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Mikroişlemci Nedir?

• Bir mikroişlemci hesaplama motoru görevi gören tek bir entegre 

çiptir. Yalnız başına kullanılamaz.

• Mikroişlemci aritmetik ve mantık işlemleri gerçekleştirir.

• Mikroişlemciyi elektronik bir sistemin beyni olarak düşünebilirsiniz.

• MPU (Micro Processor Unit)

• CPU (Central Processor Unit)



Mikroişlemci Kullanan Bazı Aletler

1. Hesap Makinaları

2. Sayısal Saatler

3. Cep Telefonları

4. CD, VCD, DVD oynatıcılar

5. Oyun Konsolları

6. Bilgisayarlar, …….



Mikroişlemcilerin Evrimi

Name Date Transistors Microns 
Clock 

speed 

Data 

width 
MIPS 

8080 1974 6,000 6 2 MHz 8 bits 0.64 

8088 1979 29,000 3 5 MHz 
16 bits 

8-bit 
bus 

0.33 

80286 1982 134,000 1.5 6 MHz 16 bits 1 

80386 1985 275,000 1.5 16 MHz 32 bits 5 

80486 1989 1,200,000 1 25 MHz 32 bits 20 

Pentium 1993 3,100,000 0.8 60 MHz 
32 bits 

64-bit 
bus 

100 

Pentium II 1997 7,500,000 0.35 
233 

MHz 

32 bits 

64-bit 
bus 

~300 

Pentium III 1999 9,500,000 0.25 
450 

MHz 

32 bits 

64-bit 
bus 

~510 

Pentium 4 2000 42,000,000 0.18 1.5 GHz 
32 bits 

64-bit 
bus 

~1,700 

Pentium 4 

"Prescott" 
2004 125,000,000 0.09 3.6 GHz 

32 bits 

64-bit 
bus 

~7,000 

 

Intel 4004

Intel 8080



Mikroişlemci Tabanlı Bir 

Sistemin Blok Diyagramı

HAFIZA

YOLLAR (BUS)



Giriş Çıkış (I/O) Sistemleri

Giriş Çıkış sistemleri Mikroişlemcinin dış dünya ile bağlantısıdır.

(Giriş/Çıkış Kapısı (I/O ports) olarakta kullanılabilir.)

Giriş Kapısı (Input Port)

Giriş Kapısı Harici aygıtların Mikroişlemciye sinyal/veri gönderebildiği

bir devredir.

Çıkış Kapısı (Output Port)

Çıkış Kapısı Harici aygıtlara Mikroişlemcinin sinyal/veri

gönderebilmesini gerçekleştirir.

Giriş Çıkış (I/O) Sistemleri



Hafızanın Görevleri

1. Program kodunu ve verileri saklar.

2. Mikroişlemciye veri gönderir.

3. Mikroişlemciden gelen veriyi kabul eder.

Ana Hafıza Tipleri

ROM: (Read Only Memory)

İçinde bir program kodu bulundurur, değişmeyen hafıza diye 

adlandırılabilir, elektrik kesilse bile veri kaybolmaz, mikroişlemci 

ROM’dan sadece veri okur.

RAM: (Random Access Memory)

İçinde program kodu ve veri bulundurur, bu hafızaya veri yazılabilir 

ve okunabilir, elektrik kesilince içeriği kaybolur.

Hafıza



 Mikroişlemci tabanlı bir sistemi oluşturan elemanların birbirleriyle 

bağlantısını sağlayan, bu elemanların arasındaki veri alışverişini 

gerçekleştiren devrelere YOL(BUS) Sistemleri denir.

 YOL (BUS) kelimesi baskı devre üzerine döşenmiş bir grup 

kabloya verilen isimdir. YOL Sistemleri bu kablolar ve gerekli devre 

elemanlarından oluşan sisteme denir.

YOL (BUS) Sistemleri



Üç tane YOL Sistemi vardır.

1. ADRES YOLU

2. VERİ YOLU

3. KONTROL YOLU

YOL (BUS) Sistemleri



 Adres veri transferinde kullanılan Hafızada veya Giriş Çıkış 

birimlerinde belli bir yeri gösteren ikili sistemde tanımlı sayıdır. 

 Adres Yolları adres verisinin transferinde kullanılan Yollardır.

 Adres Yolu tek yönlüdür ve Mikroişlemciden hafızaya yada Giriş 

Çıkış birimlerine doğrudur.

ADRES YOLU



Veri bilgisinin taşındığı Yollardır, iki yönlüdür. 

