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15.1 ANALOG KARŞILAŞTIRMA ÜNİTESİ 
Analog karşılaştırma, bilinen bir gerilim değerini esas alarak (referans gerilimi)  
bilinmeyen bir gerilim değerini kıyaslamak ve kıyaslanan gerilim seviyelerine göre 
çıkıştan değer ile almaktır. Analog karşılaştırıcılarda iki giriş, bir çıkış bulunur.  Bu 
girişlerden biri terslemeli (negatif) “V-“ girişi, diğeri ise terslemesiz (pozitif) “V+” 
girişidir. Karşılaştırma bu iki giriş arasında yapılır.  
 

 
 
 
 
Şekil 15.1’de Vin- girişi referans değeri kabul edilen bir karşılaştırıcı görülmektedir. 
Vin+ girişinden uygulanan sinyal yükselme anında referans değerine çok yakın 
bölgelerde kararsız bir çıkış oluşmaktadır. Daha sonra Vin+ > Vin- durumuna 
ulaştığında çıkış yön değiştirmektedir. Yani çıkış low seviyeden high seviyeye 
çıkmaktadır. Bunun tersine Vin+ < Vin- durumuna geçtiğinde ise çıkış high 
seviyeden low seviyeye düşmektedir.  

ANALOG 
KARŞILAŞTIRICI 

ve 
İŞLEMLERİ 

 
  ANALOG KARŞILAŞTIRMA ÜNİTESİ  

Şekil 15.1: Bir Analog karşılaştırıcının referans gerilimine göre giriş ve çıkış  değerleri 

Vin+ 

Vin- 
Vo (çıkış)

+

-

Vin-
(referans) 

Vin+ 

Vo (çıkış) 
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ATtiny2313 mikrodenetleyicisi bir adet böyle bir analog gerilim karşılaştırıcısına 
sahiptir. Şekil 15.2’de ATtiny2313’de bulunan Analog karşılaştırıcı (Analog 
Comparator) blok diyagramı verilmiştir. 
 

 
AVR Analog karşılaştırıcısı, pozitif pin AIN0 ile negatif pin AIN1 arasında 
karşılaştırma yapar. Bu karşılaştırmanın sonucunda eğer V+ (AIN0 pin) değeri     
V- (AIN1 pin) değerinden büyük ise karşılaştırıcı çıkış biti ACO “1” olur. Eğer        
V- (AIN1 pin) değeri V+ (AIN1 pin) değerinden büyük ise ACO “0” olur  

 
Girişlerin 
durumu 

ACO 
(ACSR’nin  5. biti) 

Vin+ > Vin- 1 
 Vin-  > Vin+ 0 
Vin+ = Vin- Belirsiz durum 

 
 
 
AVR ATtiny2313 analog karşılaştırıcı blok diyagramında bu üniteye ait işlemler 
anlaşılır biçimde basitleştirilmiştir.  Referans olarak dahili referans gerilim değeri 
kullanılacaksa ACBG bitinin set edilmesi gerekir. Bu durumda karşılaştırıcının 
pozitif değerli dahili referans kullanılacaktır. Eğer ACBG biti set edilmezse AIN0 
veya AIN1 girişlerinden biri referans olarak kullanılarak karşılaştırma yapılabilir.  
 
ACD bit’i analog karşılaştırıcı birimini pasif yapmak için kullanılır. Bu bit’in set 
yapılması ile analog karşılaştırıcının kullanılmadığı durumlarda güç tüketimi 
azaltılır. Güç kullanımının önem kazandığı durumlarda bu bit set yapılmalıdır.  
 
