Displayler 
 

Aşağıdaki şekilde ortak anot display’in içyapısı görünmektedir. Göstergenin yapısında 8 adet 
LED bulunur. Bunlar bir düzene konmuştur. Anot ve katot sisteminde bir kod çözücü gibi 
davranarak bacaklarına gelen değerleri işler ve bize istediğimiz değeri verir. 
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Şekil 40 – Ortak Anot Display’in İç Yapısı 
 

5.2-) 74HC164 İle Display Sürme 

Bu bölümde 74HC164  entegresini kullanarak, sadece iki çıkışla 7 Segment Display süreceğiz. 

74HC164 entegresi seri girişli, paralel çıkışlı bir shift register(kaydırmalı kaydedici) entegresidir. 

Bu entegrenin 1/2 uçlarından 7Segment için rakam değerlerini seri olarak göndereceğiz. 

Entegrenin 8.pininden ise her bir bit gönderiminde clock pulse’ımızı uygulayacağız. 

 

Şekil 41 – 74HC164 Bacak Bağlantıları     
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74x164 serisi shift registerler seri girişten aldığı bilgiyi 8 bit çıkışa clock sinyalleri ile aktaran 

seri giriş paralel çıkış shift registerdır. 74x164 2 adet seri giriş 8 adet 20mA paralel çıkış, 1 adet 

seri çıkış clear ve clock ucu bulunur. Clear ucu “0” olduğu zaman tüm çıkışlar sıfırlanır. Data 

girişi esnasında ise clear ucu 1 olmalıdır. 2 adet data girişinden herhangi birisine data girişi 

yapılır. Bir VE(And) kapısı kullanılarak her iki data girişinden de data girişi yapılır. En çok ise 

data girişleri birleştirilerek tek bir data şeklinde kullanılmaktadır. Seri çıkış ucu ise diğer 

74x164’ler ile seri(kaskat) bağlantı amacıyla kullanılır. 

 

Şekil 42 – 74HC164 Lojik Diyagramı 
 

Aşağıdaki devrede seri giriş data girişidir. İlk data 1 yapılır clock 1 ve hemen 0 yapılır daha 

sonra data 0 yapılır bir clock sinyali daha verilir, data 0 yapılır ve ikinci clock uygulanır. 

Şekildeki görüntü oluşur. Her clock sinyalinden sonra dataya girilen 1 veya 0 değerinin 1 sağa 

kaydığı görülür. İlk girilen bilgi  4 bit register olduğu için 4 clock sinyali sonunda en sona U4 

flip-flopuna ve seri çıkışına ulaşmaktadır 

 

Şekil 43 – 74HC164 Deneme Devresi 
 

Buraya kadar anlatılan kısım 74HC164 entegresinin çalışma ve kontrol etme mantığıydı. Şimdi 

devremize geçelim. 
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Devremizde bir adet 74HC164 entegresi, bir adet Seven Segment Display ve displayi sürmek 

için 7 adet direnç bulunmaktadır. Görüldüğü gibi displayi sürmek için mikrodenetleyicimizin 

sadece 2 pinini kullanıyoruz. Bu gerçekten bizim için oldukça kullanışlı bir durumdur. 

 

 

Şekil 44 – MSP430 Ve 74HC164 İle Display Devresi 
 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

 

#define  DATA   P3OUT_bit.P0 

#define  CLOCK  P3OUT_bit.P1 

 

const unsigned char digits[]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 

                              0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 

                              0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C, 

                              0x39, 0x5E, 0x79, 0x71}; 

  

void delay (unsigned char nval) 

{ 

   unsigned int j; 

   while(nval--) 

     for(j=25000;j>0;j--); 

} 

  

void main( void ) 

{ 

   unsigned char i,k; 

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  

   DCOCTL=CALDCO_1MHZ; 

   BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; 

  

   P3OUT = 0x00; 
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   P3DIR = BIT0 + BIT1; 

  

   for(;;) 

   { 

     for(i=0;i<10;i++) 

      { 

        for(k=0;k<8;k++) 

         { 

            DATA = ((digits[i]>>k) & 0x01); 

            CLOCK = 1; 

            CLOCK = 0; 

         } 

         delay(5); 

      } 

   } 
} 

Yazılımda ilk olarak, Data ve Clock pinlerimiz için gerekli tanımlamalar yapılmış. Ardından da 
seven segment display için rakam kodlarının olduğu dizi tanımlanmış.  

const unsigned char digits[]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 

                              0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 

                              0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C, 

                              0x39, 0x5E, 0x79, 0x71}; 

Sonrasında ise gecikme fonksiyonumuz oluşturulmuştur. Bu gecikme fonksiyonumuz daha 
öncekilerden biraz farklı. Bir adet unsigned char türünden parametre alıyor. Bu parametre 
fonksiyonun kaç defa işleneceğini belirten bir parametredir. Main fonksiyonu içerisinde bu 
parametreyi kullanırken daha iyi göreceksiniz zaten. Geçelim main fonksiyonumuza. 

Main fonksiyonunda ise ilk olarak “i ve k” isimli unsigned char türünden iki adet 
tanımlanmıştır. Bu değişkenlerden biri display üzerinde gösterilecek rakamların sayısını, diğeri 
ise gönderilecek olan rakam kodlarının bit sayılarını (yani 8 sayısını) tutmaktadır. Ardındanda 
WDT ve Clock ayarları yapılmış ve P3 portu temizlenerek ilk iki biti çıkış olarak şartlanmıştır. 
Sonrasında ise sonsuz döngüye girilmiştir. 

Sonsuz döngüde ise az önce tanımladığımız i ve k değişkenleri için iç içe döngü 
oluşturulmuştur. i değeri 0 dan 9 a kadar olan rakamları göstermeye, k ise 8 adet biti 
göndermeye yarayacaktır. En içteki 8 defa tekrarlanacak olan döngüde, ilk olarak, DATA 
pininden harf koduna ilişkin bitlerden sırası geleni gönderilmiştir. Ardından CLOCK pini Lojik1 
ve Lojik0 yapılarak bir adet saat darbesi sağlanmıştır. Bu clock darbesi sayesinde, 
gönderdiğimiz data shift register entegresi tarafından alınması sağlanmıştır. Bu döngünün 
içindeki işlemler 8 defa tekrarlanarak, display rakam kodlarının 8 bitinin her biri seri olarak 
yani tek tek gönderilmesi sağlanmıştır. 

Display’e bir rakama ait kodlar gönderildikten sonra, delay() fonksiyonunun içindeki kodlar 5 
kere döndürülerek bir süre gecikme sağlanmıştır.  

} 

         delay(5); 

      } 



 

MSP430 Programlama Sayfa 47 

 

Bu gecikme süresinden sonra ise bir sonraki rakama ilişkin kodlar seri olarak gönderimi 
sağlanarak 0 dan 9 a kadar tüm rakamlar display de gösterimi sağlanmıştır. Bu şekilde sonsuz 
döngünün içinde bu işlemler tekrarlanarak devam ettirilmiştir. 

5.3-) MSP430 7448 İle Yukarı Aşağı Sayıcı 

Bu uygulamamızda 7448 entegresini kullanarak 0-99 arası yukarı aşağı sayıcı uygulaması 

yapacağız. 7448 entegresi Ortak Katot Seven Segment Display’ler için, BCD decoder(kod 

çözücü) entegresidir. Ortak Anotlu Seven Segment Display’ler için ise 7447 entegresi 

bulunmaktadır. Uygulamanıza göre istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu tip entegreler 

kullandığınızda hem mikrodenetleyicinizin daha az pinini kullanmış olursunuz hemde, yazılım 

içerisinde seven segment rakam kodlarına gerek kalmadan 7448 e gönderdiğiniz BCD sayıyı 

display üzerinde görebilirsiniz. Bu iki entegre vasıtasıyla 4 bit ile displaye bilgi gönderilir. 

 

Şekil 45 – 7447 Ve 7448 Entegresinde BCD Girişlerine Göre Çıkış Görünümleri 

Yukarıda görülen çıkış görünümleri 7448 ve 7447 entegelerinde göstermek istediğimiz sayıların 

giriş uçlarına binary olarak gönderilmesi yeterlidir. 

 

Şekil 46 –7448 Entegresinin Bacakları 

7448 entegresinin 8 numaralı bacağı GND, 16 numaralı bacağı Vcc beslemesidir. Entegrenin 

A,B,C,D uçları BCD giriş uçları, a,b,c,d,e,f,g uçları ise display segment uçlarıdır. Entegredeki LT 

ucu display test,BI/RBO ve RBI uçları ise display karartma uçlarıdır. Bu üç nokta normal 

çalışmada pozitif beslemeye (Vcc) bağlanmalıdır. Eğer ortak anot display kullanacak isek 7448 

yerine 7447 bağlayarak ortak anot display kullanabiliriz.   

Pin İsmi Açıklaması 
A0~A3 BCD Girişler 

RBI Display karartma 
pinleri BI/RB0 

LT Display Test Pini 

a~g Segment çıkışları 
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Devremizde P1 portuna bağlı iki adet butonumuz bulunmaktadır. Ve P3 portuna bağlı 7448 
entegresi, entegremize bağlı iki adet seven segment display bulunmaktadır. İki adet seven 
segment displaylerimizi aktif etmek için P3.4 ve P3.5 pinleri kullanılmaktadır. Yazılımı da verip, 
anlatmaya başlayalım isterseniz. 

 

Şekil 47 –7448 Entegresi İle İleri Geri 0-99 Aşağı Yukarı Sayıcı 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

 

#define  UP_Butt   P1IN_bit.P0 

#define  Low_Butt  P1IN_bit.P1 

 

void delay (void) 

{ 

   unsigned int j=500; 

   while(j--); 

} 

  

unsigned char d_0; 

unsigned char d_1; 

unsigned char num; 

  

void main( void ) 

{ 

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  

   DCOCTL=CALDCO_1MHZ; 

   BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; 

  

   P1DIR = 0x00; 

   P3OUT = 0x00; 

   P3DIR = 0xFF; 
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   for(;;) 

    { 

     P3OUT = (d_0 | 0x10); 

     delay(); 

     P3OUT = (d_1 | 0x20); 

     delay(); 

  

     if(UP_Butt) 

     { 

       num++; 

       if(num==100) num=0; 

  

       d_0 = num%10; 

       d_1 = num/10; 

  

       while(UP_Butt) 

        { 

          P3OUT = (d_0 | 0x10); 

          delay(); 

          P3OUT = (d_1 | 0x20); 

          delay(); 

        } 

     } 

  

     if(Low_Butt && num!=0) 

     { 

       num--; 

  

       d_0 = num%10; 

       d_1 = num/10; 

  

       while(Low_Butt) 

        { 

          P3OUT = (d_0 | 0x10); 

          delay(); 

          P3OUT = (d_1 | 0x20); 

          delay(); 

        } 

     } 

   } 
} 

 

Yazılımda ilk olarak, butonlarımızın bağlı olduğu pinler define edilmiştir. Daha sonra tarama 
esnasında gerekli olacak gecikme fonksiyonumuz oluşturulmuş ardından da, displaylerde 
gösterilecek sayıyı ve o sayının birler ve onlar hanesini tutacak değişkenlerimiz tanımlanmıştır. 
Daha sonra main fonksiyonuna geçilmiştir. 

Main fonksiyonunda ise, ilk WDT, Clock ve Port ayarlamaları yapılmıştır. Burada tekrar port 

ayarlarına değinmeyeceğiz. 
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Gelelim sonraki sonsuz döngünün içinde olan bitenlere… 

P3OUT = (d_0 | 0x10); 

delay(); 

P3OUT = (d_1 | 0x20); 

delay(); 

 

Sonsuz döngünün içerisinde ilk kodlar yukarıdaki kısımdır. Satır satır anlatacak olursak, ilk 
olarak P3 portuna birler basamağının değeri 0×10 değeri ile OR lanarak yüklenmiştir. 0×10 
değeri ile OR lanmasının sebebi şudur. Display lere gönderilen datanın gittiği pinlerle, display 
leri aktif duruma getirmek için kullanılan pinler aynı porta (P3 portuna bağlıdır.) Display e 
gönderilen datayla birlikte 0×10 ile OR ladığımızda o sayının istediğimiz displayde 
görünmesinide sağlamış oluyoruz. 

 Daha sonra ise bir süre gecikme sağlanıp, display de gösterilmek istenen sayının onlar 
basamağının değeri 0×20 değeri ile OR lanarak gönderilmiştir. Az önce anlattığımız sebepten 
dolayı, 0×20 değeri ile OR ladığımızda 7448 entegresinin ABCD uçlarına verdiğimiz sayı, sol 
taraftaki displayde gösterilecektir. Yukarı veya aşağı butonuna basılmadığı sürece 
mikrodenetleyici sonsuz döngü içerisinde bu kısmı sürekli tekrarlayacaktır. 