Veri transferi örnekleri:

1. Program kodlarının hafızadan mikroişlemciye doğru

2. Mikroişlemciden Giriş Çıkış birimlerine doğru

3. Giriş Çıkış birimlerinden mikroişlemciye doğru

4. Mikroişlemciden hafızaya doğru aktarılması.

VERİ YOLU



 Kontrol sinyalleri Mikroişlemci ile diğer elemanların arasındaki 

senkronizasyonu sağlamak için kullanılır.

 Kontrol sinyallerini taşıyan Yol gurubuna Kontrol Yolları denir.

 Kontrol sinyalleri tek yönlüdür, Mikroişlemciden diğer aygıtlara 

doğrudur.

Kontrol sinyalleri örneği:

RD    Mikroişleciye veri okumakta kullanılan sinyal

WR   Mikroişlemciye veri yazmakta kullanılan sinyal

KONTROL YOLU



MİKROİŞLEMCİNİN İÇ YAPISI

REGISTERS

MICROPROCESSOR

ALU

TIMING & 

CONTROL

CIRCUITS

INTERNAL BUS



MİKROİŞLEMCİNİN İÇ YAPISI

REGISTERS (YAZMAÇ): Mikroişlemcinin içindeki ikili tabandaki 

sayıları tutmaya yarayan geçici hafızadır, bu sayılar program kodu 

yada veri olabilir.

ARITHMETIC LOGIC UNIT (ALU, Aritmetik ve Mantık Birimi): Bu 

kısım aritmetik ve mantık işlemlerini yapan hesaplama birimidir.

TIMING & CONTROL CIRCUITS (Zamanlama ve Kontrol Devreleri) : 

Mikroişlemci tabanlı bir sistemin tüm elemanlarının senkronizasyon 

içinde çalışmasını sağlayan devrelerdir.



Mikroişlemcinin Çalışma Şekli 

Makine Dili (Machine Language): Mikroişlemcilerin direkt olarak 

anlayabildiği kod sistemine Makine Dili denir. Makine kodları 

sadece 1 ler ve 0 lardan  oluşur. Her mikroişlemcinin kendi Makine 

kodu vardır.

Çevirme Dili(Assembly Dili): Makine dillerinin, insanların 

anlayabildiği haline çevirme dili denir.  Hem 0 ve birlerden hem de 

bazı kelimelerden oluşur.



Mikroişlemcinin Çalışma Şekli 

Örneğin, Bir Intel Mikroişlemcili bilgisayar Bu kodu anlar,

Intel Mimarisinde yazılmış Makine Kodu:

1011 0000 0110 0001 

Bu kodun kullanıcıların anlaya bileceği daha basit gösterimi ise 

Çevirme dilinde yazılmış Çevirme Kodu:

MOV AX, 61H 



MİKRODENETLEYİCİ 

● Bir yazılım olmadan hiçbir işe yaramayan, ancak içerisine yazılan 

program vasıtasıyla istenilen bir işlemi gerçekleştiren kontrol elemanıdır.

● Mikrodenetleyicilerde işlemler ve komutlar bit bit kontrol edilebildiğinden 

giriş-çıkış birimleri ve kesmeler çok etkin bir şekilde kullanılabilmektedir.

● Mikrodenetleyiciler sadece bir iş için programlanmışlardır ve bu program 

içlerindeki ROM'da değişmemek üzere saklı bulunur.



MİKRODENETLEYİCİ 

●Mikrodenetleyiciler düşük güçte çalışan çiplerdir. Bir bilgisayar 50W 

civarı güç harcarken mikrodenetleyiciler sadece 50 mW civarında güç 

harcarlar.

● Mikrodenetleyiciler genelde küçük ve düşük fiyatlı çiplerdir. Bir çok 

parçadan oluşan kompleks bir devreyi kolayca küçük boyutlara ve 

maliyete indirmenizi sağlar.



MİKRODENETLEYİCİ 

Bir mikrodenetleyici genel olarak aşağıdaki birimlerden oluşur:

• CPU (Merkezi işlem ünitesi - central processing unit)

• RAM (Rastgele erişimli bellek-Random Access Memory)

• EPROM/PROM/ROM

• I/O (Girdi/çıktı - input/output) - seri ve paralel

• Timers (Zamanlayıcılar)

• Interrupt controller (Kesmeler)



Mikrodenetleyicinin Mikroişlemciye Olan Üstünlükleri

• Mikroişlemcinin kullanımı ve mikroişlemcili sistemin tasarımı 

mikrodenetleyicili sisteme göre hem daha masraflı hem de daha 

karmaşıktır.

• Mikrodenetleyicili bir sistemin çalışması için elemanın kendisi ve 

bir osilasyon kaynağının olması yeterlidir.