Analog karşılaştırıcı sonucu ACO biti ile karşılaştırıcının çıkışından doğrudan 
alınmasına rağmen, analog kesmesi kesme seçiciden sonra elde edilir. Kesme 

Tablo 15.1: Analog karşılaştırıcı girişlere göre çıkış değeri 

Kesme 
seçici

Dahili 
referans 

AIN0 

AIN1 

Zamanlayıcı1 
Yakalama 

tetiklemesine 

Analog 
karşılaştırıcı 

kesmesi  

Şekil 15.2: AVR ATtiny2313 Analog Karşılaştırıcı blok diyagramı 
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seçicinin görevi çıkışı kontrol etmektir. ACIS1 ve ACIS0 (analog kesmesi seçme 
bitleri) bitlerinin düzenlenmesi ile düşen kenarda, yükselen kenarda veya toggle 
çıkışta kesme elde etmek mümkün olmaktadır. Tablo15.2’de bu bitlerin alabileceği 
değerler ve kesmenin durumu verilmiştir. Analog kesmesinin elde edilebilmesi için 
genel kesmenin SEI ve ACIE bit’lerinin set edilmiş olması unutulmamalıdır. 
 
AVR analog karşılaştırma pinlerinden uygulanacak olan analog gerilim değerlerine 
çok dikkat etmek gerekir. Uygulanacak olan en büyük değer Vcc+0,5 voltu, en 
küçük değer ise -1 voltu geçmemelidir. Eğer bu sınırları aşacak olan bir gerilim 
uygulanırsa AVR bozulacaktır. AVR, Vcc den 0.5 volt’a kadar olan yüksek 
gerilimlerden pin girişlerinde bulunan diyotlar tarafından korunur.  
 

 
 
 
Şekil 15.3’de AIN0 (Vin+) girişi Vcc+0.5 Volt değerinde olduğunda D1 diyodu doğru 
polarma olur ve iletime geçer. Üzerinde yaklaşık 0.5 Voltluk gerilim düşümü olur. 
Dolayısıyla düğüm noktası Vcc değerini geçmez. Diğer taraftan ANI0 girişinden      
-0.5 volttan daha fazla negatif bir gerilim uygulandığında ise bu kez D2 diyodu 
iletime geçer ve üzerinde 0.5 volta yakın bir gerilim düşmesine neden olur. 
Diyodların bu şekilde iletimde olması girişte 0.5 voltluk bir kırpılmaya sebep olur. 
Pin girişindeki direnç akım sınırlamak için kullanılır. Bu direncin hesabında akımın 
1mA sınırını geçmemesi gerekir. Direnç değeri buna göre seçilmelidir.  
 
Analog karşılaştırıcının çıkışı, Zamanlayıcı/Sayıcı1 ünitesinin yakalama 
fonksiyonunun tetiklenmesi için de düzenlenebilir. Bu işlem için ACSR 
saklayıcısındaki ACIC bitinin set yapılmış olması gerekir. Analog karşılaştırıcı çıkışı 
konum değiştirdiğinde analog karşılaştırıcı kesmesi elde edilir. Bu kesmenin 
oluşmasını belirleyen tetikleme yönü seçilebilir. Bu seçim için ACSR saklayıcısının 
ACIS1 ve ACIS0 bitlerinin düzenlenmesi ile yapılır. 
 
 
 

 

Şekil 15.3: AVR pin girişlerinin korunması 

AIN0  
AIN1 

D1

D2

  R
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15.1.1 ACSR (Analog Comparator Control and Status Register - Analog 
Karşılaştırıcı Kontrol ve Durum saklayıcısı)  
 

 

 

 
 
• Bit 7 – ACD /Analog Comparator Disable : Analog karşılaştırıcının aktif ve pasif 
yapılmasını sağlayan bittir. Eğer bu bit “1” yapılırsa, analog karşılaştırıcı anahtarı 
besleme ünitesine kapatılmış olur. Bu anahtar analog karşılaştırmayı kapatmak için 
herhangi bir anda set yapılabilir. Set yapılmış olduğu durumda güç tüketiminin 
azalmasına yardımcı olur. ADC biti pasif yapılmadan önce, analog karşılaştırıcı 
kesmesi pasif yapılmalıdır. Bu işlem için ACSR saklayıcısı içerisindeki ACIE biti “0” 
yapılır. Bu işlem yapılmadığı zaman ADC biti değiştiği zaman analog karşılaştırıcı 
kesmesi üretilir. 
 