Eğer yukarı veya aşağı butonuna basılır ise, mikrodenetleyici aşağıdaki kısma veya 

if(UP_Butt) 
{ 
   num++; 
   if(num==100) num=0; 
  
   d_0 = num%10; 
   d_1 = num/10; 
  
   while(UP_Butt) 
    { 
     P3OUT = (d_0 | 0x10); 
     delay(); 
     P3OUT = (d_1 | 0x20); 
     delay(); 
    } 
} 

aşağıdaki kısma düşecektir. 

if(Low_Butt && num!=0) 

{ 

   num--; 

  

   d_0 = num%10; 

   d_1 = num/10; 
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   while(Low_Butt) 

    { 

      P3OUT = (d_0 | 0x10); 

      delay(); 

      P3OUT = (d_1 | 0x20); 

      delay(); 

   } 

} 

 

Yukarı butonuna basıldığı taktirde, ilk olarak displayde gösterilmek istenen sayı, 1 artırılıp, 100 
e ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmiştir. Eğer 100 e ulaşmışsa sayımız sıfırlanmıştır.Ardından da 
yeni sayının birler ve onlar hanesi hesaplanmıştır. Daha sonrasında ise, buton hala basılı 
durumda ise, tarama işlemini devam ettirebilmek için while döngüsünün içinde kalınmaktadır. 

 Aşağı butonuna basıldığı zaman ise sayının 0 a ulaşıp ulaşmadığı sorgusuna cevap eğer 
hayırsa, ilgili kısma  girilecektir. Zaten sayı sıfıra ulaşmışsa, dahada azaltmanın bir anlamı 
yoktur. Bu nedenle sayı sıfır değilse azaltma işlemi gerçekleştirilmiştir. Azaltma işleminden 
sonra yeni sayının birler ve onlar basamağı hesaplanmış ve yine aşağı butonu basılı durumda 
ise tarama işlemini devam ettirmek için while döngüsü tekrarlanmıştır. 

 Aşağıda 7448 entegresinin giriş ve çıkış konumlarına ait tablo verilmiştir. Nasıl çalıştığını 
detaylı görmek isteyenler inceleyebilirler.. 

 

Şekil 48 – 7448 Entegresinin Giriş Çıkış Konumları 
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BÖLÜM 6  – MSP430 İLE LCD KONTROL UYGULAMASI          

6.1-) LCD Hakkında Genel Bilgiler 

Şekil 49’da bir örneği görülen karakter LCD’ler dışarıya bilgi aktarmak için kullanılan en yaygın 

birimlerdendir. Genel itibari ile Hitachi firmasının HD44780 entegresini ve türevlerini taşıyan 

karakter LCD’ler çeşitli metotlarla sürülürler. Biz bu bölümde şekil 50’de de görülebilecek 2x16 

yani 2 satır ve her satırda 16 karakter yazabilen karakter LCD’leri inceleyeceğiz. 

 

Şekil 49 - 2x16 Karekter LCD 

Karakter LCD’lerin genelinde her harf şekil 50’de görüleceği gibi 5x7’lik birimler halinde 

şekillenirler. Altta boş kalan son birim ise imleç içindir. 

 

Şekil 50 - 5x7 Karekter Oluşumu 

LCD birimi genellikle normal entegre güç biriminden ayrı bir de arka aydınlatma ışığı gücü 

verilerek kullanılırlar. Bu birimin nasıl sürüleceği ise şekil 51’de gözükmektedir. Ayrıca 

aşağıdaki şemada LCD’nin güç bağlantısının nasıl yapılacağı da görülmektedir.  



 

MSP430 Programlama Sayfa 53 

 

 

Şekil 51 - 5x7 LCD Güç Bağlantısı 

Karakter LCD’lerin oluşturabileceği her bir karakter ise karakter LCD’nin özel CGROM 

hafızasına kaydedilmişlerdir. ASCII karakter uyumu olan karakterlerin listesi şekil 52’de 

görülebilmektedir. 

 

Şekil 52 - LCD Karekter Tablosu 
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Şekil 52’de de görüleceği üzere CGROM’un ilk 8 karakterlik (0x00..0x0F) kısmı boştur ve 
yazılabilirdir. Bu kullanıcıya tabloda olmayan karakterleri kendisi tanımlamasına olanak sağlar. 
Karakter LCD’lerin genelinde 16 bacak bulunur. Bunların 14 tanesi LCD’yi kontrol etmek amaçlı 
kullanılırken, 15 ve 16. bacaklar genellikle LCD arka ışığı için kullanılırlar. LCD arka ışığı yazıların 
daha belirgin gözükmesi için gereklidir.  
Bu bacakların görevini sırasıyla verecek olursak;  
1 – GND : Toprak ucudur  
2 – VCC : +5V verilecek uçtur  
3 – VEE : Kontrast ucudur, bir pot vasıtasıyla +5V-0V aralığında sürülmelidir  
4 – RS : Gelen bilginin komut mu data mı olduğu bu uçla belirlenir  
(0: Komut, 1: Data)  
5 – RW : LCD’ye veri yazma ya da okuma yetkilendirme ucudur (0: Yazma, 1: Okuma)  
6 - E : Enable ucudur, LCD’ye bilgi giriş çıkışını kontrol eden uçtur, düşen kenar tetiklemelidir  
7..14 - Data : Data uçlarıdır, bilgi giriş çıkışları bu bacaklar sayesinde olur  
15,16 - BL : Backlight anot, katot uçlarıdır. 

Yukarıdaki bilgileri LCD’mizin internetten kataloglarını indirerek LCD’mizin tüm bacaklarını ve 

tüm donanımsal bilgilerini inceleyebiliriz. Karakter LCD’lerin kullanılması, led, direnç sürümü 

gibi olmamaktadır. Karakter LCD kullanımında, enerjiyi ilk verdiğimiz anda karakter LCD’yi nasıl 

kullanmak istediğimizi LCD’ye belirli kurallar çerçevesinde iletmemiz gerekmektedir. 

Yanda görülen piyasadaki LCD’lerden biridir. 
Resimde de görüleceği üzere hangi bacağın 
hangi uç olduğu arkasında yazmaktadır. 
 

Piyasada bulunan LCD’lerin bir kısmı 3.5 V ile 
çalışmamaktadır. Bazıları LCD’ler ise 
beslemeleri 5V olacak şekilde data hattı 3.5 V 
luk lojik1 seviyesini kabul ettiğinden dolayı 
çalışabilmektedir. Piyasada bulunan lcd lerin bir 
kısmı 3.5 V ile çalışmamaktadır. Bazıları lcd ler 
ise beslemeleri 5V olacak şekilde data hattı 3.5 
V luk lojik1 seviyesini kabul ettiğinden dolayı 
çalışabilmektedir. Bunun için aşağıdaki gibi 
elektrik karakteristiklerine datasheetlerden 
bakmamız gerekmektedir. 

 

 
 

Şekil 52 - LCD Elektrik Karakteristikleri 
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6.2-) MSP430 2X16 LCD Uygulaması  
Bu uygulamamızda LCD’nin 4 bitlik data hattı kullanılacaktır. RS ve E uçları ayrı bir porta 

bağlanmıştır. Mikrodenetleyici ile 4 bit veya 8 bit data hattı üzerinden haberleşebilir. Fakat 

uygulamalarda 8bit arayüzden ziyade 4bit arayüz kullanılmaktadır. Pin sayısının önemli olduğu 

uygulamalarda daha farklı şekillerde arayüzlerle de sürülmektedir. 

 
Şekil 53 – MSP430 2X16 LCD Kontrol Uygulaması 

LCD’yi kullanmadan önce gerekli ayarlamaları yapmamız gerekmektedir. 2X16 LCD için 

ayarlamış olduğumuz kütüphane. 

lcd_4bit.h 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

 

#define LCD_RS  P2OUT_bit.P6     

#define LCD_EN  P2OUT_bit.P7 

 

#define LCD_DATA P1OUT 

#define EN_ACKAPA() ((LCD_EN = 1),(LCD_EN=0)) 

#define nop()           asm("nop") 

 

extern void lcd_write(unsigned char); // LCD ye komut 

göndermeye yarar 

extern void lcd_temizle(void);        // LCD ekranı temizler 

extern void lcd_puts(const char *); // LCD ye string ifade 

yazar 

extern void lcd_goto(char,char);// LCD de satır ve stün olarak 

istenilen yere gider 

extern void lcd_init(void);           // LCD başlangıç 

ayarları yapılır 

extern void lcd_putch(char);  // LCD ye tek karakter yazmak 

için kullanılır. 

extern void delay_ms(unsigned int);   // Geçici delay 
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lcd_4bit.c 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

#include "lcd_4bit.h" 

  

void lcd_write(unsigned char data) 

{ 

   __delay_cycles(40); 

   LCD_DATA = ( ( data >> 4 ) & 0x0F ); 

   LCD_STROBE(); 

   LCD_DATA = ( data & 0x0F ); 

   LCD_STROBE(); 

} 

  

void lcd_clear(void) 

{ 

   LCD_RS = 0; 

   lcd_write(0x01); 

   __delay_cycles(2000); 

} 

  

void lcd_puts(const char * s) 

{ 

   LCD_RS = 1; 

   while(*s) 

   lcd_write(*s++); 

} 

  

void lcd_putch(char c) 

{ 

   LCD_RS = 1; 

   lcd_write(c); 

} 

  

void lcd_goto (unsigned char row, unsigned char column) 

{ 

   LCD_RS = 0; 

   if(row==1) 

      lcd_write(0x80+((column-1)%16)); 

   else if (row==2) 

      lcd_write(0xC0+((column-1)%16)); 

} 

  

void lcd_init() 

{ 

   LCD_RS = 0; 

   LCD_EN = 0; 

  

   __delay_cycles(15000); 

   LCD_DATA = 0x03; 

   LCD_STROBE(); 
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   __delay_cycles(5000); 

   LCD_STROBE(); 

   __delay_cycles(200); 

   LCD_STROBE(); 

   __delay_cycles(200); 

   LCD_DATA = 2; 

   LCD_STROBE(); 

   lcd_write(0x28); 

   lcd_write(0x0C); 

   lcd_clear(); 

   lcd_write(0x06); 

} 

16×2 LCD kütüphanesi bir  lcd_4bit.c ve lcd_4bit.h dosyalarından oluşmaktadır. 
lcd_4bit.h  başlık dosyasında LCD nin pinlerine ilişkin tanımlamalar ve lcd_4bit.c kaynak 
dosyasında yer alan alt programların prototipleri bulunmaktadır. lcd_4bit.c kaynak 
dosyasındaki alt programları(fonksiyonları) inceleyecek olursak; 

void lcd_write(unsigned char) 

Fonksiyonu lcd ye 1 byte datayı 2 nibble şeklinde yazmaya yarayan fonksiyondur. 

void lcd_clear(void) 

Fonksiyonu LCD nin ekranını temizlemeye yarayan fonksiyondur.  

void lcd_puts(const char *) 

Fonksiyonu ise lcd ye karakter dizisi(string) yazmaya yarayan fonksiyondur. 

void lcd_putch(char c) 

Fonksiyonu ile lcd ye bir byte data yazdırmaya yarayan fonksiyondur. 

void lcd_goto(unsigned char, unsigned char) 

Fonksiyonuda lcd nin istenilen satır ve sütununa gidilmesine yarar. 

void lcd_init(void) 

Son olarak bu fonksiyon ise lcd displayi kullanıma hazırlayan fonksiyondur. 

Şunu unutmamak gerekirki; bu kütüphane dosyalarını projemizde kullanmak istiyorsak, 
“lcd_4bit.h” header dosyasını main.c ve lcd_4bit.c kaynak dosyalarına include edilmelidir. 

Şimdi de basit bir uygulama ile LCD displayimize bir yazı yazdıralım.Tabi az önce yazdığımız 
kütüphaneyi program yazarken ekliyoruz. 
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Main.c 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

#include "lcd_4bit.h" 

  

void main(void) 

{ 

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  

   DCOCTL=CALDCO_1MHZ; 

   BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; 

  

   P1SEL = 0x00; 

   P1OUT = 0x00; 

   P1DIR = 0xFF; 

   P2SEL = 0x00; 

   P2OUT = 0x00; 

   P2DIR = 0xFF; 

  

   lcd_init(); 

  

   lcd_goto(1,1);</p> 

   lcd_puts("  Emre EMANET"); 

   lcd_goto(2,1); 

   lcd_puts("  MSP430G2231"); 

  

   for(;;); 

} 

Yazılım oldukça sade…  Her zamanki gibi ilk olarak standart ayarlar yapılmış ardından da P1 ve 
P2 portu temizlenerek çıkış olarak şartlanmıştır. Ardından da yukarıda bahsettiğimiz gibi 
lcd_init() fonksiyonu bir defa ya mahsus olmak üzere çağrılmıştır.  Daha sonra ise lcd display in 
birinci satır, birinci sütunundan itibaren ilk string, ikinci satır, birinci sütundan itibaren de ikinci 
string yazılmıştır. Sonrasında ise sonsuz döngüye girilerek beklenilmiştir. 
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Şekil 54 - MSP430 2x16 LCD Uygulamasının Sonucu 
 
6.3-) MSP430, 74HC595 ve LCD  
MSP430’un bacak sayısının kısıtlı olmasından dolayı, diğer işlevleri yerine getirmek için LCD 
ekranı 74HC595 port çoğullacı ile kullanmak çoğu işlemde bizlere kolaylık sağlamaktadır.  
Şekil- de görülebilecek 74HC595 entegresi 100Mhz’e kadar çalışabilen 8 bitlik bir shift 
registerdir. Bu özelliği sayesinde 74HC595 entegresi ayrıca DS ucundan girilen seri bilgileri 
istenildiği an QA…QH uçlarından paralel bilgi olarak alınmasına olanak sağlar. 