• Mikrodenetleyicinin ihtiyaç duyduğu önbellek ve giriş çıkış birimi 

bir yonga içerisinde bulunmaktadır. Ancak mikroişlemcili bir 

sistemde önbellek harici olarak bulunur.



Mikrodenetleyici Mimari Özellikleri 

Mikrodenetleyici mimarileri iki ayrı kategoriye göre 

sınıflandırılmaktadır.

1. Hafıza organizasyonu açısından 

2. Komut işleme tekniği açısından 



1.Hafıza organizasyonu açısından

• Mikroişlemci ve denetleyiciler hafıza kullanımı bakımından iki mimari 
üzerine tasarlanır

– Von Neuman

– Harvard 

• Mimariler ABD savunma bakanlığının askeri amaçlı bir proje için açtığı 
tasarım yarışması sonucu ortaya çıkarılmışlardır. 

• Geçmişte Von Neuman mimarisi tercih edilse de 1970’li yılların 
sonlarında Harvard mimarisi mikrodenetleyici tasarımında standart hale 
gelmiştir. 

• Günümüzde bu iki mimari yapının özelliklerini de içeren 
mikrodenetleyiciler (MAXQ ailesi) de bulunmaktadır. 



Von Neuman

• Veri ve Program alanı aynı hafıza haritası üzerinde bulunur

• Kullanan işlemciler: 80X86, 68HC11, v.b.

• Von Neuman mimarisi PC olarak bilinen kişisel bilgisayarlar arasında 
standarttır.

1.Hafıza organizasyonu açısından



Harvard
• Veri ve Program alanı ayrı hafıza haritası üzerindedir
• Güvenilirdir
• Kullanan işlemciler: 8051 , PIC 
• 8051’in iç yapısı Harvard mimarisine uygun tasarlanmıştır.

1.Hafıza organizasyonu açısından



• Mikrodenetleyici ya da mikroişlemciler genellikle komut işleme 

açsından iki grup mimari altında toplanabilir

– CISC (Complex Instruction Set Computer, Karmaşık Komut Setli 
Bilgisayar)

– RISC (Reduced Instruction Set Computer, Azaltılmış Komut Setli 
Bilgisayar)

2.Komut işleme tekniği açısından



CISC Çekirdekler

• Mikroişlemci çok sayıda komut içerir ve her eylem için bir komut 
tanımlanmıştır.

• Temel prensip: donanım her zaman yazılımdan hızlıdır

• CISC Karmaşık Komut Set Bilgisayarı anlamına gelmektedir. 

• Her işlem için farklı bir komut kullanmak işlemleri hızlandırır ancak 
donanımın yükü artar

2.Komut işleme tekniği açısından



CISC Çekirdekler

• Çeşitli olan komutları çalıştırmak için mikro-kod kullanılmaktadır.

• Komutların çözümünde oldukça karmaşık devrelere (kod çözücülere) 
ihtiyaç vardır. 

2.Komut işleme tekniği açısından



RISC Çekirdekler

• Karmaşık assembly dili komutlarının tamamı kullanılmamaktadır. 

• Daha az, basit ve hızlı komutlar, uzun, karmaşık ve daha yavaş CISC 
komutlarından daha verimlidir.

• RISC mimari, daha basit komutlar kullanarak çip karmaşıklığını
azaltmaktadır. 

2.Komut işleme tekniği açısından



RISC Çekirdekler

• RISC komutlarının daha kısa olması belirli bir görevin 
tamamlanabilmesi için daha fazla komuta gereksinim duyulmasına yol 
açabilir.

• RISC mimariler için üretilen derleyiciler daha önce CISC mimarisinde 
bulunan donanım birimlerinin görevini üstlenmek üzere ekstra 
komutlar kullanmaktadır.

2.Komut işleme tekniği açısından



RISC ve CISC’ın Karşılaştırılması

Kriterler RISC CISC

Çevrim Süresi

+    : Mikro-kod çevirim 

aşamalarından geçmek zorunda 

olmadığından, RISC 

mimariler, komutları daha hızlı 

işletmektedir.

- : Uzun süren çevrim 

aşamaları

Programlama

+   : Karmaşık CISC komutları  ile 

programlama yapılmadığından 

RISC mimariler için yazılan 

assembly komutları daha 

anlaşılır ve basit olmaktadır.

- : Karmaşık assembly 

komutları

+ : Daha az saat çevriminde 

daha çok iş

Derleme Performansı

+   :CISC mimarilerden daha basit 

komutlar ile rutinler 

üretilebilir. 

+  : RISC mimari için 

üretilen program 

derleyiciler daha uzun 

sürede programı 

derleyebilirler



Hangisi tercih edilmeli RISC/CISC?