• Bit 6 – ACBG / Analog Comparator Bandgap Select : Bu bit set yapıldığında, 
pozitif giriş değeri sabit bir (bandgap) referans gerilimi olarak değişir. Bu referans 
değeri Vcc=2,7 volt ve 25 0C altında 1.0 ila 1.2 volt arasındadır. Bu bit “0” 
yapıldığında AIN0 pinine pozitif bir giriş uygulanabilir. Bandgap referans 
karşılaştırıcı girişi olarak kullanıldığında gerilimin sabit (kararlı) olabilmesi için 40 ila 
70µS arasında bir zaman geçmesi gerekir. Programcının gerektiği durumlarda bu 
süreyi göz önüne alması gerekir. Çünkü kararlı duruma geçene kadar değerlerde 
bir bozulma gözlenebilir. 
 
• Bit 5 – ACO / Analog Comparator Output: Analog Karşılaştırıcı çıkışı senkronize 
bir çıkıştır ve doğrudan ACO bitine bağlıdır. Senkronize olması 1-2 saat saykıl bir 
gecikmenin sonunda oluşur. Analog karşılaştırıcının sonucu doğrudan bu bit ile 
senkronize olduğundan bu bit’in durumu takip edilerek çeşitli uygulamalar 
geliştirebilir.  
 
• Bit 4 – ACI / Analog Comparator Interrupt Flag: Bu bit, bir karşılaştırmanın 
sonucunda donanım tarafından tetiklenen kesme bitidir. Elde edilecek olan 
kesmenin modu ACIS1 ve ACIS0 bitinin düzenlenmesi ile seçilir. Bununla ilgili 
bilgileri bu bitlerin açıklanmasında bulabilirsiniz. Bu kesmenin program rutinin aktif 
olabilmesi için SEI genel kesmenin ve ACIE yetki bitinin açık olması gerektiği 
unutulmamalıdır. Bu bit, analog karşılaştırma kesme vektörü çalıştıktan sonra 
kendiliğinden silinir.  
 
• Bit 3 – ACIE / Analog Comparator Interrupt Enable : Analog karşılaştırıcı 
kesmesinin aktif olabilmesi için bu bit set yapılmış olmalıdır. Aynı zamanda SREG 

ACD ACGB ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0 ASCR 

Bit             7          6          5         4             3             2      1      0

Read/Write         R/W     R/W        R/W           R/W        R/W           R/W      R/W       R/W      

Başlangıç             0           0            N/A             0             0                0            0              0    
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saklayıcısının I bitinin de set yapılmış olması unutulmamalıdır. Bu bit “0” 
yapıldığında analog karşılaştırıcı kesmesi fasif olacaktır. 
 
• Bit 2 – ACIC / Analog Comparator Input Capture Enable: Bu bitin set yapılması 
sonucunda zamanlayıcı/sayıcı1’in yakalama girişi analog karşılaştırıcı çıkışı ile 
tetiklenmiş olur. Böyle bir programlama için bu bit’e ”1” yazılmalıdır. Analog 
karşılaştırıcı çıkışı doğrudan yakalama girişine bağlı olduğundan, 
zamanlayıcı/sayıcı1 yakalama ünitesinin özelliği olan gürültü önleme ve tetikleme 
kenar seçme düzenlemeleri yapıldığında daha iyi sonuç alınır.  Bu bitin “0” olması 
durumunda yakalama giriş tetiklemesi analog karşılaştırma ile yapılmayacaktır. 
Çünkü iki ünite arasında herhangi bir bağlantı olmayacaktır. Ayrıca yakalama 
sonucunda yakalama kesmesinin aktif olabilmesi için  zamanlayıcı/sayıcı1 Interrupt 
Mask saklayıcısındaki ICIE1 bitinin set yapılmış olması gerekir. 
 
