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GİRİŞ
Yakın zamana kadar led denilince cihazların ön panellerinde bulunan ikaz lambaları, müzik
setlerindeki vumetre veya efsanevi kara şimşek devresi akla gelirdi. Günümüzde ise ledler; iç
aydınlatma amaçlı armatürlerden bina dış aydınlatma spotlarına, ameliyathane lambalarından
otomobil stop lambalarına, dijital duvar saatlerinden kayan yazılara ve elektronik bilgilendirme
panolarına, trafik ışıklarından el fenerlerine, otobüs tavan aydınlatmalarından yine otobüs güzergah
tabelalarına, mağaza vitrin aydınlatmalarından sokak lambalarına, led projektörlerden dev ekran led
televizyonlara ve led tabelalara kadar pek çok alanda kullanılmakta, kullanım alanlarına sürekli
yenileri eklenmektedir.
Tabela yapım işi ile uğraşanların büyük bölümü müşterilerinin beklentilerini karşılamak amacıyla
led tabela yapımına başlamış olup, led tabelalar her geçen gün baş döndüren bir hızla
yaygınlaşmaktadır. Led tabelalar kullanım yerine, maliyetine, ihtiyaca, tasarlayıcının kabiliyetine ve
hayal gücüne göre değişik şekillerde tasarlanmaktadır. Led tabela ile milyonlarca farklı renk elde
edilebileceği gibi, animasyonlarla sabit tabelalar arasından kolayca sıyrılarak öne çıkmaktadır. Ayrıca
bakım gerektirmeden her türlü iklim koşulunda uzun yıllar çalışabilmesi, düşük güç sarfiyatı ve
ekonomik olması diğer üstünlükleridir.
Led tabela yapmaya karar veren bir teknik elemanın öncelikle ledin yapısı, çalışma prensibi,
çeşitleri ve çalıştırılmasında kullanılan bağlantı şekilleri hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması
gerekmektedir.
Bu çalışmada meraklıları için basit bir led tabelanın nasıl yapılacağı tüm aşamalarıyla detaylı olarak
anlatılmıştır. Çalışmanın 1.bölümü bakır plaket üzerine led tabela yapımını, 2.bölümü ise Pleksiglas
üzerine led tabela yapımını içermektedir. Piyasada üretilen büyük boyutlu led tabelalarda;
uygulanabilirlik, yapım süresi, maliyet ve işçilik açısından bu çalışmanın 1.bölümünde yer aldığı
şekliyle bakır plaket üzerine led tabela yapılmamakta olup bunun yerine 2.bölümde açıklandığı gibi
bilgisayar ortamında ürünün tasarımı yapılıp ardından pleksiglas üzerine baskı işlemi gerçekleştirilip,
ledlerin yerleştirileceği noktalar istenilen çapta delinmekte ve ledler yerleştirilerek, pleksiglasın arka
yüzeyinde plaket kullanmaksızın ledlerin bağlantıları yapılmaktadır. Son aşamada da silikon
yardımıyla ledler sabitlenmekte ve gerekiyorsa kutulanmaktadır (ayrıntılar için 2.bölüme bakınız).
Bakır plaket üzerine led tabela yapımını öğrenen bir teknik eleman pleksiglas üzerine led tabela
yapımını kolaylıkla gerçekleştirebilir. Bu dokümanın tüm meraklıları ve yeni başlayanlar için yararlı
olması temennisiyle.
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1.BÖLÜM :BAKIR PLAKET ÜZERİNE LED TABELA YAPIMI
BAKIR PLAKET ÜZERİNE LED TABELA YAPIM AŞAMALARI:
1‐ Yapılacak tasarımın özelliklerinin belirlenmesi.
2‐ Bilgisayar ortamında baskı devre tasarımının yapılması.
3‐ Baskı devrenin plakete aktarılarak elemanların montajının yapılması.
4‐ Mikrodenetleyici yazılımının hazırlanarak yüklenmesi.
5‐ Led tabelanın kutulanması.