• Tercih tasarımcıların hangi kriterleri önemsediği ile ilgidir. 

• Kriterler: maliyet, fonksiyonellik, ve esnekliktir. 



D Seçiminde Dikkat Edilecek Ölçütler

• Maliyet ve bulunma kolaylığı 

• Mikrodenetleyicinin çalışma hızı

• Giriş/Çıkış port sayısı

• Bellek büyüklüğü ve tipi

• Zamanlayıcı/Sayıcı adedi

• Analog/Dijital dönüştürücü

• Enerji sarfiyatı

• Geliştirme araçlar

• Müşteri desteği



Mikrodenetleyicilerin rakipleri

• Mikrodenetleyicilerin endüstrideki rakipleri

– Mikroişlemciler 

– PLC (Programlanabilir Mantık Denetleyici) tabanlı 

sistemlerdir. 



µişlemci ile µdenetleyicinin karşılaştırılması

• Mikroişlemci; ikili sayı sistemine göre çalışan, komut 

dizilerini işleyen, aritmetiksel ve mantıksal işlemleri yapan ve 

bunları denetleyen sistemdir.

• Mikrodenetleyici; giriş ve çıkış birimleri düzenleyen, 

programlayan ve bu devreleri içinde bulunduran 

mikroişlemcilere denir. 



PLC ile µdenetleyicinin karşılaştırılması

• Endüstrideki analog sinyal işleme ihtiyaçları sebebiyle daha 

çok analog giriş ve çıkışa sahiptir.

• Yerleşik bir güç kaynağına ve çeşitli göstergelere sahiptirler. 

• Kapalı bir kutu içerisinde muhafaza edilirler.

• Maliyetleri oldukça yüksektir.



PLC ile Mikrodenetleyicinin karşılaştırılması

MikrodenetleyiciPLC



PIC MİKRODENETLEYİCİ AİLESİNE GENEL BAKIŞ

• PIC serisi mikrodenetleyiciler MICROCHIP firması tarafından geliştirilmiştir. 

Üretim amacı; çok fonksiyonlu mantık uygulamalarının hızlı ve ucuz bir 

mikrodenetleyici ile yazılım yoluyla karşılanmasıdır.

• İlk olarak 1994 yılında 16 bitlik ve 32 bitlik büyük işlemcilerin giriş ve 

çıkışlarındaki yükü azaltmak ve denetlemek amacıyla çok hızlı ve ucuz bir 

çözüme ihtiyaç duyulduğu için geliştirilmiştir.

•PIC serisi tüm denetleyiciler herhangi bir ek bellek veya giriş/çıkış elemanı 

gerektirmeden sadece 2 adet kondansatör, 1 adet direnç ve bir kristal ile 

çalıştırılabilmektedir. Tek bacaktan 40 mA akım çekilebilme ve entegre toplamı 

olarak 150 mA akım akıtma kapasitesine sahiptir. Entegrenin 4 Mhz osilator 

frekansında çektiği akım; çalışırken 2 mA, stand-by durumunda ise 20uA 

kadardır.



PIC Çeşitleri

 Microchip ürettiği mikrodenetleyicileri 4 gruba ayırarak isimlendirmiştir. Her bir

grubu ise bir PIC ailesi olarak adlandırmıştır. 

 PIC ailelerine isim verilirken kelime boyu (word lenght) göz önüne alınmıştır. 

 Mikroişemciler (CPU) veya mikrodenetleyiciler (MCU) kendi içlerindeki dahili 

veri saklama alanları olan kayededicileri arasındaki veri alışverişini farklı 

sayıdaki bitlerle yaparlar.  Örneğin 8088 mikroişlemcisi çip içerisindeki veri 

alışverişini 16 bit ile yaparken, pentium işlemcileri 32 bitlik verilerle iletişim 

kurarlar. 

 Bir CPU veya MCU’nun dahili veri yolu uzunluğuna kelime boyu denir.

 Bir MCU çip dışındaki harici ünitelerle veri alışverişini kaç bitle yapıyorsa 

buna veri yolu bit sayısı denir.

 PIC’ler farklı kelime boylarında üretilmelerine rağmen harici veri yolu tüm PIC 

ailelerinde 8 bittir. Yani bir PIC, G/Ç portu aracılığı ile çevresel ünitelerle

veri alışverişi yaparken 8 bitlik veri yolu kullanır.



Pic16F84’ün Mimari Yapısı



PIC Çeşitleri

Microchip PIC’leri 12/14/16 bitlik kelime boylarında üretilmektedir ve buna göre

aşağıdaki aile isimleri mevcuttur.