• Bits 1, 0 – ACIS1, ACIS0 / Analog Comparator Interrupt Mode Select: Bu bitler 
sayesinde hangi karşılaştırma olayının analog karşılaştırıcı kesmesini 
tetikleyeceğine karar verilebilir. Kesme modlarının seçimine ilişkin bilgiler tablo 
15.1’de verilmiştir. 
 

ACIS1 ACIS0 Kesme Modları 
0 0 Karşılaştırma kesmesi toggle çıkış 
0 1 AYRILMIŞ 
1 0 Karşılaştırıcı kesmesi, yükselen çıkış kenarı 
1 1 Karşılaştırıcı kesmesi, düşen çıkış kenarı 

 
 
 
ACIS1 ve ACIS0 bitleri değiştirildiği zaman, analog karşılaştırıcı kesmesi pasif 
yapılmalıdır. Bunu yapmak için ise ACSR saklayıcısındaki ACIE biti silinmeli yani 
“0” yapılamalıdır. Bu işlem yapılmadığı takdirde, ACIS1 ve ACIS0 bitleri 
değiştirildiğinde kesme oluşacaktır. 
 

15.1.2 DIDR /DIJITAL GİRİŞİ KAPATMA SAKLAYICISI 
Daha önce yaptığımız uygulamalarda herhangi bir ayırım yapmadan AVR girişlerini 
hep dijital kabul ederek program geliştirdik. Çünkü girişlerin varsayım değerleri 
dijitaldir. Ancak burada AIN1 ve AIN0 pinlerinin girişleri arasında bir analog 
karşılaştırma yapabilmek için bu girişlerin analog giriş için yönlendirilmesi gerekir. 
 

 

 

 
 

- - - - - - AIN1D AIN10 

Tablo 15.2: Analog karşılaştırıcı kesme modu seçimi 

DIDR 

Bit             7          6          5         4             3             2      1      0

Read/Write         R               R             R             R            R             R      R/W       R/W       

Başlangıç            0               0               0             0             0            0            0              0    
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• Bit 1, 0 – AIN1D, AIN0D / AIN1, AIN0 Digital Input Disable: Bu iki bit AIN1 ve 
AIN0 pinlerini dijital girişe kapatır. Girişlerin, değerleri analog olarak kabul etmesini 
sağlar. Bu işlemi yapabilmesi için bit değerinin “1” olması gerekir. Bu bitlerden 
birine “1” yazıldığında AIN1/0 dijital giriş tamponu pasif olur. Bu durumda PIN 
saklayıcısı biti her an “0” olarak okur. Bu durumda analog bir sinyal uygulandığında 
dijital değer geçersiz olacaktır. 
 
PROGRAM 46: AIN0 Vin+, AIN1 Vin- giriş iken LDR’li bir devre ile Analog 
karşılaştırıcı program örneği. Programda LDR karartıldığında PORTB’ye bağlı 
LED’ler kararacaktır. LDR ışık aldığında işe PORTB’ye bağlı LED’ler belli bir 
düzende yanıp sönecekleridir.  
 
 
 
;****************************************************** 
;PROGRAMIN ADI: PROGRAM46.ASM             Tarih: 24.09.2008     
;Analog karşılaştırıcı için örnek program 
;************************************************************ 
.include "tn2313def.inc" ; Entegreyi tanımla 
.def  GECICI    =R16   ;Çalışma saklayıcı tanımla. 
.def SAYAC1    =R17 ;Sayaç 
.def SAYAC2    =R18       ;saklayıcılarını tanımla. 
.def KOPYALA =R20 
;=======================  DÜZENLEMELER ======================= 
.cseg 
.org 0X0000 
     RJMP RESET ;Entegreye enerji geldiğinde RESET'e git. 
RESET: 
 LDI GECICI,RAMEND);Stack pointer sklayıcısı 
 OUT SPL, GECICI ;başlangıcını belirle 
 LDI  GECICI, 0x03   ;AIN1 ve AIN0’ı dijital  
     OUT    DIDR, GECICI   ; girişe kapat     
 LDI GECICI,0B11111100 ;PB0 ve PB1 pinlerini giriş 
 OUT DDRB,GECICI  ;diğer pinleri çıkış yap. 
 OUT  PORTB,GECICI  ;PB0 ve PB1 pinleri pull-up dirençleri devre dışı 
 