1 YAPILACAK TASARIMIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.
Çalışmamızda 8cmx25cm boyutunda, MURAT kelimesini içeren bir led tabela yapacağız.

2 BİLGİSAYAR ORTAMINDA BASKI DEVRE TASARIMININ YAPILMASI.
Mikrodenetleyici çıkış portları ile her bir harfi kontrol edeceğiz ve her harf için ayrı bir devre
tasarlayacağız. Ledleri paralel olarak gruplandırıp, her harfi oluşturan led grubunu bir transistör
yardımıyla mikrodenetleyici portundan kontrol edeceğiz.
M harfi için oluşturulacak devre Şekil‐1 ‘de verilmiştir. R1 direnci akım sınırlayıcı olarak
kullanılmakta olup yaklaşık 100 ohm değerinde olmalıdır. R2 direnci, transistörün beyzi için ön direnç
olup 100 ohm değerindedir.

Şekil‐ 1: Her harf için oluşturulacak devrenin şeması.
Piyasada genellikle led tabelalar için 12Volt değerinde Anahtarlamalı Güç Kaynakları (SMPS‐
SWITCH MODE POWER SUPLLY: İçerisinde switch mode trafosu denilen özel transformatörün
kullanıldığı, klasik transformatörlü güç kaynaklarına göre verdiği akım yüksek olup, fazla ısınmaksızın
sürekli yük altında kalabilme özelliğine sahip yüksek verimli güç kaynaklarıdır) kullanılmaktadır ve
ledler Şekil‐1 ‘dekinden farklı olarak, led grupları 3 led birbirine seri + akım sınırlama direnci olmak
üzere yapılmaktadır. Bizim çalışmamızda mikrodenetleyicimizin besleme gerilimi 5 volt değerinde
olduğundan dolayı, doğrudan 5Volt besleme değerine göre led tasarımı gerçekleştireceğiz.
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Böylece tasarım daha sade olacak. BC237 transistörü yerine daha yüksek güç değerine sahip
BD135 kullanılabilir. BC237 küçük boyutlu ve minimum maliyetli olduğundan tercih edilmiştir. Paralel
bağlı ledlerin sayısı arttıkça, ledlerin çektiği akım azalmakta ve parlaklıkta azda olsa azalma meydana
gelmektedir. Ancak amatör uygulamalar için 10 lede kadar Şekil ‐1’deki devre ile tek transistörle
sürmek mümkündür. Led sayısı çok artacaksa belli sayıda led için bir transistör kullanılıp,
transistörlerin beyzi birleştirilebilir. Bizim örnek uygulamamızda her harf için tek transistör yeterli
olacaktır.
Her bir karakter 7 satır ve 5 sütundan oluşacak şekilde plaket üzerine aşağıdaki gibi
yerleştirilecektir. Şekilde görünen her bir pikselimiz 1cmx1cm boyutundadır.

Şekil‐3: Harflerin oluşturulması ve led dizilimlerinin‐sayılarının belirlenmesi.
Şekil‐3 ‘de görüldüğü gibi M harfi için 17, U harfi için 17, R harfi için 18, A harfi için 16 ve T harfi
için 11 led kullanılacak ve her bir harfi oluşturan ledler için Şekil‐1 ‘deki devre kurulacaktır. Toplamda
mikrodenetleyicinin 5 çıkış ucu kullanılacak ve her bir çıkışı bir harfi ilgili transistörün beyzi üzerinden
kontrol edecektir.

Şekil ‐4: Baskı devrenin üst görünümü (Yerleşim planı, eleman yüzeyi)
Şekil‐4’te tasarımı yapılan baskı devrenin üst görünümü, Şekil‐5’te ise alt görünümü yer
almaktadır. Şekil‐4’teki devrede +5V,GND konnektörü ile besleme gerilimi uygulanmaktadır.