• PIC 16C5XX ailesi 12 bit kelime boyu

• PIC 16CXXX ailesi 14 bit kelime boyu

• PIC 17CXXX ailesi 16 bit kelime boyu

• PIC 12CXXX ailesi 12 bit/14 bit kelime boyu

 PIC programcıları program kodlarını yazarken bir komutun kaç bitlik kelime

boyundan oluştuğu ile pek fazla ilgilenmezler. Seçilen bir çipi programlarken 

uyulması gereken kuralları ve o çiple ilgili özelliklerin bilinmesi yeterlidir. Bu 

özellikler PIC’in bellek miktarı, G/Ç portu sayısı, A/D dönüştürücüye sahip olup 

olmadığı, kesme (interrupt) fonksiyonlarının bulunup bulunmadığı, bellek tipinin 

ne olduğu (Flash, EPROM, EEPROM vb) gibi bilgilerdir.



PIC Mikrodenetleyicilerinin Tercih Sebepleri

a-) Fiyatının ucuz olması;

b-) Mantıksal işlemlerde performansının yüksek olması;

c-) Verilere ve belleğe hızlı bir şekilde erişimin sağlanması;

d-) 8 bitlik bir mikrodenetleyici olması ;

e-) Veri ve bellek için arı yolların (bus’ların) ayrılmış olması;

f-) Yüksek frekanslarda çalışabilme özelliği;

g-) Uyku modunda (Sleep mode) 1μA gibi küçük bir akım çekmesi;

h-) 14 bitlik komut işleme hafızası;

i-) Yalnızca 2 kondansatör ve bir direnç ile çalışabilme özelliği;

j-) RISC mimarisine sahip olması;



PIC’in Özellikleri

• Güvenirlik:PIC komutları bellekte çok az yer kaplarlar. Dolayısıyla bu komutlar 

12 veya 14 bitlik bir program bellek sözcüğüne sığarlar. Harward mimarisi 

kullanılmayan mikrodenetleyicilerde yazılım programının veri kısmına atlama 

yaparak bu verilerin komut gibi çalışmasını sağlamaktadır . Bu ise büyük hatalara 

yol açmaktadır. PIC’ lerde bu durum engellenmiştir.

• Hız: PIC oldukça hızlı bir mikrodenetleyicidir. Her bir komut satırı 1μsn’lik bir 

zaman diliminde işlenir. Örneğin 5 milyon komutluk bir programın 20Mhz’ lik bir 

kristalle işletilmesi yalnız 1sn sürer. Bu süre kabaca 386 diye tanımladığımız 

sayısal bilgisayarın hızının yaklaşık 2 katıdır. Ayrıca PIC’lerin RISC mimarisine 

sahip olmasının hıza etkisi oldukça büyüktür.

• Komut Takımı:PIC’te bir işlem gerçekleştirmek için kullanılacak komut sayısı

oldukça azdır. Örneğin PIC16F8XX ailesinde 33 komutu kullanarak sınırsız 

sayıda işlem yapabilmek mümkündür.



PIC’in Özellikleri

• Statik işlem:PIC mikrodenetleyici tamamıyla statik bir işlemcidir. Bu da demek 

oluyor ki işlemciye pals sağlayan osilasyon kaynağı durdurulsa bile işlenen veriler 

muhafaza edilmektedir.

• Sürme özelliği: PIC’ler yüksek bir sürme kapasitesine sahiptir. Çıkış olarak

tanımlanan pinlerin yalnız birinin aktif olması halinde 40mA çekilebilmektedir. 

Entegre elemanın tamamı düşünüldüğünde ise 150 mA’e kadar akım 

çekilebilmektedir.

• Güvenlik: PIC üretim özelliği itibariyle bir protect yani koruma bitine sahiptir. Bu

bitin programlanması yolu ile PIC içerisine yazılan programın başkaları tarafından

okunması ve kopyalanmasına engel olunmuş olunur.

• Flash olma özelliği: Bu özellik PIC’in yeniden programlanabilir olması 

durumunu ifade etmektedir. Yani PIC üzerine yazılan program geliştirme amacı 

ile silinebilir ve yeni bir program yüklenebilir.



Bir PIC’in İşlem Yapabilmesi İçin Gerekli Bileşenler

• Giriş-Çıkış (I/O): Mikrodenetleyicinin dış dünya ile ilişkisini sağlayan, girdi ve 

çıktı şeklinde ayarlanabilen bir bağlantı pinidir.