;=================== ANA PROGRAM ========================  
BASLA:  
     CLR GECICI  ;PORTB’ye  
 OUT PORTB,GECICI  ; bağlı tüm LED’leri karart 
 IN  KOPYALA,ACSR  ;ACSR değerini KOPYALA’ya aktar 
 SBRC KOPYALA,5  ;ACSR’nin ACO bitini kontrol et 
 RCALL  ANALOG_KARSILASTIRMA ;ACO =1 ise alt programa git 
 RJMP  BASLA  ;BASLA etiketine git. 
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;================== ANALOG_KARSILASTIRMA ==================== 
ANALOG_KARSILASTIRMA: 
 LDI  GECICI,0XCC  ;PORTB LED’lerini 11001100  
 OUT PORTB,GECICI  ;düzeninde yak 
 RCALL GECIKME  ;Gecikme alt programını çağır. 
 LDI  GECICI,0X30  ;PORTB Led’lerini 01010100 
 OUT PORTB,GECICI  ;düzeninde yak. 
 RCALL GECIKME  ;GECIKME alt programını çağır. 
 RET   ;ANALOG_KARSILASTIRMA  alt program. çık 
 
;============= ZAMAN GECIKTİRME ALT PROGRAMI ================ 
GECIKME:        
     LDI     SAYAC2, 255 ;SAYAC2'ye 255 desimal yükle. 
GECIK1: 
     LDI    SAYAC1, 125   ;SAYAC1'e 125 desimal sayısını yükle.  
GECIK2: 
    DEC     SAYAC1        ;SAYAC1 sayacını bir azalt 
     BRNE    GECIK2        ;SAYAC1<>0 ise GECIK2 etiketine git 
   DEC     SAYAC2        ;SAYAC2 sayacını bir azalt 
     BRNE    GECIK1            ;SAYAC2<>0 ise GECIK1etiketine git              
   RET               ;Ana programa dön. 
 

1:Analog  karşılaştırıcının kullanılabilmesi için AIN0 ve AIN1 karşılaştırma  
girişlerine analog gerilim uygulanması gerekir. Bunun için de varsayım değeri dijital 
giriş olan bu pinlerin dijital girişe kapatılıp analog girişe açılması gerekir. Bu 
satırlarda yapılan işlem budur. DIDR (dijital giriş kapatma saklayıcısı) saklayıcısının 
0. (AIN0) ve 1. bit’leri (AIN1) bu satırlarla set yapılır ve pinlerin dijital girişten analog 
girişe dönmesi sağlanır.   

2:Analog giriş yapılacak olan PB0 ve PB1 pinlerinin iç pull-up dirençleri pasif 
yapılmalıdır. Ayrıca bu pinlerin giriş yapılması gerekir. Bu bölümdeki kodlarla pull-
up dirençleri kapatılmış ve bu iki pin giriş olarak düzenlenmiştir. 

3:Bu bölümde,  programın analog karşılaştırma sonucunu takip eden satırlar 
bulunur. Analog karşılaştırmanın sonucu bilindiği gibi ACO bitini etkiler. 
Karşılaştırma sonucunda çıkış konum değiştirdiğinde bu bit “1” olur. Bu bitin konum 
değiştirdiği takip edildiğinde program içerisinde yeni şartlar oluşturulabilir. Bu 
bölümde IN komutu ile ASCR saklayıcısı KOPYALA saklayıcısına kopyalanır ve 5. 
bitin durumu takip edilir. Eğer karşılaştırma çıkışı değişirse ACO biti “1” değerini 
alır ve program ANALOG_KARSILASTIRICI alt programına dallanır. 
 