 

Şekil 55 – 74HC595’in Bacakları 
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Şekil-15’te görülen pinlerin görevleri ise şöyledir;  
 

QA …0H Paralel Çıkışlar 

QH’ Seri Çıkış 

SI Seri Data Giriş 

G Çıkış Açık 

RCK Kaydedici Register’in Saat Kaynağı 

SCK Shift Register Saat Kaynağı 

SCLR Reset 

GND Toprak 

Vcc +5V 

 
74HC595’in çalışma mantığı ise şöyledir;  
 
74x595 serisi shift registerler seri giriş paralel çıkış register çeşiylerindendir. Bu entegrenin 
çalışma prensibi 74x164 ile aynıdır. Tek fark 74x595’de kilitleme (latch ) olayıdır. 74x595’te 
data verilir clock palsi uygulanır fakat verilen data çıkışta hemen görülmez. Verilen datanın 
çıkışta görülmesi için LATCH pinine 1 verilmesi gerekir. Kısaca data clock palsleri ile birlikte seri 
girişten verilir. Datanın verilmesi bittikten sonra LATCH pini HIGH yapılır ve sonra LOW 
yapılarak registerin çıkışı kilitlenmiş olur. LATCH pini birdaha hıgh olana kadar çıkış sabit olarak 
kalır. Buda bize entegreyi programlarda kullanmada kolaylık ve kararlı bir çalışma sağlar. 
Örneğin 74x164 lerde bilgi kayarak çıkışa gittiği için, displaylerde zamanlama iyi yapılmazsa 
titremeler, dotmatrislerde de şekil bozuklukları olmaktadır ama 74x595 lerde LATCH olayı tüm 
bu problemi ortadan kaldırmaktadır.74x595 lerde bilgi kayarken görülmez çünkü bilginin 
kayması LATCH pini LOW da iken oluşur. Kayma bitip data çıkışa oturduğu zaman LATCH birkaç 
mili saniye için HIGH yapılıp, tekrar LOW yapılarak bilginin çıkışa aktarılıp kilitlenmesi 
sağlanmış olur. 74x595 in çalışma mantığını içyapısını oluşturan Flip- Floplarla çizip kısaca 
anlatalım.  
 

 
Şekil 56 – 74HC595’in Lojik Diyagramı 

 
Aşağıdaki devrede 74x595 in basit içyapısını ve çalışmasını temsil eden 4 bitlik bir shift register 
devresi kurulmuştur.   
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Şekil 57 – 74HC595’in Pratik İç Yapısı 

Isıs te şekildeki devre kurulur. Şekildeki çıkışın alına bilmesi için ( data = 1001)  önce seri data 
girişi 1 yapıldı,clock 1-0 yapıldı, data 0 yapıldı clock 2 defa 1-0 yapıldı, data tekrar 1 yapıldı  
clock 1-0 yapıldı. şu ana kadar 1001 şeklinde data uyguladık ve 4 defa da clock palsi  uyguladık 
ama girdiğimiz bilgi çıkıştan hala görülmedi. Girilen datanın çıkıştaki ledlerden görülebilmesi 
için kilit (latch) 1 ve hem 0 yapılır. Girilen bilgilerin çıkışa aktarıldığı görülür. Çıkıştaki bu bilgiler 
kilit 0 olduğu sürece değişmez. Buraya kadar anlatmaya çalıştığım kısım kısaca 74x595 in 
çalışma mantığı idi. 

Şimdi ise uygulamamıza geçelim. 74hc595, 8 bitlik bir Shift Register’dır demiştik. Yani seri 
olarak girilen 8 bit veriyi çıkış portlarında(Q0..Q7) paralel olarak göstermektedir. Bu işlem, 
işaret kaynağının her yükselen kenarında bit bit veri iletilmesi şeklinde olur. 8 cycle 
tamamlandıktan sonra “Enable Pini” 1-0 yapılarak latch de duran 8 bit verinin paralel olarak 
Q0..Q7 uçlarında görünmesi sağlanır. Bu işlem FIFO(First In First Out) mantığına 
dayanmaktadır. Yeri gelmişken FIFO nedir onu da öğrenelim. FIFO ilk giren ilk çıkar demektir. 
Yani ilk gönderdiğimiz bit, Q0′dan başlayıp sürekli kaydırılarak en son Q7‘ye ulaşmaktadır 

Bu çalşımada, ilk bit olarak Q0 değil de Q2 yi kullanıldı. Yani LCD nin bacak bağlantılarına 
bakacak olursak, ilk pin olarak RS pini gelmektedir, RW ucu toprağa çekildiğinden dolayı bir 
bağlantı yapılmamıştır. Ve ondan hemen sonra E pini geldiğinden Q3′e de E pini bağlanılmıştır. 
Ondan sonrası ise 4 bitlik LCD veri uçlarıdır. 

Not : Aşağıda verdiğim bağlantı haricinde bir bağlantı yapmak isteyenelerin (Mesele tüm 
pinleri Q0 dan itibaren sıralamak gibi…) pinlerin haricinde lcd_595.c dosyasındaki veri yazma 
fonksiyonlarını da değiştirmeleri gerekir. Yoksa tüm pinler karışacağından dolayı istenilen veri, 
LCD’de görünmeyecektir. 
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Şekil 58 – 74HC595 İle Yapılmış 3 Wire (Hat-Kablo) LCD Uygulaması 

 

lcd_595.h 

#define Clock P1OUT_bit.P1OUT_0 

#define Data P1OUT_bit.P1OUT_1 

#define Storage P1OUT_bit.P1OUT_2 

#define nop() asm("nop") 

  

void delay(unsigned long int); 

void hc595_yaz(unsigned char); 

void lcd_write(unsigned char); 

void lcd_putch(unsigned char); 

void lcd_puts(const char*); 

void lcd_temizle(void); 

void lcd_goto(char,char); 

void lcd_init(void); 

 

 

lcd_595.c 

#include "io430.h" 

#include "lcd_595.h" 

  

#define E_1     0x08 

#define RS_E_1  0x0C 

  

void delay(unsigned long int d) 

{ 

  d*=100; 
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  for(;d>0;d--); 

} 

  

void hc595_yaz(unsigned char gelen) 

{ 

  for(char i=8;i>0;i--) 

  { 

    Data=0; 

    if(gelen & 0x80) 

    Data=1; 

    Clock=1; 

    Clock=0; 

    gelen*=2; 

  } 

  Storage=1; 

  Storage=0; 

} 

  

void lcd_write(unsigned char port) 

{ 

  //ilk 4 bit gönderiliyor... 

  hc595_yaz(E_1); 

  hc595_yaz(( port & 0xF0) | E_1); 

  hc595_yaz(((port & 0xF0) | E_1) & 0xF0); 

  //Son 4 bit gönderiliyor... 

  hc595_yaz(E_1); 

  hc595_yaz(( port<<4 ) | E_1); 

  hc595_yaz(((port<<4 ) | E_1) & 0xF0); 

} 

  

void lcd_putch(unsigned char port) 

{ 

  //ilk 4 bit gönderiliyor... 

  hc595_yaz(RS_E_1); 

  hc595_yaz(( port & 0xF0 ) | RS_E_1); 

  hc595_yaz(((port & 0xF0 ) | RS_E_1) & 0xF4); 

  //Son 4 bit gönderiliyor... 

  hc595_yaz(RS_E_1); 

  hc595_yaz(( port<<4) | RS_E_1); 

  hc595_yaz(((port<<4) | RS_E_1) & 0xF4); 

} 

  

void lcd_puts(const char * s) 

{ 

  nop(); 

  while(*s) 

    lcd_putch(*s++); 

} 
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void lcd_temizle(void) 

{ 

  lcd_write(0x1); 

  delay(2); 

} 

  

void lcd_goto(char x, char y) 

{ 

  if(x==1) 

    lcd_write(0x80+((y-1)%16)); 

  else 

    lcd_write(0xC0+((y-1)%16)); 

} 

  

void lcd_init(void) 

{ 

  hc595_yaz(0x00); 

  delay(15); 

  hc595_yaz(0x08); 

  lcd_write(0x02);  // İmleç 0x0 konumunda 

  delay(2); 

  

  lcd_write(0x28);  // 4 Bit , Çift Satır LCD 

  lcd_write(0x0C);  // İmleç Gizleniyor 

  lcd_temizle();    // Ekran Temizleniyor 

  lcd_write(0x06);  // Sağa doğru yazma aktif 

  lcd_write(0x80);  // LCD Birinci Satır Konumunda 

} 

 
Son olarak LCD’ye yazımızı yazdıralım. 
 

main.c 

 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

#include "lcd_595.h" 

  

#define LED6 P1OUT_bit.P1OUT_6 

  

void main(void) 

{ 

  WDTCTL =  WDTPW + WDTHOLD; 

  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; 

  DCOCTL =  CALDCO_1MHZ; 

  

  P1DIR |= BIT0|BIT1|BIT2|BIT6; 

  //P1.0, P1.1, P1.2 ve P1.6 Çıkış 
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  P1OUT=0x00; 

  lcd_init(); 

  

  while(1) 

  { 

  lcd_goto(1,3); 

  lcd_puts("lcd 74hc595"); 

  lcd_goto(2,2); 

  lcd_puts("mcu-turkey.com"); 

  

  delay(2000); 

  lcd_temizle(); 

  

  lcd_goto(1,3); 

  lcd_puts("TEXAS"); 

  lcd_goto(2,3); 

  lcd_puts("INSTRUMENTS"); 

  

  delay(2000); 

  lcd_temizle(); 

  } 

} 

 

 

 
 

Şekil 59 – 74HC595 Uygulamasının Sonucu 
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BÖLÜM 7  – MSP430 İLE KEYPAD(TUŞ TAKIMI) KONTROL UYGULAMASI           

7.1-) Tuş Takımı Hakkında Genel Bilgiler 

Mikroişlemcili sistemlerde çoğu kez bilgi klavye ile verilir. Klavye tasarlamanın bir çok değişik 

yöntemi vardır.74C922,8273 gibi özel klavye entegreleri ya da(8255 vb…) tarama yöntemi ile 

klavye tasarlamak mümkündür. Eğer 5 ya da daha az tuşa ihtiyaç varsa portları doğrudan 

kullanmak en iyi yöntemdir. Daha fazla tuş için klavye entegresi ya da tarama yöntemi ile 

klavye oluşturmak tavsiye edilir. Tuş takımı isimlendirmelerinde ilk sayı sütun, ikinci sayı ise 

satır sayısını belirtir. Örneğin 4x3’lük bir keypad, 4 sütun ve 3 satırdır. 

 

Şekil 60 – Tuş Takımı Ve İç Yapısı 
 

Yukarıda da bahsetdiğimiz gibi tuş takımında hangi tuşa basıldığını bulmak için çeşitli 
yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerden biri tarama yöntemidir. Butona basıldığında ve 
bırakıldığında bir ark (parazit) meydana gelir. Buna tuş sıçraması da (key debounce) denilir. 
 