• Yazılım: Mikrodenetleyicinin çalışmasını ve işletilmesini sağlayan bilgidir. Başarılı 

bir uygulama için yazılım hatasız olmalıdır. Yazılım C, Pascal veya Assembler gibi 

çeşitli dillerde veya ikilik(binary) olarak yazılabilir

• Donanım: Mikrodenetleyiciyi, bellek, arabirim bileşenleri, güç kaynakları, sinyal

düzenleyici devreler ve bunları çalıştırmak ve arabirim görevini üstlenmek için bu

cihazlara bağlanan tüm bileşenlerdir

• Simülatör:PC üzerinde çalışan ve mikrodenetleyicinin içindeki işlemleri simüle 

eden MPSIM gibi bir yazılım paketidir. Hangi olayların ne zaman meydana geldiği 

biliniyorsa bir simülatör kullanmak tasarımları test etmek için kolay bir yol olacaktır. 

Öte yandan simülatör, programları tümüyle veya adım adım izleyerek hatalardan 

arındırma fırsatı sunar. Şu anda en gelişmiş simülatör programı Microchip 

firmasının geliştirdiği MPLAB programıdır.



Bir PIC’in İşlem Yapabilmesi İçin Gerekli Bileşenler

• ICE : PIC MASTER olarak da adlandırılır. (In- Circuit Emulator / İç devre takipçisi)

PC ve Mikrodenetleyicinin yer alacağı soket arasına bağlanmış yararlı bir gereçtir. 

Bu gereç yazılım, PC de çalışırken devre kartı üzerinde bir mikrodenetleyici gibi 

davranır. ICE, bir programa girilmesini, mikro içinde neler olduğunu ve dış 

dünyayla nasıl iletişim kurulduğunun izlenilmesini mümkün kılar.

• Programlayıcı : Yazılımın mikrodenetleyicinin belleğinde programlamasını ve

böylece ICE’ nin yardımı olmadan çalışmasını sağlayan bir birimdir. Çoğunlukla 

seri port ’a (örneğin ICSTART, PROMASTER) bağlanan bu birimler çok çeşitli 

biçim, ebat ve fiyatlara sahiptir.

• Kaynak Dosyası : Hem asembler’ in hem de tasarımcının anlayabileceği dilde

yazılmış bir programdır. Kaynak dosya mikrodenetleyicinin anlayabilmesi için 

önceden assemble edilmiş olmalıdır.



Bir PIC’in İşlem Yapabilmesi İçin Gerekli Bileşenler

• Assembler : Kaynak dosyayı bir nesne dosyaya dönüştüren yazılım paketidir. 

Hata araştırma bu paketin yerleşik bir özelliğidir. Bu özellik assemble edilme 

sürecinde hatalar çıktıkça programı hatalardan arındırırken kullanılır. MPASM, tüm 

PIC ailesini elinde tutan Microchip’ in son assemble edicisidir.

• Nesne dosyası (object file) : Assembler tarafından üretilen bu dosya; 

programcı, similatör veya ICE’ nin anlayabilecekleri ve böylelikle dosyanın 

işlevlerinin çalışmasını sağlayabilecekleri bir dosyadır. Dosya uzantısı assemble 

edicinin emirlerine bağlı olarak, .OBJ veya .HEX olur.



Pic16F84’ün Genel Özellikleri



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

 CMOS teknolojisi ile üretilmiş olan PIC16F84 çok az enerji harcar. Flash 

belleğe sahip olması nedeniyle clock girişine uygulanan sinyal kesildiğinde 

register’ları içerisindeki veri aynen kalır. Clock sinyali tekrar geldiğinde PIC 

içerisindeki program kaldığı yerden çalışmaya başlar.



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

 PIC16C84 ve PIC16F84 özellikleri aynı olan PIC’lerdir. Her ikisi de 

EEPROM belleğe sahip olmalarına rağmen Microchip ilk ürettiği EEPROM 

bellekli PIC’leri ‘C’ harfi (C harfi CMOS’tan gelmektedir) ile tanımlarken 

son zamanlarda ürettiği EEPROM bellekli PIC’leri ‘F’ harfi (FLASH) ile 

tanımlamaktadır.

 Ayrıca PIC16F84A ile PIC16F84 arasında da herhangi bir fark yoktur. PIC’i 

tanımlayan bu harf ve rakamlardan sonra yazılan 10/p, 04P clock girişine 

uygulanacak maksimum frekansı belirtir. Örneğin 10 MHz’e kadar 

frekanslarda PIC16F84-10P kullanılırken, 4 MHz’e kadar frekanslarda 

PIC16F84-04P kullanılabilir. 