PROGRAM 46 İÇİN İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Programı uygun editörle yazınız. PROGRAM46.ASM olarak kaydediniz. 
2. Programınızı derleyiniz. Programlayıcınız ile bilgisayarınızı uygun şekilde 

yapılandırınız. 
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3. Sigorta bitlerini, 4MHz dahili/harici osilatör ve CKDIV8 sigorta biti programlı 
olarak kaydediniz. 

4. Derlediğiniz PROGRAM46.HEX dosyanızı uygun yazılımla AVR’ye 
yükleyiniz.  

5. Entegrenizi programladıktan sonra, doğruluğundan emin olduğunuz 
deneme devresine yerleştiriniz. (AVR PROG/DEKA kartı kullanıyorsanız 
entegreyi yerinden sökmenize gerek yoktur) 

6. Deneme devresini board üzerinde oluşturacaksanız şekil 15.4’deki devre 
şemasını kullanabilirsiniz. (AVR PROG/DEKA kartı kullanıyorsanız sadece 
kesik çizgi ile işaretlenmiş olan alandaki devreyi oluşturup, besleme hattını 
AVR’nin 20 numaralı Vcc pinine ve 10 nolu GND pinine irtibatlayınız.) 

 
 
Not: Ayarlı direncin LED direncine, LDR ile birlikte kullanılan bölücü direncin 
 LDR değerine uygun seçilmesi gerekir. Buradaki dirençler gerilim bölücü 
 olarak çalışmaktadır. Bölücü dirençler eşit veya 1/3 oranında olabilir.  
 

7. Devrenize enerji vermeden önce 47K ayarlı direnci orta pozisyona getiriniz. 
8. LDR’nin üzerini kapatarak ışık almasını engelleyiniz. Ayarlı direnci PORTB 

LED’lerinin tam söndüğü noktaya denk getiriniz. Bu iki giriş geriliminin 
hemen hemen eşit olduğu nokta olacaktır. Kararsız bölgeye çok yakın 
demektir. LDR’nin üzeri kapalı olduğundan direnç değeri, ışık aldığı değere  
göre daha büyük durumdadır. Böylece Vin- > Vin+ olacağından ACO biti 
“0” değerinde olacaktır. 

47K 
47K 

Şekil 15.4: PROGRAM46.ASM programı deneme devresi 
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9. Ayarlı direnç değerini değiştirmeden elinizi LDR üzerinden çekiniz. 
LED’lerin,  sıralamasından,  sıralamasına 
geçerek yandığını (flaş) yaptığını görünüz.  

10. Elinizi LDR’nin üzerini kapatacak şekilde gezdiriniz. LDR’nin direnci 
yükselecek, üzerinde düşen gerilim artacak ve Vref değerini geçtiği için 
ACO bitinin değerini değiştirecektir. Bu durumda LED’ler sönecektir. Bu 
işlemi birkaç kez tekrarlayarak devrenin nasıl çalıştığını yeniden 
yorumlayınız.  

11. Programın çalışmasını daha iyi anlamak için elde edilen değerleri bir 
gözlem tablosuna kaydediniz. Bu programın çalıştırılması sırasında elde 
edilmiş olan gözlem tablosu ve değerleri tablo 15.2’de verilmiştir.   

 
 

 
 
12. Deneme devrenizden PB0 pinini (AIN0 girişi) açınız. (proje board’undan 

bağlı kabloyu sökünüz.) Aşağıdaki kod ilavesini yapınız.  
BASLA:  
    LDI GECICI,0X40 
 OUT  ACSR,GECICI 
             
 Devreyi tekrar çalıştırınız. Bu değişiklikle dahili referans kullanılmış ve 
karşılaştırma bu referansa göre yapılmıştır. Aydınlıkta LED’lerin yanması karanlıkta 
ise kararması gereklidir. Eğer devre bu şekilde çalışmıyorsa, LDR’ye bağlı seri 
direnç değerini değiştirerek yeniden deneyiniz. 
 

 
 

LDR’nin 
durumu 

AIN0 pini 
(Vref) Volt 

AIN1 pini 
(Vin-) Volt 

LED’lerin 
durumu 

LDR’nin  direnci 
KΩ 

AÇIK 1,35 0,75 0xCC  0x30 (flaş) 45 
KAPALI 1,35 1,55 0x00  (Karartılmış) 150 

Tablo 15.3: PROGRAM46.ASM programının çalışması sırasında elde edilen değerler. 

Şekil 15.5: PROGRAM46.ASM programının ışık ve karanlıkta çalıştırılması  

LDR
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PROGRAM 47: Analog kesme için program örneği. PROGRAM46.ASM 
üzerinde  bazı değişiklikler yapılarak bu yeni program elde edilecektir. Amaç 
Analog kesmenin elde edilmesi ve program içerisinde kullanılmasıdır. Programda 
LDR karartıldığında PORTB’ye bağlı LED’ler belli bir düzende yanıp sönecekleridir. 
LDR ışık aldığında ise PORTB’ye bağlı LED’ler kararacaktır. 
 
;************************************************************ 
;PROGRAMIN ADI: PROGRAM47.ASM             Tarih: 29.09.2008     
;Analog karşılaştırıcı kesmesi örnek program 
;************************************************************ 
.include "tn2313def.inc" ; Entegreyi tanımla 
.def  GECICI    =R16   ;Çalışma saklayıcı tanımla. 
.def SAYAC1    =R17 ;Sayaç 
.def SAYAC2    =R18       ;saklayıcılarını tanımla. 
 
;======================= DÜZENLEMELER ======================= 
.cseg 
.org 0X0000 
     RJMP RESET ;Entegreye enerji geldiğinde RESET'e git. 
.org 0x000A  ; Analog kesme geldiğinde 
 RJMP  ANLG_KESME ;ANLG_KESME alt programına git 
RESET: 
 LDI GECICI,(RAMEND);Stack pointer saklayıcısı 
 OUT SPL, GECICI ;başlangıcını belirle 
 LDI  GECICI, 0x03   ;AIN1 ve AIN0'yı dijital  
     OUT    DIDR, GECICI   ; girişe kapat     
 LDI GECICI,0B11111100 ;PB0 ve PB1 pinlerini giriş 
 OUT DDRB,GECICI  ;diğer pinleri çıkış yap. 
 OUT  PORTB,GECICI  ;PB0 ve PB1 pinleri pull-up dirençleri devre dışı 
 
;=================== ANA PROGRAM ============================  
BASLA:  
 SEI  ;Tüm kesmeleri aç 
     LDI GECICI,0X4A ;ACSR’da ACGB, ACIE ve ACIS1  
 OUT ACSR,GECICI ;bitlerini “1” yap 
 CLR GECICI  ;PORTB'ye  
 OUT PORTB,GECICI  ; bağlı tüm LED'leri karart 
 RJMP  BASLA 
 
;================== ANALOG_KESME =========================== 
ANLG_KESME: 
 CLI  ;Tüm kesmeleri kapat 
 LDI  GECICI,0XCC  ;PORTB LED'lerini 11001100  
 OUT PORTB,GECICI  ;düzeninde yak 
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 RCALL GECIKME  ;Gecikme alt programını çağır. 
 LDI  GECICI,0X30  ; PORTB LED'lerini 00110000 
 OUT PORTB,GECICI  ; düzeninde yak 
 RCALL  GECIKME ; Gecikme alt programını çağır. 
 RETI   ;Ana programa dön 
;==============ZAMAN  GECIKTİRME ALT PROGRAMI =============== 
GECIKME:        
     LDI     SAYAC2, 255 ;SAYAC2'ye 255 desimal yükle. 
GECIK1: 
     LDI    SAYAC1, 100 ;SAYAC1'e 100 desimal sayısını yükle.  
GECIK2: 
    DEC     SAYAC1         ;SAYAC1 sayacını bir azalt 
     BRNE    GECIK2         ;SAYAC1<>0 ise GECIK2 etiketine git 
   DEC     SAYAC2        ;SAYAC2 sayacını bir azalt 
     BRNE    GECIK1            ;SAYAC2<>0 ise GECIK1etiketine git              
   RET               ;Ana programa dön. 

 

1 :Bu programın bir önceki programdan farkı, ACO pini yerine analog kesme 
kaynağının takip edilmesidir. Eğer analog kesme oluşursa program akışı 0x000A 
adresine döner. Bu satırlar, analog kesme adresinin belirlenmesi ve kesmenin 
oluştuğu anda ANL_KESME alt programına dallanma yapılması için kullanılmıştır.  

2:Analog durum saklayıcısı ACSR’nin düzenlendiği satırlardır. Önce GECICI 
daha sonrada ACSR saklayıcısına 0x4A=01001010 yüklemekle, ACBG biti set 
yapılarak, dahili referansın kullanılması sağlanır. ACIE biti set yapılmakla, analog 
karşılaştırıcı kesmesi aktif yapılır. ACIS1=1 ve ACIS0 yapılmak suretiyle de 
kesmenin yükselen kenarda başlaması sağlanır. 

PB0 ve PB1’in dijital girişe kapatılması, bu iki bitin giriş olarak kullanılması ve     
pull-up dirençlerinin pasif yapılması ile ilgili düzenlemeler PROGRAM46.ASM’deki 
yapı ile aynıdır. 
 
 
PROGRAM 47 İÇİN İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Programı uygun editörle yazınız. PROGRAM47.ASM olarak kaydediniz. 
2. Programınızı derleyiniz. Programlayıcınız ile bilgisayarınızı uygun şekilde 

yapılandırınız. 
3. Sigorta bitlerini, 4MHz dahili/harici osilatör ve CKDIV8 sigorta biti programlı 

olarak kaydediniz. 
4. Derlediğiniz PROGRAM47.HEX dosyanızı uygun yazılımla AVR’ye 

yükleyiniz.  
5. Entegrenizi programladıktan sonra, doğruluğundan emin olduğunuz 

deneme devresine yerleştiriniz. (AVR PROG/DEKA kartı kullanıyorsanız 
entegreyi yerinden sökmenize gerek yoktur) 

6. Devrenizi board üzerine kuracaksanız, şekil 15.4’deki devreyi 
kullanabilirsiniz.  
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7. Devrenize enerji vermeden önce PB0 pinine bağlı kabloyu sökünüz. (Dahili 
referans kullanılacağından bu pinden harici referans bağlamaya gerek 
yoktur. 

8. Devrenize enerji veriniz. İlk anda PORTB pinlerine bağlı LED’lerin sönük 
olduğunu görünüz. Elinizle LDR’nin üzerini kapatınız. Daha az ışık 
almasını ve LDR direncinin artmasını sağlayınız. Analog karşılaştırma 
çıkışında değişiklik olacağı için kesme oluşacaktır. 

9. Elinizi LDR üzerinde gezdirdiğiniz sürece LED’lerin,  
sıralamasından,  sıralamasına geçerek yandığını (flaş) 
yaptığını görünüz.  

 
 
 
 
KENDİNİZ UYGULAYINIZ 
PROGRAM45.ASM programı, uyku moduna ait bir uygulama örneğidir. Bu 
programda uyku modundan harici kesme ile çıkılmaktadır. Bilindiği gibi uyku 
modundan çıkışta, Analog kesmesi de kullanılmaktadır. PROGRAM45.ASM 
programını, uyku modundan çıkması için Analog kesmenin kullanılabileceği şekilde 
yeniden düzenleyiniz.  
 
 