Şekil ‐5: Baskı devrenin alt görünümü (Bakır yüzey)
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Şekil‐6’da ise PIC16F628A mikrodenetleyicisi kullanılarak yapılan sürücü devre verilmiştir. Sürücü
devre istenirse led tabela içerisinede yerleştirilebilir veya ayrı devre olarak tasarlanabilir. Bu
tasarımda devrenin içerisine yerleştirilmiştir. Mikrodenetleyici olarak 16F628A kullanılmıştır. B portu
yazılımda çıkış olarak tanımlanacak ve B_0 M harfini, B_1 U harfini, B_2 R harfini, B_3 A harfini, B_4 T
harfini kontrol etmede kullanılacaktır. Port çıkışı lojik 1 olduğunda ilgili harfteki ledler yanacak, lojik 0
olduğunda ise sönecektir. Yazılım bu esasa göre yazılacaktır.
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PIC16F628A

Şekil ‐6: Sürücü devre.

3 BASKI DEVRENİN PLAKETE AKTARILARAK ELEMANLARIN MONTAJININ YAPILMASI.
Şekil‐5 ‘te verilen baskı devre, lazer yazıcı ile kuşe kâğıda bastırılıp, ütü yardımıyla yüzeyi
temizlenmiş ve kenarları düzeltilmiş bakır plakete aktarılır (ütüleme işlemiyle aynalama yapılmış
olacağından dolayı, yazıcıdan çıktı alınırken yolların üst görünümü yazdırılmaktadır). Piyasadaki
standart bakır plaketler yerine, genleşmenin az olduğu, nem çekmeyen ve eğilip bükülmeyen epoksi
plaketlerin kullanılması sürücü devrenin ömürlük olmasını sağlayacaktır. Perhidrol ve tuzruhu (1 ‘e 3
oranıyla) karışımının içerisinde plaket bekletilir ve tasarım plakete aktarılmış olur. (Şekil‐7)

Şekil ‐7: Tasarımın plakete aktarılmış hali
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El matkabıyla delikler 1mm çaplı uç kullanılarak delinir, ardından sprey boya kullanılarak plaketin
üst yüzeyi siyaha boyanır. Böylece Ledlerin ön plana çıkması sağlanır. (Şekil‐8)

Şekil ‐8: Tasarımın plakete aktarıldıktan sonra sprey boya ile boyanması.
Boyama işlemini takiben elemanlar yönlerine dikkat edilerek yerleştirilir ve lehimlenir. (Şekil‐9)
Devremiz artık kontrol edilmeye hazırdır.

Şekil‐ 9: Plaketin mantaj yapıldıktan sonraki hali.

4 MİKRODENETLEYİCİ YAZILIMININ HAZIRLANARAK YÜKLENMESİ
Program kullanmadığımız takdirde ledler sadece sürekli yanabilmektedir. Kontrol programı ile
istediğimiz animasyonu çalışmamıza eklememiz mümkündür. Picbasic programı yardımıyla BASIC
programlama dilinde kontrol programını yazalım. Çalışmamızda, PIC 16F628A mikrodenetleyici
kullandık. Osilatör için 4 MHZ frekanslı dahili osilatör seçelim. B portu yazılımda çıkış olarak
tanımlandı. B_0 M harfini, B_1 U harfini, B_2 R harfini, B_3 A harfini, B_4 T harfini kontrol etmede
kullanılmıştır. Port çıkışı lojik 1 olduğunda ilgili harfteki ledler yanmakta, lojik 0 olduğunda ise
sönmektedir.Programımıza istediğimiz animasyonları eklememiz mümkündür. Biz animasyonları alt
programlar olarak tanımlayalım. Alt program etiketlerinde hangi işlemi gerçekleştirildiği verilmiştir.

LED Tabelamızın harf sayısı dikkate alındığında, PIC16F628A mikrodenetleyici ile A portu ile 5, B
portu ile 8 olmak üzere toplam 13 karakteri kontrol edebiliriz. Karakter sayımız daha fazla olursa
16F877 mikrodenetleyici (5 Port ile toplam 32 karakter kontrol edilebilir) kullanabiliriz.
Daha profesyonel animasyon programları, C ve Assembly dilinde yazılmış program örnekleri için
lütfen internet sitesini ziyaret ediniz.
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Program kodu aşağıdaki gibidir.
'********************************************************************
'* Name
: LEDTABELA.BAS
*
'* Tasarım : Murat FETTAHOĞLU
ocak 2012 www.muratfettahoglu.com *
'********************************************************************
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'Dahili osilatör kullanılacak
TRISB=%00000000 'B Portunun çıkış olarak tanımlanması
deger VAR BYTE
'deger değişkeninin tanımlanması
BASLA:
'PROGRAM BAŞLANGICI
PORTB=%00000000 'Çıkışları sıfırla.
deger=1000
CALL YAN_SON
'YAN_SON Etiketli altprograma git.
CALL HECELE
CALL SAGAKAY
CALL SAGASOLAKAY
CALL EFECT_HECE
CALL EFECT_ALL
GOTO BASLA
‘Program sonu, başa dön.
'Karakterlerin tamamını yakıp-söndüren alt program
YAN_SON:
PORTB=%00000000
'B portunu sıfırla.
PAUSE 300
'300ms bekle.
PORTB=%00011111
'B portundaki çıkışları 1 e kur.
PAUSE 300
PORTB=%00000000
PAUSE 300
return
'Heceleyerek yakıp söndüren alt program
HECELE:
PORTB=%00000011
PAUSE 300
PORTB=%00011100
PAUSE 300
PORTB=%00000000
PAUSE 300
Return
'sağa kaydıran alt program
SAGAKAY:
PORTB=%00000001
PAUSE 300
PORTB=%00000010
PAUSE 300
PORTB=%00000100
PAUSE 300
PORTB=%00001000
PAUSE 300
PORTB=%00010000
PAUSE 300
PORTB=%00000000
PAUSE 300
RETURN
'sağa-sola kaydıran alt program
SAGASOLAKAY:
PORTB=%00000001
PAUSE 300
PORTB=%00000010
PAUSE 300
PORTB=%00000100
PAUSE 300
PORTB=%00001000
PAUSE 300
PORTB=%00010000
PAUSE 300
PORTB=%00001000
PAUSE 300
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PORTB=%00000100
PAUSE 300
PORTB=%00000010
PAUSE 300
PORTB=%00000001
PAUSE 300
PORTB=%00000000
PAUSE 300
return
'Heceleyerek efekt altprogramı
EFECT_HECE:
WHILE(deger>0)
IF deger>0 THEN
deger=(deger-3)
PORTB=%00000011
PAUSE deger
PORTB=%00011100
pause deger
ENDIF
WEND
deger=1000
PORTB=%00000000
RETURN
'Tamamına ait efekt altprogramı.
EFECT_ALL:
WHILE(deger>0)
IF deger>0 THEN
deger=(deger-3)
PORTB=%00011111
PAUSE değer
PORTB=%00000000
pause deger
ENDIF
WEND
deger=1000
PORTB=%00000000
RETURN

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Programa ait hex kodu,
mikrodenetleyiciye yüklenir.

osilatör

seçimine

dikkat

edilerek

programlayıcı

yardımıyla

5 LED TABELANIN KUTULANMASI.
Kutulama işlemini tabela işiyle uğraşanlar, ürünün kullanılacağı ortama göre
gerçekleştirmektedirler. Söz gelimi dış ortamda çalıştırılacak tabelalar ile vitrin içerisine yerleştirilecek
tabelaların kutulanması maliyet faktörü dikkate alınarak farklı şekilde yapılır. Dış ortamda kullanılacak
tabelalar için yağmur, kar ve nem gibi koşullarda çalışabilecek şekilde kutulama ve silikonlama işlemi
yapılır. İç ortam içinse çok iyi bir silikonlama şart değildir. Pleksiglas üzerine yapılan tabelalarda ledler
her halükarda arkadan pleksiglasa silikonlanmaktadır. Biz tabelamızı ve anahtarlamalı güç kaynağımızı
(SMPS) sabitleyebilmek maksadıyla, içerisine kanallar açılmış ahşap kutu kullanacağız. Biraz kaba
görünümlü olsada maliyeti az ve tamamen kendi tasarımımız olacak.
Şekil‐10 ‘da led tabelanın kutulanmış hali gözükmektedir. Artık led tabelamızı istediğimiz yere
asabiliriz.
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Şekil‐ 10: Led Tabelanın kutulanmış hali.
Video‐1 ‘de, led tabelanın çalışmasına ait video verilmiştir.

Video‐1: Led tabelanın çalışmasına ait video.
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2.BÖLÜM : PLEKSİGLAS ÜZERİNE LED TABELA YAPIMI
Öncelikle pleksiglasın ne olduğunu ve yapısını açıklayalım.
Pleksiglas aslı metakrilik reçine olan renkli veya renksiz bir çeşit plastik camdır. Pleksiglas saydam,
yarı saydam olabilir; kolay işlenebilir, kesilebilir, delinebilir, hafiftir. Dış etkiler ile ozon, oksijen ve klor
gibi bazı etkenlere karşı dayanıklıdır. Pleksiglas piyasada genellikle 1,5‐25 mm kalınlığında düz
levhalar halinde bulunur. 90°c sıcaklıktaki su içinde ya da 90 ‐115°c de etüvde ısıtılarak yumuşatılır ve
böylece kalıplanarak istenilen biçim verilebilir. Camdan daha dayanıklı ve daha hafiftir, ancak
termoplastik olduğundan yanmaya karşı dayanıklılığı daha azdır. Pleksiglas, aydınlatma
armatürlerinde, iç bölmelerde, led tabelalarda ve benzeri işlerde kullanılır.
PLEKSİGLAS ÜZERİNE LED TABELA YAPIM AŞAMALARI:
1‐ Yapılacak işin bilgisayar ortamında tasarlanması.
2‐ Pleksiglasın lazer makinesinde delinmesi.
3‐ Ledlerin Pleksiglas üzerine yerleştirilmesi ve bağlantılarının yapılması.
4‐ Kontrol devresinin (sürücü) yapılması.
5‐ Ledlerin silikonlanması.
6‐Mikrodenetleyici yazılımının hazırlanarak yüklenmesi.
7‐ SMPS bağlanması ve kutulama işlemi.

1 YAPILACAK İŞİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA TASARLANMASI
Öncelikle yazılacak yazı COREL DRAW programında hazırlanır. Hazırlanma aşaması şu şekildedir.
İlk önce yazı programa normal şekilde yazılır. Yazı şekli, boyutu, genişliği gibi özellikleri
belirlenir (Şekil‐11).
Daha sonra yapacağımız işin Pleksiglas boyutlarında bir çerçeve oluşturulur(Şekil‐ 12).
Daha önceden hazırladığımız yazı, hazırlanan çerçeve içine yerleştirilir. Programdaki kısayollar
kullanılarak çerçeve içinde üstten ve yandan eşit hale getirilir.
Bu işlemlerden sonra ledlerin çapına göre (5mm‐3mm vb.) markalama seçilerek led yerleri
markalanır ve böylelikle led yerleri belirlenmiş olur (Şekil‐ 13).
Bu işlemler yapıldıktan sonra artık tabelamız Pleksiglas üzerine aktarılmaya hazır olur.
NOT: Bizim örneğimizde tabelanın gündüz ledler yanmıyor iken de fark edilebilmesi için mavi
üzerine beyaz sticker ile kaplanmış ve program içerisinde çerçeve ile beraber kes seçeneği
kullanılarak yazı şeklinde led kelimesini elde etmiş oluruz. Lazer makinesinin işlemi bittikten sonra
üzerindeki beyaz sticker’i sökerek sadece led yazısını pleksiglass üzerinde elde etmiş oluruz.
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ŞEKİL‐11: Yazının şeklinin, genişliğinin ve boyutunun belirlenmesi.

ŞEKİL‐12: Pleksiglas boyutuna göre çerçeve oluşturulması.
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ŞEKİL‐13: Ledlerin yerlerinin belirlenmesi.

2 PLEKSİGLASIN LAZER MAKİNESİNDE DELİNMESİ
Yukarıdaki işlemlerden sonra, Corel Draw prgramı aracılığıyla hazırlanan çalışma LAZER KESİM
Makinesine aktarılır burada koordinant ayarları yapıldıktan sonra lazer kesim makinesi (Şekil‐14)
programdan gelen markalamaya göre lazer kesimle hem belirlenen Pleksi boyutunu ve ledlerin
yerlerini deler (Video‐2: Lazer kesim makinesiyle delme işlemi). Böylelikle pleksiglass artık ledleri
yerleştireceğimiz hale gelir (Şekil‐15).

ŞEKİL‐ 14: Lazer kesim makinesi
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VİDEO ‐2: Lazer kesim makinesi ile delme işlemi.

Şekil‐15: Pleksiglasın kesildikten ve delindikten sonraki hali (farklı bir çalışma için).
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3 LEDLERİN PLEKSİGLAS ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMESİ VE BAĞLANTILARININ YAPILMASI .
Ledler deliklerine uygun şekilde dizilir. Ledlerin dizilmiş hali Şekil‐16 ‘da verilmiştir.

Şekil‐ 16: Pleksiglasın Ledler dizildikten sonraki hali.
Pleksiglas led tabelada led bağlantıları arka kısımdan yapılır.
Eğer tabelada sadece ledlerin sürekli yanması istenseydi Şekil‐ 17’deki gibi bağlantıları yapar
(ayrıca baskı devre yapmaksızın, seri dirençler havada kalacak şekilde ledlere arkadan bağlanacaktı)
ve doğrudan güç kaynağına bağlardık. Ancak biz yine karakterleri mikrodenetleyici ile kontrol
edeceğiz ve her karakter için Şekil‐18’de verildiği gibi ledleri gruplandıracağız.

Şekil‐17: Sadece sürekli yanan ledler isteniyorsa yapılacak bağlantı.
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Şekil‐18: Ledlerin gruplandırılması ve kontrol devresi.
Ledleri, ledlerin anot kısımlarından 3’er 3’er gruplandıracağız. Ve her bir 3’lü gruba seri olarak 110
ohm’luk direnç bağlayacağız (Gruplardan arta kalan ledler için 2 led’e 220 ohm, 1 lede 330 ohm
direnç gelecek şekilde bağlanır). Daha sonra bir karakterdeki tüm grupları dirençlerden birleştirip tek
bir bağlantı haline getireceğiz. Dirençlerden sonra karakter doğrudan güç kaynağına (+) kısma
bağlanır. Katotlar ise karakterde kaç tane led varsa hepsi birbirine paralel şekilde bağlanır ve tek bir
bağlantı halinde kontrol devresine yani mikrodenetleyicinin ilgili çıkışındaki transistörün kollektör
ucuna bağlanır.

4 KONTROL DEVRESİNİN (SÜRÜCÜ) YAPILMASI.
Şekil ‐18’de; plekside yer alan kısım olarak belirtilen bağlantılar yukarıda açıklandığı gibi,
Pleksiglasın arka yüzeyinde yapıldı. Aynı şekilde verilen mikrodenetleyici, sürücü transistörler ve
transistörün beyz ucundaki dirençten oluşan kısım kontrol devremizdir.Kontrol devresi delikli
perdinaks üzerine yapılabileceği gibi, bakır plaket üzerine de yapılabilir. Piyasada hazır kontrol
devreleride sıklıkla kullanılmaktadır. Kontrol devresi bakır plaket üzerine yapılmış ve plakside yer alan
her bir karakterdeki ledlerin birleştirilmiş olan katot uçlarına, ilgili çıkış bağlanmıştır. (L karakteri için B
portunun 0.pinine bağlı transistörün kollekterüne, E karakteri B_1, D karakteri B_2 pinine bağlı
transistörün kollektörüne). Kontrol devresinin çalışması 1. Bölümde verilmişti.

5 LEDLERİN SİLİKONLANMASI.
Bu aşamada ise hem ledleri sabitlemek için hem de dış ortamlarda da olacağını düşünüp su ve
benzeri maddelerin zarar vermemesi için ledler tüm bağlantılar yapıldıktan sonra dibinden dikkatli bir
şekilde pleksiglasa silikonlanır (Şekil‐19: Pleksiglasın ledler silikonlandıktan sonraki hali).
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Şekil‐19: Pleksiglasın Ledler silikonlandıktan sonraki hali.

6 MİKRODENETLEYİCİ YAZILIMININ HAZIRLANARAK YÜKLENMESİ.
Program kodu 1.bölümdekiyle kısmen aynı olup, B portunun sadece 3 çıkışı (B_0 L karakterine,
B_1 E karakterine, B_2 D karakterine bağlı)kullanılmaktadır.
Program kodu aşağıda verilmiştir.
'********************************************************************
'* Name
: LEDTABELA_2.BAS
*
'* Tasarım : Murat FETTAHOĞLU
ocak 2012 www.muratfettahoglu.com *
'********************************************************************
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'Dahili osilatör kullanılacak
TRISB=%00000000 'B Portunun çıkış olarak tanımlanması
deger VAR BYTE
'değer değişkeninin tanımlanması
BASLA:
'PROGRAM BAŞLANGICI
PORTB=%00000000 'Çıkışları sıfırla.
deger=1000
CALL YAN_SON
'YAN_SON Etiketli altprograma git.
CALL SAGAKAY
CALL SAGASOLAKAY
CALL EFECT
GOTO BASLA
‘BASLA etiketine dallan.
'Karakterlerin tamamını yakıp-söndüren alt program
YAN_SON:
PORTB=%00000000
'B portunu sıfırla.
PAUSE 300
'300ms bekle.
PORTB=%00000111
'B portundaki çıkışları 1 e kur.
PAUSE 300
PORTB=%00000000
PAUSE 300
return
'sağa kaydıran alt program
SAGAKAY:
PORTB=%00000001
PAUSE 300
PORTB=%00000010
PAUSE 300
PORTB=%00000100
PAUSE 300
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PORTB=%00000000
PAUSE 300
RETURN
'sağa-sola kaydıran alt program
SAGASOLAKAY:
PORTB=%00000000
PAUSE 300
PORTB=%00000001
PAUSE 300
PORTB=%00000010
PAUSE 300
PORTB=%00000100
PAUSE 300
PORTB=%00000010
PAUSE 300
PORTB=%00000001
PAUSE 300
PORTB=%00000000
PAUSE 300
return
' efekt altprogramı.
EFECT:
WHILE(deger>0)
IF deger>0 THEN
deger=(deger-3)
PORTB=%00000111
PAUSE deger
PORTB=%00000000
PAUSE deger
ENDIF
WEND
deger=1000
PORTB=%00000000
RETURN

7 SMPS BAĞLANMASI VE KUTULAMA İŞLEMİ.
Programlama işlemi tamamlandıktan ve derleme işlemi yapıldıktan sonra hex kodu
mikrodenetleyiciye yüklenir ve led tabela test edilir. Programın çalışması ve ledlerin parlaklıkları ile
ilgili kontroller tamamlandıktan sonra, çekilen akım dikkate alınarak SMPS seçimi yapılır. Devremizde
ledler 12V ile çalışırken, kontol devresi 5V ile çelişmaktadır. Biz 12V çıkış veren SMPS
kullanacağımızdan dolayı, kontrol devresinin +Besleme girişinin önüne 7805 entegresi bağlayacağız.
7805 pozitif gerilim regülatörünün 1 nolu ucu giriş (12 V a bağlanacak), 2 nolu ucu şase, 3 nolu ucu
+5V çıkışı (kontrol devresinin + besleme ucuna bağlanacak) olarak bağlanacaktır.
Video‐ 3’te, led tabelanın çalışmasına ait video verilmiştir.

VİDEO ‐3: Led tabela çalışırken çekilmiş video.