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

Besleme Gerilimi:



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

Clock Uçları ve Osilatör Çeşitleri:

 PIC belleğinde bulunan program komutlarının çalıştırılması için bir kare 

dalga sinyale ihtiyaç vardır. Bu sinyale clock sinyali denir. PIC16F84’ün 

clock sinyal girişi için kullanılan 2 ucu vardır. Bunlar OSC1 (16. pin) ve 

OSC2 (15. pin) uçlarıdır. Bu uçlara farklı tipte osilatörlerden elde edilen clock 

sinyalleri uygulanabilir. Seçilecek osilatör tipi Pic’in kontrol ettiği devrenin hız 

gereksinimine bağlı olarak seçilir. Clock osilatör tipleri şunlardır:

○ RC: Direnç/Kondansatör

○ XT: Kristal veya seramik resonetör

○ HS: Yüksek hızlı kristal veya seramik resonetör

○ LP: Düşük frekanslı kristal



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

Clock Uçları ve Osilatör Çeşitleri:

Pic’e bağlanan clock osilatörünün tipi programlama esnasında Pic içerisinde 

bulunan konfigürasyon bitlerine yazılmalıdır.



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

Kristal Kontrollü Clock Osilatörleri:



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

Kristal Kontrollü Clock Osilatörleri:

Kristal ve kondansatör kullanılarak yapılan osilatörler zamanlamanın önemli 

olduğu yerlerde kullanılır. Kristal osilatörün kullanıldığı devrelerde kristale 

bağlanacak kondansatörün seçimine özen gösterilmelidir. Aşağıda tabloda 

hangi frekansta kaç µf’lık kondansatör kullanılacağını göstermektedir.



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

Kristal Kontrollü Clock Osilatörleri:

Seçilen kondansatör değerlerinin gerekli değerlerden yüksek olması, elde 

edilen kare dalganın bozuk olmasına ve Pic’in çalışmamasına neden olur. C1 

ve C2 kondansatörünün birbirine eşit olması gerekir.



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

Reset Uçları ve Reset Devresi:



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

Reset Uçları ve Reset Devresi:



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

I/O Portları: 



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

I/O Portları: 



Pic16F84’ün YAPISI ve ÇALIŞMASI

I/O Portları: 

 Portun ilgili pininin çıkış olması için, çıkıştaki tristate bufferın aktif edilmesi, 

yani tris latch üzerine önceden 0 bilgisinin verilmiş olması gerekir. Eğer tris 

latch üzerine önceden 1 yüklenmiş ise, çıkıştaki buffer açık devre olacağı için 

bilgi çıkışı mümkün değildir. Bu durumda ancak oku komutu verilerek (Read 

Port) pin üzerindeki bilginin data busa aktarılması, yani okunması (giriş 

yapılması) sağlanmış olacaktır. Write port ya da write tris ise adres hattına 

bağlı olan seçme hatları gibi çalışırlar.

 Tris ve Port registerinin adreslerinden biri bank0 diğeri bank 1’dedir. Bu 

sebeple port ayarı programı yazmak için öncelikle bank1’e geçip (bu işlem için 

fsr registeri kullanılacaktır) tris üzerine istenilen bilgi yazılır. Burada portun

pinleri birbirinden bağımsız olduğu için istenilen port ucu giriş, istenilen port 

ucu çıkış olarak ayarlanabilir. Bunun için tris registerinin ilgili ucuna 1 ya da 0 

verilmesi (giriş için 1, çıkış için 0) yeterli olacaktır.



Pic16F84’ün Mimari Yapısı



Pic16F84’ün Mimari Yapısı

REGİSTER’LER:

 Her işlemci, bazıları özel ve bazıları genel amaçlı olmak üzere içerisinde register 

bulundurmak zorundadır.

Akümülatör (Working register) : Genel amaçlı bir registerdir. Tüm işlemcilerde 

bulunan bu register Acc ya da A ismiyle anılır. Pic serisi işlemcilerde ise W adıyla 

anılmaktadır. Bu register işlemlerin çoğunda kullanılan bir registerdir. 2 operandla 

yapılan işlemlerde, operandlar işleme girerken, operandlardan bir tanesi burada 

tutulur; aritmetik ya da lojik işlemlerde işlem sonuçlarını tutar, ayrıca çok özellikli 

bir register olduğu için bit işlemleri, kaydırma, döndürme, eksiltme, artırma, 

tersini alma gibi işlemler de burada yapılabilir.