 
 

Şekil 61 – Tuş Basılıp Bırakılmasında Oluşan Parazit 
 

Şekil- de örnek bir tuş sıçraması görülmektedir. Bu sıçramayı önlemek için programda gerekli 
önlemler alınmalıdır. Tedbir olarak butona basıldıktan sonra 15-20 msn gecikme verilmesi 
gerekir veya butondan el çekilene kadar içinden çıkılmayacak bir döngü kurulmalıdır. Ayrıca 
tuş takımında aynı anda iki tuşa birden basılabilir. Bu gibi durumlarda hangi tuşun geçerli 
olacağı programla belirtilerek istenmeyen durumlar önlenmelidir. 
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7.2-) MSP430 İle Tuş Takımı Uygulaması 

Bu uygulamamızda tuş takımını butonlardan oluşturarak, tuş takımının nasıl çalıştığını daha iyi 
bir şekilde anlamış olacağız. Tuş takımı modelinde 3 adet sütun ve 4 adet satır terminal olarak 
yapılmıştır. MSP430 un P1 portunun ilk 3 pinine sütunlar, son 4 pinine ise satırlar bağlanmıştır. 
P2 portuna ise tuş takımından hangi tuşa basıldıysa, o değeri gösterebilmek için 4 adet led 
bağlanmıştır. İsterseniz bu 4 led yerine siz bcd seven segment modelide koyabilirsiniz. Bu 
arada şunuda söylemekte fayda var. Oluşturulan tuş takımındaki switchler,  yazının başındaki 
keypad fotoğrafında olduğu gibidir. Fakat yazılımda diyez ve yıldız tuşları konulmamıştır. 
Sadece 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 0 tuşları okunmaktadır. İsterseniz yazılımıda verip üzerinde 
konuşmaya başlayalım… 

 

Şekil 62 – Tuş Takımı Uygulaması 
 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

  

unsigned char KEY; 

  

#define  row1  P1OUT_bit.P4 

#define  row2  P1OUT_bit.P5 

#define  row3  P1OUT_bit.P6 

#define  row4  P1OUT_bit.P7 

  

#define  column1  P1IN_bit.P0 

#define  column2  P1IN_bit.P1 

#define  column3  P1IN_bit.P2 

  

void delay(void) 

{ 

   unsigned int i=2500; 

   while(i--); 

} 
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void Refresh_Keypad (void) 

{ 

   row1=1; 

   delay(); 

   if(column1) KEY=1; 

   else if(column2) KEY=2; 

   else if(column3) KEY=3; 

   row1=0; 

  

   row2=1; 

   delay(); 

   if(column1) KEY=4; 

   else if(column2) KEY=5; 

   else if(column3) KEY=6; 

   row2=0; 

  

   row3=1; 

   delay(); 

   if(column1) KEY=7; 

   else if(column2) KEY=8; 

   else if(column3) KEY=9; 

   row3=0; 

  

   row4=1; 

   delay(); 

   if(column2) KEY=0; 

   row4=0; 

} 

  

void main(void) 

{ 

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  

   DCOCTL=CALDCO_1MHZ; 

   BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; 

  

   P1DIR = 0xF0; 

   P1OUT = 0x00; 

  

   P2OUT = 0x00; 

   P2DIR = 0x0F; 

  

   for(;;) 

   { 

      P2OUT = KEY; 

      Refresh_Keypad(); 

   } 

} 
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Yazılım biraz kabarık gibi görünseden dikkatle incelendiğinde aslında anlaşılması gayet kolay 
olduğu anlaşılacaktır. Main fonksiyonundan itibaren anlatmaya başlarsak, ilk olarak her 
zamanki gibi WDT ve clock ayarları yapılmış ve port ayarlarına geçilmiş. Port ayarlarında ise P1 
portunun ilk 4 biti giriş, son 4 biti çıkış olarak şartlanmıştır. P2 portunun ise ilk 4 biti çıkış 
olarak şartlanmıştır. Ardından da sonsuz döngüye girilip sürekli Keypad den okunan değer 
güncellenip, P2 portuna aktarılmıştır. 

Asıl yazıya konua olan kısım ise Keypad den okunan değerin güncellendiği altprogramdır. Bu 
nedenle Refresh_Keypad() altprogramını incelersek, ilk olarak birinci satır Lojik 1 yapılmış, 
ardından bir süre beklenerek sütun bilgisi okunmuştur. Devre şemasına tekrar bir göz atarsak 
görülecektir ki, Lojik1 yapılan bir satırda, hangi tuşa basılırsa o tuşa ait sütun bilgisi Lojik1 diğer 
sütunlar ise Lojik0 durumdadır. Tuş takımını okuma olayıda bu şekilde gerçekleşmektedir 
zaten. Devam edecek olursak, bir süre beklemenin ardından sütunlardan lojik1 seviyesinde 
olan varmı diye kontrol edilir. Eğer birinci sütun lojik1 de ise TUŞ1, eğer ikinci sütun lojik1 ise 
TUŞ2, eğer üçüncü sütun lojik1 ise TUŞ3 e basılmıştır. Sütünlar okunduktan sonra birinci satır 
lojik0 a çekilir ve ikinci satır lojik1 e çekilir. Yine aynı işlemler bu satır içinde yapılıp sütun 
bilgileri okunur.  Eğer birinci sütun lojik1 de ise TUŞ4, eğer ikinci sütun lojik1 ise TUŞ5, eğer 
üçüncü sütun lojik1 ise TUŞ6  ya basılmıştır. Sütünlar okunduktan sonra ikinci satır lojik0 a 
çekilir ve üçüncü satır lojik1 e çekilir. Ardından tekrar aynı işlemler yapılıp 3 satırda okunur. 
Eğer birinci sütun lojik1 de ise TUŞ7, eğer ikinci sütun lojik1 ise TUŞ7, eğer üçüncü sütun lojik1 
ise TUŞ9  a basılmıştır. Bu satırda tamamlandıktan sonra, son olarak son satır lojik 1 yapılır, bir 
süre beklemenin ardından sütun bilgisi okunur. Dikkat edilirse bu satırda sadece TUŞ0 a basılıp 
basılmadı bilgisi okunmuştur. Yıldız ve diyez tuşları okunmamıştır. Bu şekilde tüm satırlar 
okunduktan sonra eğer hiçbir tuşa basılı değilse, KEY isimli değişken 0×00 değerini alır. Eğer 
herhangi bir tuşa basılmış ise KEY değişkeni o tuşun değerini alır. Sonsuz döngüdede sürekli 
KEY değişkeninin değeri P2 portuna bağlı LED’lerle gösterildiği için hangi tuşa basılı olduğu 
LED’ler üzerinden binary olarak okunmaktadır. 

Aşağıda tuş durumlarına göre LED’leri durumu sıra ile gösterilmiştir. 

  

Şekil 63 – Tuş 1 ve 2’ye Basınca Devredeki LED’lerin Durumu 

Aynı şekilde diğer tuşlara da basınca farklı LED’ler yanmaktadır.  
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7.3-) MM74C922 İle Tuş Takımı Uygulaması 

Bu uygulamamızda gibi tarama yöntemi ile değil, 74C922 entegresi ile tuş takımından hangi 

tuşa basıldığını kesme ile algılayacağız. Anlayacağınız üzere kullanacağımız entegre KeyPad in 

satır ve sütunlarına direkt olarak bağlanmaktadır. Herhangi bir tuşa basılma durumunda ise 

“Data Available” pinini lojik1 yapmaktadır. Yani tuşa basıldığı zaman aslında bize haber 

vermektedir. Bizde bu durumdan faydalanarak ve kesme kullanarak hangi tuşa basıldığını 

yazılımda ekstra bir kod gerektirmeden okuyarak, display üzerinde göstereceğiz. 

 

Şekil 64 – 74C922 Bacak Bağlantıları 

74C922 entegresi 3V ile 15V çalışma gerilimine sahiptir. Genel besleme gerilimleri 5V, 10V ve 

15V’tur. Klavye satır hatları Y girişlerine (ROW), sütun hatları ise x girişine (COLUMN) bağlanır.  

OE entegre seçme ucudur ve lojik-0’da aktiftir. Bu uca 0 verildiği taktirde entegre çıkışı aktif 

yapılmış demektir. “Data Avaible(DA)” ucu ise, klavyede herhangi bir tuşa basıldığında çıkışı 

lojik-1 olur. Böylece klavyeden bir tuşa basıldığında entegre bize haber verir. 

Aşağıda da tuş takımının pinlerine basılması durumunda ABCDE pinlerindeki değişiklere ilişkin 
doğruluk tablosunu inceleyebiliriz. 

 

Şekil 65 – 74C922 Entegresi Doğruluk Tablosu  
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Bu arada şundanda bahsedelim. Yukarıdaki doğruluk tablosunda 0 dan 19 a kadar toplam 20 

adet tuş bilgisi bulunmaktadır. MM74C922 entegresinde 0-15 arası yani 4*4 lük tuş takımı 

kullanılabilir. 15 den sonrasıni bizim entegremiz için geçerli değildir. 

 

Şekil 66 – 74C922 Entegresi İle Keypad Uygulaması 

Devre şemasında görüldüğü gibi tuş takımının satır ve sütunları, MM74C922 entegresinin 
direkt olarak X1/2/3 ve Y1/2/3/4 pinlerine bağlanmıştır. ABCD pinleri ise basılan tuş bilgisini 
aldığımız pinlerdir. OE(Output Enable) pini ise elde edilen tuş bilgisinin çıkışa aktarılması için 
lojik0 çekilmesi gereklidir. 

 Biz direkt olarak GND a çekmişiz. Bu demek oluyorki, tuş takımından herhangi bir tuşa 
basılırsa tuş bilgisi ABCD pinlerine aktarılacaktır. Peki yazının başında bahsettiğimiz kesme 
kullanarak tuş bilgisini okuyacağımız pin hangisidir. Oda DA(Data Available) pinidir.  

Tuşa basıldığında tuş bilgisi entegre içerisinde okunduktan sonra DA pini lojik1 e çekilir. Bizde 
bu sayede sürekli yazılımı meşgul etmek yerine sadece DA pini lojik0 dan lojik1 çekildiğinde 
yani DA pininde yükselen kenarlı bir sinyal oluştuğunda mikrodenetleyici kesme üretecek ve 
tuş bilgisi güncellenecektir.  
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Bu arada KBM ve OSC pinlerinden de bahsedecek olursak, OSC pinine entegrenin çalışması için 
gerekli bir adet kondansatör bağlanması gereklidir. KBM pini ise tuşa basıldığında oluşacak 
parazitleri engellemek amacıyla, bu pine bir kondansatör bağlamak suretiyle kullanılır. KBM 
pinine bağlanan kondansatörün değeri OSC pinine bağlanan kondansatörün 10 katı olmalıdır. 
Aşağıda entegrenin blok diyagramını inceleyebiliriz. 

 

Şekil 67 – 74C922 Entegresinin Blok Diyagramı 

Entegremiz ile alakalı bu kadar bilgi verdikten sonra uygulamaya ait yazılımıda verip üzerinde 
konuşmaya başlayalım. 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

  

const unsigned char Keys[] = { 1,2,3,0, 

                               4,5,6,0, 

                               7,8,9,0, 

                               0,0,0,0}; 

void main(void) 

{ 

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  

   DCOCTL=CALDCO_1MHZ; 

   BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; 
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   P1OUT = 0x00; 

   P1DIR = 0x0F; 

  

   P2OUT  = 0x00; 

   P2DIR &= ~BIT0; 

   P2IE   = BIT0; 

   P2IFG  = 0x00; 

  

   _BIS_SR(GIE); 

  

   for(;;); 

} 

  

#pragma vector=PORT2_VECTOR 

__interrupt void P2_ISR(void) 

{ 

   if(P2IFG_bit.P0) 

     P1OUT = Keys[P1IN >> 4]; 

} 

Yazılımı baştan itibaren incelemeye başlarsak, ilk olarak tuş bilgisini display üzerinde 
göstermek için kullanılmak üzere Keys isimli bir dizi tanımlanmıştır. Daha sonra main 
fonksiyonunda WDT ve Clock ayarları yapılmış ardından da port ayarlarına geçilmiştir. Port 
ayarlarında ise ilk olarak P1 portu temizlenmiş ve P1 portunun ilk dört biti giriş çıkış olarak, son 
dört biti ise giriş olarak şartlanmıştır. Daha sonra ise P2 portu ile ilgili olarak “Data Available” 
pininin bağlı olduğu P2.0 pini giriş olarak şartlanmış, bu pine ait kesme aktif edilmiş ve kesme 
bayrağıda temizlenmiştir. Daha sonra ise tüm kesmelere izin verilerek sonsuz dögüye 
girilmiştir. 

Bu kısımdan sonra kesme alt programından bahsedecek olursak, P2.0 pinine yükselen kenar 
sinyal geldiğinde mikrodenetleyici ilgili kesme vektörüne dallanacaktır. Kesme vektöründe ise 
ilk olarak kesmenin P2.0 pininden mi geldiği kontrol edilmiştir. Eğer kesme P2.0 dan geliyorsa 
ABCD pinlerinden okunan değer alınıp, 4 bit sağa kaydırılıp daha sonrada Keys isimli dizideki 
karşılık gelen eleman displaye gönderilmiştir. 

Bu şekilde bir mantıkla, mikrodenetleyici yazılımda sürekli tuş takımını okumak  
mecburiyetinde kalmamaktadır.  Zaten bir tuşa basılırsa, kesme vektörüne dallanılacak ve tuş 
bilgisi okunacaktır. Buda bize gerçekten büyük kolaylık sağlamıştır. 

Aşağıda tuş takımı üzerinde 4 tuşuna basılması durumundaki ekran görüntüsü verilmiştir. 
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Şekil 68 – 74C922 Entegresi İle Yapılmış Uygulamanın Sonucu 
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BÖLÜM 8  – MSP430 I2C MODÜLÜ 

I²C (Inter-Integrated Circuit),  Philips firması tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. Ve bu yapıyı 

anakartlarda, gömülü sistemlerde ve cep telefonlarında kullanmıştır. 1990′ların ortasından bu 
yana Siemens, NEC, Motorola gibi birçok farklı firma I2C standardı ile tam uyumlu ürünler 
piyasaya sürmüşlerdir. 

 

Şekil 69 – Master Ve Slave Cihazlarının I2C Hattına Bağlanması 

USI modülünde I2C donanımını çalıştırabilmek için USII2C = 1, USICKPL = 1, ve USICKPH = 0 
yapılmalıdır. Bu birim kullanıldığında USI Shift Registeri 8 bit olarak kullanılacağından dolayı 
USI16B biti 0 olmalıdır. Bu sebeple Shift Register’a erişim USILSB üzerinden olmaktadır. Data 
ve Clock çıkışlarını pinlerden alabilmek için ise USIPE6 (SCL) ve USIPE7(SDA) bitleri set 
edilmelidir. 

I2C donanımında clock(SCL) sadece Master (Usta) tarafından üretilir ve Slave (Köle) cihazlara 
master cihazın ürettiği bu clock hattı paralel olarak bağlanır. Normalde donanım sadece clock 
sinyali üretmekte ve kaydırmalı gönderme yapmaktadır. Bir master cihazın birden çok slave 
cihazla haberleşmesi ve ACK / NACK durumları için yazılımsal çözümler uygulanmaktadır. 

Bazı gelişmiş I2C donanımları bu yazılımsal kısımları kendi donanımı içerisinde barındırarak 
daha efektif çalışabilmektedirler. Ayrıca bu şekilde yazılımcı üzerindeki yük de bir nebze 
hafiflemektedir. Yazılımsal olarak yapılması gereken en önemli kısım ise: her slave cihaz için bir 
adres belirlemek ve veri gönderilmeden önce aynı verir gönderir gibi belirlenen slave 
adresi göndermektir. Bu şekilde slave cihazlar hattaki bu veriyi dinleyip, eğer adres olarak 
gönderilen bu veri kendi adresleri ile uyuşuyorsa karşı tarafa onay(ACK) biti göndererek 
haberleşmenin başlamasını sağlarlar. I2C hattına bağlı olan slave cihazlar için tanımlı olan bu 
adres uzunluğu maksimum 7 bittir ve bir hatta aynı anda maksimum 127 cihaz bağlanabilir. 

8.1-) I2C Master Modu 

I2C birimini Master modunda kullanabilmek için USIMST = 1 yapılmalıdır. USIIFG = 0 olduğu 
sürece üretilen clock palsleri SCL pinine aktarılmaktadır. Eğer USIIFG = 1 ise yani kesme 
bayrağı temizlenmemişse clock plasleri SCL pinine aktarılamayacağından dolayı haberleşme 
başarısız olacaktır. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Philips
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8.2-) I2C Slave Modu 

I2C birimini Slave modunda kullanabilmek için ise USIMST = 0 yapılmalıdır. Eğer USIIFG = 1 

veya USISTTIFG = 1 veya USICNT = 0 ise Master SCL üretse de, Slave kısmında herhangi bir 

alım veya kesmeye gitme işlemi yapılmayacaktır. 

 

8.3-) I2C Transmitter 

Bu kısım USI modülünde herhangi bir birim/donanım değildir. Haberleşme protokolünün bir 
parçasıdır. Temel olarak karşı tarafa SDA hattından veri aktarmak için yapılması gereken 
adımlar bu kısımda anlatılmaktadır. 

 USISRL saklayıcısına gönderilmek istenen 8 bitlik veri yüklenir.  
 USIOE aktif edilir.  
 USICNT saklayıcısına 8 değerini yüklediğimiz zaman USISRL saklayıcısına yüklenen veri 

yani karşı tarafa gönderilmek istenen veri karşı tarafa aktarılacaktır.  
 Veri tamamen gönderildiğinde USIIFG = 1 olur ve SCL pinindeki pals üretimi durur.  
 Karşı taraftan 1 bitlik onay(ACK) ya da Ret(NACK) bildirimini alabilmek için USIOE = 0 

ve USICNT = 1 yapılmalıdır.  
 USICNT = 1 yapıldığı zaman otomatik olarak USIIFG = 0 olmaktadır.  
 USIIFG tekrar 1 olduğunda karşı taraftan onay biti gelmiş demektir. USISRL 

saklayıcısının ilk biti kontrol edilerek haberleşme devam ettirilir veya sonlandırılır.  

 

8.4-) I2C Reveiver 

I2C Transmitter başlığında bahsedildiği üzere I2C Receiver kısmı da haberleşme protokolünün 
bir parçasıdır. Yani yazılımda izlenmesi gereken adımları anlatmaktadır. 

 USIOE = 0 yapılarak I2C veri hattından(SDA) gelen verinin alınması sağlanır.  
 Master kısmından 8 bitlik veri geleceği için Slave tarafında da USICNT = 8 yapılarak 

gelen verinin 8 bit olarak alınması sağlanır.  
 USINCNT = 8 yapıldığı zaman otomatik olarak USIIFG temizlenmektedir(USI Interrupt 

Flag).  
 8 bitlik veri alındığı zaman USICNT = 0 olmakta ve USIIFG = 1 olmaktadır. Bu adımda 8 

bitlik veri alınmış demektir.  
 Alınan veri USISRL saklayıcısından okunabilir.  
 Karşı tarafa 1 bitlik onay(ACK) ya da ret(NACK) bildirimi gönderebilmek için USIOE = 1 

yapılmalıdır.  
 ACK için USISRL = 0, NACK için USISRL = 0xFF yapılmalıdır.  
 1 bitlik veriyi karşı tarafa gönderebilmek için USICNT = 1 yapılmalıdır.  
 Onay biti gönderildiğinde USIIFG tekrar 1 olmaktadır. Bu durumdan sonra Slave cihazın 

tekrar veri alabilmesi için donanım tekrar veri alacak şekilde ayarlanmalıdır.(İlk madde)  
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Şekil 70 - Master ve Slave Cihazların I2C Hattına Bağlanması 

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi Slalve yani ikincil cihazlar SDA ve SCL hattına paralel olarak 
bağlanmışlardır. Bazı mikrodenetleyicilerde pinler içeriden pull-up veya pull-down 
yapılabilmektedirler. Bu şekilde herhanbi bir direnç kullanmaksızın master ve slave arası 
haberleşme doğrudan kablo bağlanarak sağlanabilir. Eğer kullanılan mikrodenetleyici 
içerisinde dahili pull-up dirençleri bulunmuyorsa SDA ve SCL hatlarını 10k lık birer adet 
dirençle +5v / +3v3 a çekmek zorunludur. (MCU ya ve pin töleranslarına göre değişiklik 
gösterebilir) 

Bizim örneğimizde dahili pull-up dirençleri kullanılmıştır. 

8.5-) Start Durumu 

I2C donanımındaki START Detect birimi, USISRL saklayıcınsa 0 yüklendiği zaman otomatik 
olarak START Condition oluşumunu sağlamaktadır. Bunun için aşağıdaki adımlar uygulanabilir. 

 USISRL = 0 yapılmalıdır.  
 USICTL0 saklayıcısından USIGE = 1 ve USIOE = 1 yapılmalıdır.  
 USICTL0 saklayıcısından USIGE = 0 yapılarak kilit(latch) devre dışı bırakılmalıdır.  

8.6-) Stop Durumu 

  USISRL = 0xFF yapılmalıdır.  
 USICTL0 saklayıcısından USIGE = 1 yapılmalıdır.  
 USICTL0 saklayıcısından USIGE = 0 ve USIOE = 0 yapılarak kilit ve çıkış devre dışı 

bırakılmalıdır.  

8.7-) Kesmeler 

USI Modülü için yanlızca bir adet kesme vektörü bulunmaktadır. I2C birimi için atanmış 2 
farklı kesme bayrağı(USIIFG ve USISTTIFG) bu vektör içerisinde kontrol edilebilir. Her kesme 
bayrağının kendine ait aktif etme(enable) biti bulunmaktadır. Kesmeler aktif edilir ve GIE = 1 
yapılırsa kesme anında program o kesmeye ait vektöre dallanacaktır. 

USICNT = 0 olduğunda USIIFG bayrağı set edilir. Eğer USIIFGCC = 0 ise USICNT saklayıcısına 0 
dan büyük bir değer yazılması anında USIIFG bayrağı da temizlenir. 

Bir START Durumu tespit edildiğinde ise USISTTIFG = 1 olur. Bu bayrak yazılımla 
temizlenmelidir. 
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Bir STOP Durumu tespit edildiğinde ise USISTP = 1 olur. Bu bayrak için atanmış herhangi bir 
kesme fonksiyonu/özelliği yoktur. Eğer USIIFGCC = 0 ise USICNT saklayıcısına 0 dan büyük bir 
değer yazmak USISTP bayrağını 0 yapacaktır. Veya doğrudan yazılımla 0 yapılabilir. 

7.8-) Saklayıcılar 

 

 



 

MSP430 Programlama Sayfa 79 

 

 

Şekil 71 – I2C Haberleşme Devresi 

Uygulamanın kod kısmında Texas Instruments’in örnek kodlarından yararlanılmıştır. Temel 
mantığı ise bir dizi içeriğinden her seferinde 1 byte veri gönderilerek karşı tarafta alınan bu 
verinin doğrudan LCD ekranda gösterilmesi işlemi yaptırılmıştır. Dizinin sonuna gelindiğinde 
ise Master kısmındaki program sonlandığı için haberleşme durmaktadır. 

Haberleşme hızı; SMCLK / 8 => 1MHz / 8 = ~125 kHz dir. 

Master.c 

#include  "io430.h" 

#include  "in430.h" 

  

char* dizi = "Fatih INANC"; 

int  I2C_State; 

 void main(void) 

{ 

  volatile unsigned int i;              

  

  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF) 

  { 

    while(1);                           

  

  } 

  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; 

  DCOCTL = CALDCO_1MHZ; 
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  P1OUT = 0xC0; 

  P1REN |= 0xC0; 

  P1DIR = 0xFF; 

  P2OUT = 0; 

  P2DIR = 0xFF; 

  

  USICTL0 = USIPE6+USIPE7+USIMST+USISWRST; 

  USICTL1 = USII2C+USIIE; 

  USICKCTL = USIDIV_3+USISSEL_2+USICKPL; 

  USICNT |= USIIFGCC; 

  USICTL0 &= ~USISWRST; 

  USICTL1 &= ~USIIFG; 

  _EINT(); 

  

  while(*dizi!='\0')                   // Dizinin sonuna gelene 

kadar tekrarla... 

  { 

    USICTL1 |= USIIFG; 

    LPM0; 

    _NOP(); 

    for (i = 0; i < 10000; i++); 

  } 

} 

  

/****************************************************** 

// USI interrupt service routine 

******************************************************/ 

 #pragma vector = USI_VECTOR 

__interrupt void USI_TXRX (void) 

{ 

  switch(I2C_State) 

    { 

      case 0: // Generate Start Condition & send address to 

slave 

       P1OUT |= 0x01; 

              USISRL = 0x00; 

              USICTL0 |= USIGE+USIOE; 

              USICTL0 &= ~USIGE; 

              USISRL = SLV_Addr; 

              USICNT = (USICNT & 0xE0) + 0x08; 

              I2C_State = 2; 

              break; 

  

      case 2: // Receive Address Ack/Nack bit 

              USICTL0 &= ~USIOE; 

              USICNT |= 0x01; 

              I2C_State = 4; 

              break; 

  

      case 4: // Process Address Ack/Nack & handle data TX 



 

MSP430 Programlama Sayfa 81 

 

              USICTL0 |= USIOE; 

              if (USISRL & 0x01) 

              { // Send stop... 

                USISRL = 0x00; 

                USICNT |=  0x01; 

                I2C_State = 10; 

                P1OUT |= 0x01; 

              } 

              else 

              { // Ack received, TX data to slave... 

                USISRL = *dizi; 

                USICNT |=  0x08; 

                I2C_State = 6; 

                P1OUT &= ~0x01; 

              } 

              break; 

  

      case 6: // Receive Data Ack/Nack bit 

              USICTL0 &= ~USIOE; 

              USICNT |= 0x01; 

              I2C_State = 8; 

              break; 

  

      case 8: // Process Data Ack/Nack & send Stop 

              USICTL0 |= USIOE; 

              if (USISRL & 0x01) 

                P1OUT |= 0x01; 

              else 

              { 

                dizi++; 

                P1OUT &= ~0x01; 

              } 

              // Send stop... 

              USISRL = 0x00; 

              USICNT |=  0x01; 

              I2C_State = 10; 

              break; 

  

      case 10:// Generate Stop Condition 

              USISRL = 0x0FF; 

              USICTL0 |= USIGE; 

              USICTL0 &= ~(USIGE+USIOE); 

              I2C_State = 0; 

              LPM0_EXIT; 

              break; 

    } 

  

  USICTL1 &= ~USIIFG;                  // Clear pending flag 

} 
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Slave_main.c 

#include  "io430.h" 

#include  "in430.h" 

#include  "lcd_595.h" 

  

char SLV_Addr = 0x90; 

int I2C_State = 0;                     

  

void main(void) 

{ 

  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF) 

  { 

    while(1);                           

  

  } 

  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; 

  DCOCTL = CALDCO_1MHZ; 

  

  P1OUT = BIT7 + BIT6; 

  P1REN |= 0xC0; 

  P1DIR = 0xFF; 

  P2OUT = 0; 

  P2DIR = 0xFF; 

  

  USICTL0 = USIPE6+USIPE7+USISWRST; 

  USICTL1 = USII2C+USIIE+USISTTIE; 

  USICKCTL = USICKPL; 

  USICNT |= USIIFGCC; 

  USICTL0 &= ~USISWRST; 

  USICTL1 &= ~USIIFG; 

  _EINT(); 

  

  lcd_init(); 

  lcd_puts("MSP430 - USI/I2C"); 

  lcd_goto(2,1); 

  while(1) 

  { 

    LPM0; 

    _NOP(); 

  } 

} 

  

//**************************************************************

************** 

// USI interrupt service routine 

//**************************************************************

************** 
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#pragma vector = USI_VECTOR 

__interrupt void USI_TXRX (void) 

{ 

  if (USICTL1 & USISTTIFG) 

  { 

    P1OUT |= 0x01; 

    I2C_State = 2; 

  } 

  

  switch(I2C_State) 

    { 

      case 0: // Idle, should not get here 

              break; 

  

      case 2: // RX Address 

              USICNT = (USICNT & 0xE0) + 0x08; 

              USICTL1 &= ~USISTTIFG; 

              I2C_State = 4; 

              break; 

  

      case 4: // Process Address and send (N)Ack 

              if (USISRL & 0x01) 

                SLV_Addr++; 

              USICTL0 |= USIOE; 

              if (USISRL == SLV_Addr) 

              { 

                USISRL = 0x00; 

                P1OUT &= ~0x01; 

                I2C_State = 8; 

              } 

              else 

              { 

                USISRL = 0xFF; 

                P1OUT |= 0x01; 

                I2C_State = 6; 

              } 

              USICNT |= 0x01; 

              break; 

  

      case 6: // Prep for Start condition 

              USICTL0 &= ~USIOE; 

              SLV_Addr = 0x90; 

              I2C_State = 0; 

              break; 

  

      case 8: // Receive data byte 

              USICTL0 &= ~USIOE; 

              USICNT |=  0x08; 

              I2C_State = 10; 

              break; 
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      case 10:// Check Data & TX (N)Ack 

              USICTL0 |= USIOE; 

              lcd_putch(USISRL); 

              USISRL = 0x00; 

              P1OUT &= ~0x01; 

              USICNT |= 0x01; 

              I2C_State = 6; 

              break; 

    } 

  

  USICTL1 &= ~USIIFG;                  // Clear pending flags 

} 

 

 

Şekil 72 – I2C Haberleşmenin Osilaskop Görünümü 
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Şekil 73 – Uygulamanın Sonucu 
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BÖLÜM 9  – MSP430 İLE DC MOTOR KONTROLÜ 

Doğru akım motoru, doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren elektrik 
makinesidir. Doğru akım motorlarına D.A motor veya D.C motorda denilmektedir. MSP430 
mikrodenetleyicisi ile L298 entegresini kullanarak DC Motor sürüş uygulaması yapacağız. 
Uygulamayı şimdilik proteus üzerinde yapacağım. Elimde L298 entegresi olmadığı için deneme 
fırsatım olmadı. En yakın zamanda deneyip, videoyu bu yazının alt kısmına koymaya 
çalışacağım.Bildiğimiz gibi DC motorların yönü endüvi(rotor) geriliminin polaritesi 
değiştirilerek yapılır. Bu uygulamamızda L298 entegresi motorumuzun dönüş yönünüde 
değiştireceğiz. L298 entegresi bu tür olanakları bize sunmakla beraber, aynı anda iki adet dc 
motor sürebilme şansımızda vardır. Yalnız biz bu uygulamada sadece bir adet dc motor 
süreceğiz. Siz isterseniz ikincisini de ekleyip çeşitli uygulamalar yapabilirsiniz.  
 

 

Şekil 74 – DC Motor Ve İç Yapısı 

Devre şemamızda 3 adet butonumuz bulunmaktadır. Bunlardan birisi motoru ileri yönde, ikinci 
geri yönde, sonuncusu ise hızlı stop için kullanılacaktır. P2 portunun pinlerine ise L298 
entegresi bağlanmıştır. L298 entegresinin çıkışında da bir adet 12V beslemeli dc motor 
bulunmaktadır. 

Uygulamaya başlamadan önce dc motorlar hakkında kısaca tanımak istersek şunları 
söyleyebiliriz. DC motorlar iki kısımdan oluşurlar, endüvi(rotor) ve alan(field)… Alan 
kısmı  sargılardan veya sabit mıknatıstan oluşur. Bu kısım endüvi için gerekli magnetik alanı 
oluştururlar. Eğer motorda alan sargısı bulunuyorsa, ayrıca motorun alan terminallerinede dc 
gerilim uygulanması gerekir. Ama küçük güçlü motorlarda genellikle mıknatısın oluşturduğu 
magnetik alan yeterli geldiğinden mıknatıs kullanılmaktadır. Endüvi kısmı ise alanın 
oluşturduğu magnetik alanın kestiği sargılardan oluşur. Bu sargılar içinde bulunduğu sabit 
magnetik akı tarafından kesilirler ve üzerinde bir F kuvveti endüklenir. 

Çoğumuzun bildiği bir formül vardır. F = B x I x L… (Biot-Savart Kanunu)  Bu formülü söz ile 
ifade edecek olursak en basit anlamda şunları söyleyebiliriz. İçinden I akımı akan, L 
uzunluğundaki bir tel B manyetik alanı altındaysa, o telde F kuvveti endüklenir. Oluşan bu 
kuvvet motor milinin dönmesini sağlayan kuvvettir. 
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Şekil 75 – DC Motor Uygulama Şeması 

Bu DC motorlardan kısaca bahsettikten sonra, şunu ekleyebiliriz. DC motora uyguladığımız 
gerilim işte motor milinin dönmesi için gerekli kuvveti oluşturan unsurlardan olan I akımını 
basar. I akımının yönü ise motor dönüş yönünü tayin eder. Bu nedenle dc motor terminallerini 
değiştirdiğimiz zaman, I akımı ters yönde akacağı için, motorda diğer yönde dönmeye başlar. 

DC motorları her iki yönde sürmek için çoğunlukla H bridge (H köprüsü) bağlantıları kullanılır. 
Bizim kullancağımız L298 entegresi ise iki adet H köprüsü barındırmaktadır. 

 

Şekil 76 – L298 Entegresi Blok Diyagramı 

Yukarıda entegrenin blok diyagramı görülmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi entegre 
içerisinde A köprüsü ve B köprüsü olmak üzere iki adet H köprüsü barındırmaktadır. Bu şekilde 
bu iki köprüyü kullanarak iki ayrı DC motoru istediğimiz yönde çalıştırabiliriz. 
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Şekil 77 – L298 Entegresi Bacakları 

Yukarıda entegrenin pin isimlerini görmekteyiz. Input1 ve Input2 A köprüsünün giriş uçlarıdır. 
Input3 ve Input4 ise B köprüsünün giriş uçlarıdır. Bu pinlerle yön tayini yapılır. EnableA ve 
EnableB pinleri ise köprüleri aktif duruma getirmek için kullanılır. Output1 ve Output2 A 
köprüsünün, Output3 ve Outpu4 ise B köprüsünün çıkış uçlarıdır. Current Sensing A ve Current 
Sensing B uçları ise A ve B köprüsü için geri besleme almak için direnç bağlanılan uçlardır. Vs 
pini çıkışa bağlanacak dc motor için pozitif besleme ucudur. Vss ve GND ise entegrenin 
besleme uçlarıdır. 

Vs gerilimi 50V a kadar çıkabilmektedir. Çıkış akımı ise sürekli halde 2A, sürekli olmayan 100 
usn yi geçmeyen pik akımlar için 3A dir. Gelelim uygulamaya ait yazılımımıza… 

#include "io430.h" 

#include "in430.h" 

  

#define    Button_Ileri    P1IN_bit.P0 

#define    Button_Geri     P1IN_bit.P1 

#define    Button_Stop     P1IN_bit.P2 

#define    IN_1            P2OUT_bit.P0 

#define    IN_2            P2OUT_bit.P1 

#define    EN_A            P2OUT_bit.P2 

#define    EN_B            P2OUT_bit.P3 

  

void main(void) 

{ 

   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  

   DCOCTL=CALDCO_1MHZ; 

   BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; 

  

   P1DIR &= ~(BIT0 + BIT1 + BIT2); 
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   P2OUT = 0x00; 

   P2DIR |= BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT3; 

  

   EN_A = 1; 

   EN_B = 0; 

  

   for(;;) 

   { 

      if(Button_Ileri) 

       { 

         IN_1 = 1; 

         IN_2 = 0; 

       } 

      else if(Button_Geri) 

       { 

         IN_1 = 0; 

         IN_2 = 1; 

       } 

      else if(Button_Stop) 

      { 

         IN_1 = 0; 

         IN_2 = 0; 

      } 

   } 
} 

Yazılımda da görüldüğü gibi ilk olarak MSP430 a bağlanmış olan pin tanımlamaları ve L298 
entegresi için kullanılan pinlerin tanımlamaları yapılmıştır. Ardından da main fonksiyonunda 
standart olarak WDT,Clock ve port giriş çıkış ayarları yapılmıştır.  Daha sonra EN_A = 1; ve 
EN_B = 0 yapılarak A köprüsü seçilmiş ve B köprüsü pasif duruma getirilmiştir. Zaten B 
köprüsüne bağlı ikinci bir motor bulunmamaktadır. 

Devam edecek olursak, ileri butonuna basılırsa if – else if kısmının ilk sektörüne girilecek ve 
motor ileri yönde çalışacaktır. Eğer geri butonuna basılırsa, ikinci sektöre girilecek motor geri 
yönde döndürülecektir. Üçüncü butona yani hızlı stop butonuna basılırsada, motor hızlı stop 
yapacaktır. 

 

Yukarıdaki tablodan da bunu görebiliriz. İlgili köprü için; örneğin A köprüsü olsun..  

C : Input1 ve D : İnput2 olmak üzere; 

Input1 = 1; Input2=0 ise motor ileri yönde dönecektir. 
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Input1 = 0; Input2=1 ise motor geri yönde dönecektir. 

Input1 = Input2 ise motor hızlı stop yapacaktır.  

Aşağıda bizim uygulamamızda kullandığımız bağlantı şemamıza ilişkin devre şeması 
bulunmaktadır. 

 

Şekil 78 – L298 Entegresinin Motor Bağlantı Şeması 

Bu devre şeması iki yönde dc motor kontrolü için entegrenin datasheetinden alınmıştır. Bu 
noktada dikkat çekecek bir durum varki, o da şudur. Motora bağlı olan D1~D4 diyotlarının ters 
toparlanma süresi (trr) 200 nsn den küçük olmalıdır. Devreyi uygularken buna dikkat etmeli, 
ona göre D1~D4 diyotlarını seçmeliyiz. 
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BÖLÜM 10  – MSP430 İLE SD VE MMC KART UYGULAMASI 

SD/MMC kartlar bilindiği gibi çeşitli boyutlarda üretilen ve bilgisayarlarla uyumlu çalışabilen 
veri depolama elemanlarıdır. SD/MMC kartların bilgisayar ile haberleşmesi çok basittir. 
SD/MMC kart okuyucuyu ile kart bilgisayara takılarak herhangi bir sürücü yüklemeden bir kaç 
saniye içinde kullanıma hazır hale gelir. Fakat gömülü sistemlerde yani mikrodenetleyici ve 
FPGA gibi yapılarda işlem daha karışıktır.  

 

Şekil 79 – SD Ve MMC Kartlar 

SD/MMC kartlar aşağıda ki şekilde görüldüğü gibi pin dizilimlerine sahiptir. Şekil`deki SD ve 
MMC kart standart boyutlara sahip bir SD ve MMC karttır. Bunun dışında mini SD, Mikro SD 
gibi çeşitli boyutta SD kartlar bulunmaktadır. Hepsi de aynı işlemi yaparlar. Birbirlerinin yerine 
kullanabilmek için piyasada SD kart dönüştürücüler bulunmaktadır. SD kartlar SPI ve SD olmak 
üzere iki şekilde haberleşirler. 

 

Şekil 80 – SD Ve MMC Kartın Pin Diyagramı 
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Bizim SD kart kullanacağız ve haberleşme SPI protokolü ile gerçekleştirilmiştir. SD kart ile 
haberleşmek için SPI üzerinden Haberleşerek SPI kartı hazır hale getirilir sonrasında iletişme 
geçilir. SPI kartlara veri yazma/okuma işlemi 512 byte bloklar halinde gerçekleştirilir. 
Verilerinizi 512bytelık paketler halinde SD karta kayıt edebilirsiniz. Fakat bu kayıt edilen veri 
ham veri olacağından karttaki veri bilgisayar tarafından tanınmaz.  

Muhtemelen diskin biçimlendirilmesi şeklinde uyarı verir. Bunun için SPI karta veri yazmak 
okumak için. Bilgisayar işletim sistemlerini kullandığı FAT/FAT16/FAT32 gibi dosyalama 
sistemleri kullanarak dosya kayıt işlemi yapılmalıdır. Bu sayede SDI kart üzerindeki verimiz 
bilgisayar tarafından anlamlı bir veri olarak kabul edilir. 

Sonuçta SD kartı kullanabilmek için öncelikle Sd kartı hazırlayıp veri yazma/okumaya hazır hale 
getirmek sonrasında ise uygun dosya sistemini kullanarak dosyalarımız yazmamız/okumamız 
gerekiyor. Bu işlemlerin bilgisayar tarafından kısa sürede yapıldığından bahsetmiştim. Fakat 
mikrodenetleyici kısmında ise bu aşamaları kullanıcının kendi yazması gerekmektedir. Yani 
önce SD kartı sürmek için kütüphane dosyası yazılmalı sonrasında ise FAT dosya sisteminde 
haberleşme yapan bir kütüphane yazılımı yapılmalı.  

Bu işlemleri yapmak çok zahmetli olduğundan dolayı üretici firmalar kendi ürünlerine bu 
desteği sağlayıp sizi büyük bir zahmetten kurtarmaktadır. Bizde uygulamamızda böyle bir hazır 
kütüphane kullanacağız. Kütüphanenin yazarı Elm-Chan‘dır. Elm-Chan tarafından geliştirilen bu 
kütüphane tamamen ücretsizdir ve çoğu mikrodenetleyiciler için uygulanabilir. Ayrıca 
kütüphane açık kodludur. İstediğiniz mikrodenetleyiciye kütüphane üzerinde bir kaç değişiklik 
yaparak adapte edebilirsiniz. Elm-Chan tarfından geliştirilen iki tane kütüphane mevcuttur.  

Birisi PFF (Petit FAT modül) diğeride FF (Fat modül) iki kütüphanenin farkı PFF düşük hafızalı 
mikrodenetleyiciler için kullanılmaktadır ve özellikleri sınırlıdır. Yeni dosya oluşturmaya izin 
vermemektedir. Kart üzerinde var olan dosyalar üzerinde değişikliğe izin vermektedir. FF 
kütüphanesinde ise böyle bi sorun yoktur. Dosya oluşturma klasör oluşturma v.s. gibi tüm 
işlemlere izin vermektedir. Biz uygulamamızda hafıza yetersizliği nedeniyle PFF kütüphanesi 
kullanacağız. 

10.1-) MSP430 SD/MMC Uygulaması 

Bu uygulamamızda hedef SD kart içinde bulunan “deneme.txt” açıp içindeki ilk 64 karakteri 
küçük harfle yazılmışlarsa büyük harfe çevirmektedir. Çevirilen karakterler sonradan tekrardan 
dosya içindeki diğer karakterler ile yer değiştirilerek okuma işlemi tamamlanır. SD kart ile 
MSP430un haberleşmesi için kütüphane dosyaları içinde gerekli değişikliği yaparak istediğinizi 
I/O bacağı ile SD kartı haberleştirebilirsiniz. 

Launchpad kit uygulama resmin′de görüldüğü gibi SD kartın besleme gerilimi de launchpad kiti 
tarafından sağlanmıştır. Uygulamada denetleyici olarak 8KB hafızalı MSP430G2452 
kullanılmıştır. PFF kütüphanesi yaklaşık olarak 5KB yer kaplamaktadır. FF kütüphanesi ise 
yaklaşık 10.5 KB yer kaplamaktadır. Ben uygulamada hafıza yetersizliğinden PFF kütüphanesini 
kullandım. İleride daha yüksek hafızalı bir MSP ile FF kütüphanesini kullanmayı düşünüyorum. 
Derleme işlemi IAR 30 günlük deneme sürümü ile gerçekleştirilmiştir. 

http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
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Şekil 81 – Uygulama Resmi 

MSP430G2553IN20 teknik özelliklerini de inceliyelim. 

 Flash Hafıza : 16kB  

 RAM Hafıza : 512B  

 1.8v - 3.6v arası gerilimlerde çalışabilme  

 LaunchPad Uyumlu  

 Düşük-güç özellikleri 

 Aktif mod : 230uA  

 Bekleme modu : 0.5 uA  

 RAM Retention modu : 0.1uA 

 5 farklı düşük güç modu  

 1uS den önce bekleme modundan uyanma  

 16 bit RISC Mimari  

 6 Mhz de çalışabilme(Ayarlanabilir dahili RC osilatör ile)  

 Dahili VLO Osilatör(~15kHz)  

 3 Capture/Compare Saklayıcısıyla 2 adet birbirinden bağımısız Timer_A  

 16 Capacitive touch özelliğe sahip Giriş/Çıkış  

 USCI (Universal Serial Communication Interface)  

 I2C  

 SPI  

 UART  
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Gibi donanımsal özellikte ve yapıya sahiptir. 

 

Şekil 82 – SD/MMC Kart Uygulaması Şeması 

SD kartın içine aktarılan “deneme.txt” dosyası içindeki küçük harfli karakterler büyük harfe 
dönüştürülüp tekrar yazılmıştır. Türkçe karakterler ASCII karakter olmadığından dönüştürme 
işlemi yapılmamıştır. 

#include <io430g2452.h>  

#include "pff.h"  

#include "delay.h"  

 

int main (void)  

{     FRESULT rc; //Dosya işlem sonucunu tutan değişken  

      FATFS fatfs; /* File system object */  

      WORD bw, br;  

      BYTE buff[64],i;  

      P1DIR |= 1<<6;  

      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //Watchdog timer durduruluyor.  

      // Dahili 8mhz osilatör seçiliyor.  

      BCSCTL1= CALBC1_8MHZ;  

      DCOCTL = CALDCO_8MHZ;  

      /////////Led(p1.6) Yak-söndür.///////////  

      P1OUT |= 1<<6;  

      bekle_ms(250);  

      bekle_ms(250);  

      P1OUT &= ~(1<<6);  

      bekle_ms(250);  

      bekle_ms(250);  

      rc = pf_mount(&fatfs); //Kartı çalıştır.  

      rc = pf_open("deneme.txt"); //Kart içinde bulunanan     

deneme.txt isimli dosya varsa aç.  

      rc = pf_read(buff,sizeof(buff), &br); //Açılan dosyadan 64 

karakter veriyi oku.  

      for (i=0; i<=63; i++){ //Alınan karakterler küçük harf ile 

yazılmış ise büyük harfe çevir.  
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     if( buff[i] >= 'a' && buff[i] <= 'z')  

     buff[i] -= 0x20;}  

     rc = pf_write(buff, sizeof(buff), &bw); //Çevirme işleminden 

sonra 64 karakter veri ile dosya içindeki 64 karakter veriyi yer 

değiştir.  

    Rc = pf_write(0, 0, &bw); //Açılan dosyayı kapat.  

    İf(!rc) //Kapatma işlemi başarılı ise led(P1.6) yak söndür.  

    {P1OUT |= 1<<6;  

    bekle_ms(250);  

    bekle_ms(250);  

    P1OUT &= ~(1<<6);  

    bekle_ms(250);  

    bekle_ms(250);}  

    while(1); //Sonsuz döngü  

} 

 

Şekil 83 – SD/MMC Kart Uygulamasının Sonucu 
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BÖLÜM 11  – MSP430 EK DONANIMLARI            

11.1-) ez430 Chronos 

Texas Instruments Firmasının saat şeklinde ürettiği bu geliştirme kitinde birçok özellik 
bulunuyor. Biraz hobi amaçlı üretilmiş bir kit olmasına rağmen yine de değişik ve güzel 
uygulamalar yapılabiliyor. Bu yazımda inceleme fırsatı bulduğum saat şekilndeki bu geliştirme 
kitinin özelliklerinden ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğim.  

 

Şekil 84 – ez430 Chronos 

Basitçe saatin özelliklerinden bahsedecek olursak ;  

Saaat üzerinde 3 eksen ivme ölçer, sıcaklık sensörü, basınç sensörü, ve saatin pil durumunu 
gösteren sensörler mevcut. Texas Instruments’ın bu saat için geliştirdiği arayüz programı ile bu 
özellikler hızlıca kullanılabiliyor ve bilgisayar ekranında görüntülenebiliyor. Saatin en sevdiğim 
özelliklerinden biri ise bilgisayarın sistem saatini okuyup RF üzerinden tek tuşla saati ayarının 
yapılabilmesi. 

Texas, bu saat ile aslında kullanıcıya hem MSP430′u tanıtmış hem de mikrodenetleyici 
tarafında hiç kod yazdırmadan basit ve hızlı bir şekilde uygulama ortamı sağlayarak hobicileri 
biraz daha kendine çekmiş. Çünkü saat üzerindeki hazır sistem sayesinde sadece tuşlara 
basarak sensörleri kontrol edebiliyor ve bilgisayar bağlantısını başlatabiliyorsunuz. 
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11.1.1-)Kutu İçeriği 

Kutu içerisinden aşağıdaki malzemeler çıkıyor; 

 Chronos saat  
 eZ430 USB programlama ve debug arayüzü  
 CC1111 USB RF access point  
 Chronos saati açmak için bir adet tornavida  
 2 adet yedek vida  
 CR2032 Lityum Batarya (Pilin ne kadar dayandığını User Guide dan öğrenebilirsiniz)  

ez430 programlama arayüzü, Texas Instruments’in standart olarak ez430 diye adlandırığı tüm 
kitlerle aynı özelliklere sahip. Bu modül ile Spy-Bi-Wire protokolü üzerinden saat içindeki 
yazılımı güncelleme ve silme işlemleri yapılabiliyor. Silme işlemi derken şu özelliği de 
belirteyim; Saat içerisndeki yazılımı silip kendiniz tekrar yeni bir yazılım oluşturarak cihazı bir 
saat gibi değil de tamamen geliştirme kiti gibi kullanmanız mümkün. Saat ile gelen 
mikrodenetleyici üzerindeki 96 segment LCD sürücüsü ile segment sürme işlemlerini de 
donanım ile yapabilirsiniz. Bu ve bunun gibi ekstra özelliklerin MSP430′un kendi bünyesine 
bulundurması güç tasarrrufu sağlamak açısınıdan oldukça önemli bir faktördür. 

cc1111 USB RF Acces Point ise, kutu içersininden saat ile aynı frekansa sahip alıcı modüldür. 
Bu modülün tasarımı frekans değiştiğinden diğer modeller için de değişik şekilde yapılmış. 
Bendeki model, 868 MHz olduğundan alıcısı da aynı frekansta empedans ayarı yapılmış olarak 
gelmektedir. Üzerinde küçük bir anten bulunduruyor fakat benim gözlemlerime göre alıcı 
verici sistem, kapalı alanda çok başarılı değil. 

11.1.2-)Teknik Özellikler 

Saatin üzerinde Texas Instruments’ın CC430 olarak adlandırılan ve içerisinde hem MSP430 
mikrodenetleyicisini hem de 1GHz’in altında RF Transceiver modülünü taşıyan bir yapı 
bulunuyor. Bu iki kısımın tek çip halinde birleşmiş modellerine TI, CC430 ismini veriyor. Ve saat 
üzerindeki CC430F6137 mikrodenetleyicisi bu ailenin en güçlü üyesi. 

 

Şekil 85 – CC430 Mikrodenetleyicisi 

http://www.ti.com/lit/pdf/slau292
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc430f6137.html
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Saatin 433 Mhz, 868 Mhz ve 915 Mhz olmak üzere üç farklı modeli bulunuyor. Bu farklar fiyata 
yansımıyor fakat alırken yüksek frekanslarda haberleşme hızının daha hızlı olabileceğini de göz 
önünde bulundurmanız iyi olabilir. 

Saat üzerindeki sensörleri daha da ayrıntılı inceleyecek olursak; 

 3-Eksen Akselerometre (VTI CMA3000 Series)  
 Basınç Sensörü (VTI SCP1000 Series)  
 Sıcaklık Semsörü (CC430F6137 üzerinde dahili olarak bulunuyor)  
 Pil Voltaj Sensörü (CC430F6137 üzerinde dahili olarak bulunuyor)  

3 eksen akselerometre ve basınç sensörü VTI firması tarafından 
üretilmiş ve yukarıdaki linklerden daha detaylı bilgilere ulaşmanız mümkün. 

11.1.3-)ez430 Bilgisayar Arayüzü 

Yazımın başında da bahsettiğim işleri kolaylaştıran bilgisayar arayüzü TI sayfalarından 
indirilebilir. Bu arayüzün bir güzel özelliği ise Linux kullanıcılarını da hitap etmesi. Bu şekilde 
Linux kullanıcıları da MSP430 için görsel bir arayüzden mahrum kalmamış oluyor. 

Yazılımın Windows için son sürümünu buradan indirebilirsiniz. 

Yazılımın Linux için son sürümünu buradan indirebilirsiniz. 

 

Şekil 86 - Uygulamanın Ekran Görüntüsü 

Yukarıdaki sekmelerden saatin hangi sensörünü kullanmak istiyorsanız iletişimi ona göre 
belirleyerek RF üzerinden sensör bilgilerini gönderme işlemine başlayabiliyorsunuz. 

http://www.vti.fi/en/products/accelerometers/consumer_electronics/cma3000_series/
http://www.vti.fi/en/support/obsolete_products/pressure_sensors/
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc430f6137.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc430f6137.html
http://www.ti.com/litv/zip/slac341b
http://www.ti.com/litv/zip/slac388a
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Saati Acc modunda bilgisayara bağladığınız zaman bu ekranda X, Y ve Z konum bilgilerini 
grafiksel olarak görmek mümkün. Alttaki sarı kısımda ise konum bilgileri dijital olarak 
görünüyor. 

 

Bu ekranda ise saat üzerinde bulunan tuşlara kısayol ataması yaparak Windows’da hang 
işlemleri yapmak istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde hazır olarak Windows 
Media Player için atanmış kısayol scripti de bulunuyor. Bunun için saati ppt modunda 
bilgisayara bağlamış olmalısınız. 
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Bu kısımda ise yazımın başında bahsettiğim sistem saatini ayarlama fonksiyonu bulunmakta. 
Read Watch butonuna tıklarayarak saatinizin kaç olduğunu öğrenebiliyor, Copy System Time 
butonuna tıklayarak sitem saatini okuyabiliyor ve Set Watch butonuna tıklayarak saatinizi 
okuduğunuz değere ayarlayanbiliyorsunuz. Bunun için saati Sync modunda bilgisayara 
bağlamanız gerekli. 

11.2-)eZ430-RF2500 İncelemesi 

Texas Instruments’ın 49$ e-Store da sattığı bu ürün LaunchPad kullanıcılarının bir üst basamak 
olarak kullanabilecekleri en iyi ürün/kit diyebilirim aslında. Çünkü üzerinde F2x serisinden çok 
güzel bir orta seviye MSP430 ve bir de RF severler için 2.4GHz Transceiver modülü 
bulunduruyor. Üzerinde bulunan RF modül, ChipCon -TI’ın 2006 yılında satın aldığı- firması 
tarafından üretilen CC2500 adlı modül. MSP430 tarafında ise MSP430F2274 mikrodenetleyicisi 
bulunuyor. Bu denetleyici G serisi Value Line olarak tabir edilen serilerdeki modellerden çok 
daha üstün bir model. Bu iki çip tek bir modül içerisinde yer alıyor ve kutu içerisinden iki adet 
modül çıkıyor.  

Kutu içeriğini aşağıdaki resimden görebilirsiniz. 

Aşağıdaki resimde programlayıcı ile beraber olan kısım Acces Point, diğer pille çalışan kısım ise 
End Device olarak adlandırılıyor. Modüller, G serisi gibi Spy-Bi-Wire üzerinden programlanıyor. 
Tek bir modül ve programlayıcı kısmını biraz daha derinden ele alalım; 

http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc2500.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/msp430f2274.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Spy-Bi-Wire
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Şekil 87 – eZ430 RF2500 Kutu İçeriği 

Sağ tarafta görülen kısım resimden de anlaşılabileceği gibi modül kısmı. Üzerindeki çıkış 
pinlerinden MSP430F2274 ün bazı pinlerine ulaşılabiliyor. CC2500′ün hemen altındaki kristal 
ise MSP430 için değil de CC2500 için 26MHz lik kristal. Kristal bağlamak için XT2IN ve XT2OUT 
uçlarını kullanarak 32kHz – 16MHz arası bir değerde kristali bu uçlara bağlayabiliyoruz. Bu da 
LaunchPad’den sonra sevindirici bir özellik aslında. 

Sol tarafta yer alan kısım ise programlayıcı kısmı. Bu kısmın yapısı aslında LaunchPad 
üzerindeki Emulation kısmıyla birebir aynı sayılır. Çıkış tarafında GND,Vcc,Tx,Rx ve iki adet de 
programlama için gerekli olan pin olmak üzere toplam 6 pin bulunuyor. 

Bu kit kullanılarak birçok güzel uygulama gerçekleştirmek mümkün.Texas Instruments’ın bu kit 
üzerindeki sloganı da yine Ultra-Low-Power  Çünkü CC2500 çipi tamamen düşük güç RF 
uygulamalar için tasarlanmış. Hatta kataloğunda bu modülün 2 adet 1.5v pil ile 1 yıla yakın 
çalışabileceği yazıyor ! Yanındaki MSP430 da düşük güç olunca ikisi beraber güzel bir ikili 
oluşturmuş. Fakat mesafe olarak çok mükemmel bir sonuç beklememek gerektiğini de 
hatırlatmak isterim. 

Bu yazıyı yazma sebebim aslında modül kısmı hakkında bu kiti kullananlar için bir referans 
olması sebebiydi. O yüzden ayrıntılı olarak MSP430F2274 ve CC2500 üzerinde duracağım biraz 
da. 
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 Şekil 88 - MSP430F2274 Blok Diyagramı 

 32kb Flash Hafıza  
 1kb RAM Hafıza  
 12 kanal 10 bit ADC  
 2 adet Op-Amp  
 3CCR Saklayıcısına sahip 2 adet 16 bit Timer  
 USCI Modülü  

o UART  
o SPI  
o I2C  

 Spy-Bi-Wire ile Programlanabilme  
 16 MHz de çalışabilme (XT2 Kristali de kullanılabilir)  
 Watchdog Timer  

 

Şekil 89 – Batarya Ünitesi 
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MSP430F2274 denetleyicisi temel olarak bu özelliklere sahip. IAR Embedded Workbench 

Kickstart sürümü bu denetleyici için kod sınırlamasını 32kb olarak tutuyor 1kb RAM olması 

da G serisine göre oldukça iyi elbette… 

Diğer çip CC2500 RF Transceiver modülünün blok diyagramı ise yukarıda görülüyor. Bu kısım 
MSP430 tarafı ile SPI üzerinden haberleşiyor. Çipin güzel özelliklerinden biri ise 64 byte Tx/Rx 
FIFO sunun bulunması. Ayrıca maskimum 500kbps hızında veri gönderimi de yapabiliyor. Bu 
hız, yazılımla ayarlanıp hız gerektirmeyen uygulamalarda çipin daha az akım harcaması 
sağlanabiliyor. Aşağıdan daha detaylı bilgilerin bulunduğu tabloyu inceleybilirsiniz. 
 

 Parametrics CC2500 CC2550  

Frequency(Min)(MHz) 2400 2400 
Frequency(Max)(MHz) 2483.5 2483 
Device Type Transceiver Transmitter 
Data Rate(Max)(kbps) 500 500 
Operating Voltage(Min)(V) 1.8 1.8 
Operating Voltage(Max)(V) 3.6 3.6 
RX Current (Lowest)(mA) 13.3  
Standby Current(uA)  0.2 
Wakeup Time (PD–>RX/TX)(uS) 240 240 
Modulation Techniques OOK,2-FSK,GFSK OOK,2-FSK 
Sensitivity (Best)(dBm) -104  
TX Power(Max)(dBm) 1 1 
Programmable Output Power Ranging From(dBm) -30 to 1 -30 to 1 
Antenna Connection Differential Differential 

 

Aslında SPI ile MSP430 tarafını haberleştirmek o kadar kolay değil. Kolay olsa da yazılımdan 

dolayı harcanan akım miktarı biraz fazla olabilir. Bu durum için Texas Instruments 

mühendisleri SimpliciTI adında bir kütüphane yazmışlar ve bizi tüm dertten kurtarmışlar. Bu 

kütüphanenin temel işlevi şu : Bir ya da daha fazla End Device Modülünün bir Network 

şeklinde birbirleri ile heberleşmesini sağlıyor. Yani kütüphaneyi oldukça genel kullanım amaçlı 

yazmışlar. Kutu içerisinden sadece bir tane End Device olarak kullanacağımız modül çıksa da 

birden fazla modül kullanımı durumunda karşıklık olmaması için her End Device’a bir ID verip 

haberleşmeyi ona göre organize etmişler. Aşağıda Kit içerisindeki DVD den çıkan Wireless 

Sensor Monitor Demo adlı programdan bir görüntü bu durumu daha iyi açıklayacaktır sanırım. 

http://www.ti.com/corp/docs/landing/simpliciTI/index.htm?DCMP=hpa_rf_general&HQS=NotApplicable+OT+simpliciti
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Şekil 90 - Wireless Sensor Monitor Programı 

Ortadaki bulunan tüm modüllerin bağlı olduğu(73.4 F yazan) baloncuk bir Acces Point’i temsil 

ediyor. Yani diğer cihaz bu modüle bağlı ve bilgiyi sürekli olarak bu modüle gönderiyorlar. 

Acces Point ise veriyi RF üzerinden alıp UART üzerinden bilgisayara gönderiyor. Ve ortaya bu 

şekilde bir diyagram çıkıyor. Buradaki End Device’lardan herhangi birinin bağlantısını kestiğiniz 

takdirde ona ait olan baloncuk kayboluyor ve diğerlerinin iletişiminde bir problem olmaksızın 

haberleşme devam ediyor. 

Yazımı tamamlamadan önce şunları da eklemek isterim ki : Kiti bilgisayara taktığınızda eğer 

herhangi bir kod geliştirme aracı bilgisayarınıza yüklü ise doğrudan tanınıyor. Diğeri önemli 

madde ise Daha burada değinmediğim bazı konular var mesela yeni bir proje nasıl oluşturulur 

veya Wireless Sensor Monitor Programı kite nasıl yüklenir gibi soruların cevabını User’s 

Manual‘de bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

http://www.ti.com/litv/pdf/slau227e
http://www.ti.com/litv/pdf/slau227e
http://www.ti.com/litv/pdf/slau227e
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BÖLÜM 12 – EK KISIM / DERLEYİCİLER VE KULLANILAN DONANIMLAR 

12.1-) IAR Kullanımı 

IAR’ı indirip bilgisayarımıza kurduktan sonra karşımıza gelecek olan ekran. 

 

Şekil 91 – IAR Ekranı 

Buradan File>>Close Workspace diyoruz. 

Sonra Project>>Create New Project diyoruz. 
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OK deyip kaydettikten sonra karşımıza yeni oluşturduğumuz proje ekranı main.c dosyası ile 
beraber geliyor… 

Project>>Options (Alt+F7) kısmından işlemcimizi seçiyoruz. 

 

Buraya kadar herşey normal zaten  

Şimdi burada ufak bir ayrıntı var.Normalde IAR derlediğimiz C kodumuzu .hex uzantılı dosyaya 
çevirmiyor. “.d43″ uzantılı dosyaya çeviriyor. Böyle olunca da Proteus’ta işlemciye kod 
yüklemek için bayağı bir didiniyorsunuz. “.d43″ uzantılı dosya Proteus tarafından görülmüyor. 
Ama resimdeki ufak ayarı yaptığımız zaman deleyici .hex dosyasını da oluşturuyor.  
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12.2) Code Composer Studio  
Özellikle MSP430 mikrodenetleyicisini programlamak için kullanılan Code Composer Studio, 
TI’ın yayınladığı, Eclipse tabanlı bir derleyicidir. Özellikle IAR’ın sert yapısının yanında sunduğu 
Eclipse IDE’si avantajları kullanıcıya çok fazla kolaylık sağladığı için bu kitap içerisindeki tüm 
örnekler bu IDE ile yapılmıştır.  
Code Composer Studio’nun sınırlı versiyonları aşağıdaki linkten indirilebilir. Kullandığımız 
mikrodenetleyicilerin hafızası sınırlı olduğundan indirilen sınırlı versiyonlar uygulamalarımızda 
bizlere sıkıntı çıkarmamaktadır.  
 
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ccstudio.html?DCMP=dsp_ccs_v4&HQS=Oth
er+OT+ccs 

Code Composer Studio’da yeni bir proje oluşturmak için aşağıdaki adımlar sırasıyla 
uygulanmalıdır. 

 

http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ccstudio.html?DCMP=dsp_ccs_v4&HQS=Other+OT+ccs
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ccstudio.html?DCMP=dsp_ccs_v4&HQS=Other+OT+ccs
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Şekil 92 – Proje İsmi Belirleme 

Bu kısımdan sonra next sekmelerine basarak donanım seçme ekranına geliniz. 
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Daha sonra ise Finish diyerek projemizi oluşturmalıyız. Daha sonrasında proje isminin üzerine gelip 

sağ tıklayarak new ve source file diyerek projemize main.c dosyasını ekleyelim. 

 

Projeyi derlemek için aşağıdaki kırmızı içersindeki buton kullanılır. 

 

Daha sonra ise aşağıda görülen böcek şekline basarak debug işlemine geçerek donanımımıza 

programımızı yükleyebiliriz. 
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12.3-) Kullanılan Donanımlar 

Kitap boyunca kullanılan donanımlar LaunchPAD MSP430G2231 mikrodenetleyicisi, 

 

LaunchPAD 

EZ430-F2013 donanımıdır. Bu donanım üzerinde dahili programlayıcı ve MSP4302013 donanımını 

barındırmaktadır. 

 

EZ430-F2013 
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