Pic16F84’ün Mimari Yapısı

REGİSTER’LER:

Program Sayıcı (PC:Program Counter): 

 Bu register ise program akışını kontrol eden bir registerdir. Çalışmakta olan 

programların adresleri burada tutulur ve sayılır. Program icra edilirken halen 

işletilecek olan komutun adresi PC’de bulunur ve bu komut okunduğunda adres 

otomatik olarak 1 artar. Eğer komutun bir operandı varsa komut algılandıktan 

sonra bu operand okunur ve bu okunma tamamlanınca PC yine 1 artar. Bu şekilde 

PC sistemin işleyişini kontrol etmiş olur. Ayrıca program içerisindeki atlama 

komutlarında atlanacak adres, PC’ye yüklenerek programın bir yerden bir başka 

yere atlaması sağlanır.



Pic16F84’ün Mimari Yapısı

REGİSTER’LER:

Program Sayacı (PC:Program Counter): 

Alt program çağırma işlemlerinde, programın bir noktadan diğer bir noktaya 

atlarken geri dönüş adresinin belirlenmesi açısından, programın o anda 

çalıştırdığı adresin de bir yerlerde tutulması gerekir. Bu bölüme ise STACK adı 

verilir. Stacklar FILO (First In Last Out) mantığına göre çalışırlar. Bir 

işlemcinin stack kapasitesi, o işlemcinin çalıştırabileceği alt program adedini 

belirler.

 Intel firmasının sanayi tipi işlemcilerinde stack için bir segment (Ör:8085) 

ayrılırken, daha basit tipteki işlemcilerde (Ör: 6502) 1 K’lık alan ayrılmaktadır. 

Pic serisinde bu alan daha azdır. Mesela PIC16C8X ailesinde 8 byte’dır. Pic 

serisinde direkt kullanımı olmamasına rağmen, diğer işlemcilerde stacka direk 

müdahale için stack adresini tutan Stack Pointer registeri ile ilgili komutlar 

vardır.



Pic16F84’ün Mimari Yapısı

REGİSTER’LER:

İşlemci Durum Kaydedici (Processor Status Register):

 PS ya da Status adıyla anılan bu register bayrak işaretlerini tutan registerdir.

Diğer registerlerden farklı olarak bu register, blok olarak değil tek tek bit olarak ele 

alınır. Bu registerin bitlerine bakılarak işlemin ve işlemcinin durumu hakkında bilgi elde 

etmek mümkündür. Status Registerin Bitleri:



Pic16F84’ün Mimari Yapısı

REGİSTER’LER:



Pic16F84’ün Mimari Yapısı

Bellek Yapısı:



Pic16F84’ün Mimari Yapısı

Hafıza (Bellek) Yapısı:

Mikroişlemcilerde dış ünite olarak kullandığımız hafıza elemanları 

mikrokontrollörlerde iç ünite durumundadır. Bunları yapısına göre iki ayrı 

grupta toplamak mümkündür:

a) RAM (Random Access Memory)

b) ROM (Read Only Memory)

RAM: Ram hafıza yazma ve okuma amaçlı bir bölümdür. Bu özellikleri 

sebebiyle program içerisindeki geçici bilgileri (ki biz onlara değişken 

diyeceğiz)tutmak için kullanılacaktır. Bazı işlemcilerde ramın program 

hafızası olarak kullanıldığını görmek mümkündür, ancak bu işlemciler ya bir 

dış kalıcı hafıza tarafından desteklenmekte ya da içerisinde şarj olabilen bir pil 

içermektedirler.



Pic16F84’ün Mimari Yapısı

Hafıza (Bellek) Yapısı:

ROM: Rom hafıza ise program hafızası olarak kullanılan bir hafıza çeşididir. Sadece

okunabilme özelliğine sahip olduğu için, bir kez programlandığında programın

silinmesi diye bir şey söz konusu olmamaktadır. Ancak, bu durum bazen sorunlara

yol açmaktadır. Bir iş yapılırken program yazılır yazılmaz, tam şekliyle çalışması

hemen hemen imkansız gibidir. Bunun için yazılan programın çeşitli denemelerden

geçirilerek geliştirilmesi gerekmektedir. Bu işlem için ise, eğer mikrodenetleyiciniz bir

kez programlanabilen ROM hafıza içeriyor ise, program geliştirilmesi esnasında her

bir yeni program yazımında kaldır at şeklinde çalışılacaktır. Bu sistem pek ekonomik

değildir. Bu sebeple Pic serisi işlemcilerde Rom kullanılan işlemcilerin yanında

EPROM ve EEROM kullanan modeller mevcuttur. Program geliştirirken eerom’lu

(pic16f84) işlemciler kullanılıp, tasarım tamamlandıktan sonra piyasaya sürülürken

rom’lu işlemciye (pic16c84) yazılmaktadır, böylece daha ekonomik tasarım yapmak

mümkün olmaktadır.



Pic16F84’ün Mimari Yapısı

Hafıza (Bellek) Yapısı:

Program Belleği:


