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Elektronik Mesaj Panosu
ﬁekil 3: Bacak numaralar› ve isimleri

Bu ayki yaz›da alfanümerik display kullanarak
elektronik mesaj panosu yap›m›ndan bahsediliyor.
Bu proje sayesinde 8 karakterden oluﬂan bir metni
göstergeye yazd›rmak mümkün. Kullan›lan özel
display sayesinde alfabedeki harfler ve 0-9 aras›ndaki rakamlar kolayca yazd›r›labiliyor. Hem harf
hem de rakam gösterme özelli¤i oldu¤undan bu
display alfanümerik olarak adland›r›l›yor. ﬁekil
1’den görüldü¤ü gibi alfanümerik display, 7 segment display’den farkl› bir görünüme sahip. Standart display’de 7 segment (parça) bulundu¤u halde,
alfanümerik display’de 14 veya 16 segment bulunuyor. Böylece 7 segment display’de yaz›lamayan K,
M, N, R, V, Z gibi harfler bu display’de düzgün ﬂekilde görüntülenebiliyor. Alfanümerik display’de Ç,
⁄, ‹, Ö, ﬁ, Ü gibi birkaç Türkçe harfi yazd›rmak
mümkün olmad›¤› halde ço¤u uygulama için ihtiyac› fazlas›yla karﬂ›l›yor. Bu display çeﬂidi ‹stanbul,
Ankara gibi büyük ﬂehirlerdeki elektronikçilerden
kolayca temin edilebilir.

ﬁekil 1: Display görünümleri

Display’in 18 baca¤› bulunuyor. Segment isimleri ﬂekil 2’den görüldü¤ü gibi a, b, c, d, e, f, g, h,
k, m, n, p, r, s, t, u harfleri ile gösteriliyor. Ondal›k nokta ise DP olarak adland›r›l›yor.

ﬁekil 2: D›ﬂ görünüm

LED’lerden oluﬂan her bir segmentin hangi baca¤a ba¤l› oldu¤u ise ﬂekil 3’de görülüyor. Verilen
çizim ortak anotlu bir display için geçerli. 11 nolu
bacak ortak anot ucunu gösteriyor. Display’deki
LED’lerin ›ﬂ›k yayabilmesi için 11 nolu baca¤›n güç
kayna¤›n›n pozitif ucuna; di¤er bacaklar›n ise ak›m
s›n›rlay›c› birer direnç üzerinden kayna¤›n negatif
ucuna yani toprak potansiyeline ba¤lanmas› gerekiyor.
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Projenin yap›m› için gereken malzemeler ﬂekil
4’de görülüyor. Malzemeler direnç, kondansatör,
transistör, gerilim regülatörü, PCB klemensi, PIC
mikro denetleyici gibi her elektronikçide bulunabilen elemanlardan oluﬂuyor.

ﬁekil 4: Proje malzemeleri

Elektronik devre ﬂemas› ﬂekil 5’de görülüyor.
Devrede display sürücü olarak PIC16F877 mikro
denetleyicisi kullan›ld›. Besleme için 9V’luk alkalin
pille çal›ﬂan 5V’luk gerilim regülatörü bulunuyor.
Tarama yöntemi ile sürülen 8 adet alfanümerik
display’in ortak anot bacaklar›na birer PNP transistör ba¤l›. Böylece, transistör iletimde iken, ona
ba¤l› olan display’in ortak anot baca¤› +5V’a ba¤lanm›ﬂ olmakta. Display’lerin ayn› isimli segmentleri birbirine ba¤l› durumda. Yani display’ler 16 bitlik ortak veri yoluna sahip. Bütün display’lere veriler eﬂzamanl› olarak ulaﬂt›¤› halde, hangi display’in
ﬁekil 5:
Devre ﬂemas›

ortak anot baca¤› +5V’a ba¤l› ise sadece o display’de görüntü oluﬂmakta. Display’in iç yap›s›ndaki
LED’lerin ileri yön gerilimi 20mA’lik ak›m için 2V
civar›nda. Devrede ak›m s›n›rlay›c› olarak 100
ohm’luk dirençler kullan›ld›¤› için her bir segment’den yaklaﬂ›k 25mA ak›m geçiyor. Display’lerin bütün segmenleri ›ﬂ›k yayarken toplam ak›m
0.45A seviyelerine ulaﬂ›yor. Bu nedenle 7805 entegresi için uygun bir so¤utucu kullanmak gerekiyor. Titreﬂimsiz bir görüntü için display’lerin tarama h›z› yüksek seçilmeli. Bu projede her bir display’e 1ms aral›klarla veri gönderildi. Böylece 8 adet
display’i tarama süresi 8ms olmakta. Bu da 1 saniyede 125 tekrar demek. Tarama frekans›n›n 125
Hz gibi yüksek bir de¤er oluﬂu sayesinde k›rp›ﬂma
veya titreﬂim gibi etkiler ortaya ç›km›yor.
Elektronik devrenin delikli pertinaks üzerine kurulmas› ve ba¤lant›lar›n kablolarla yap›lmas› oldukça zahmetli olaca¤›ndan bu yöntem tercih edilmedi.
Bunun yerine bir bask› devre çizim program› kullan›larak gerekli çizimler bilgisayar ortam›nda yap›ld›. ﬁekil 6 ve 7’de PCB çizimleri görülüyor. ‹lk ﬂekilde eleman yerleﬂim plan› ve üstten atlama yap›lan yerler görülmekte. ‹kinci çizimde ise kart›n lehim yüzeyi görülüyor. Bu çizimleri kendimiz yapal›m köﬂesine ait internet sayfas›ndan indirebilir ve
kendi kart›n›z› yapabilirsiniz.

ﬁekil 6: Eleman yerleﬂim plan›
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8 adet display’i karta do¤rudan lehimlemek yerine soket kullanmak daha uygun olur. Soket olarak
birkaç seçenek bulunuyor. Tek s›ra pini dizisi veya
precision entegre soketi kullan›labilir. Bu projede
24’lü entegre soketi uygun ﬂekilde kesilerek 18 bacakl› hale getirildi. ﬁekil 12’de bu soketler görülüyor.
ﬁekil 7: Lehim yüzeyi

Bask› devre kart› yap›m› için ütüleme yöntemi
tercih edildi. Bu yöntemde lehim yüzeyine ait çizimi
lazer yaz›c› arac›l›¤›yla kuﬂe ka¤›da ç›kt› almak gerekiyor. Ard›ndan kuﬂe ka¤›d› bak›r plaketin üzerine yap›ﬂt›r›p, uygun s›cakl›ktaki bir ütüyle belirli bir
süre ka¤›d›n üzerinden ütülemek gerekiyor. ﬁekil
8’de ütüleme iﬂleminin ard›ndan kuﬂe ka¤›ttan bak›r plakete aktar›lan desen görülüyor. Hatlarda kopukluk olan yerler varsa, bask› devre çizim kalemi
ile gerekli düzeltmeler yap›labilir.

display seçme uçlar›ndan herhangi biri 0V’a ba¤lan›rsa ﬂekil 17’deki gibi bütün segmentler ›ﬂ›k yayar.
Bu iﬂlemi her bir display için ayr› ayr› yapmak ve
devrenin sorunsuz çal›ﬂt›¤›n› görmek gerekir.
ﬁekil 17:
Test aﬂamas›

ﬁekil 12:
Display’ler için
soket

Devre art›k haz›r halde. ﬁekil 18’de kart›n tamamlanm›ﬂ hali görülüyor.
Harf boyu 20mm olan alfanümerik display, entegre soketine tak›ld›¤›nda ﬂekil 13’deki görüntü
ortaya ç›k›yor. Soket kullanmak, devrede bir ar›za
olmas› durumunda display’i yerinden kolayca söküp
yenisiyle de¤iﬂtirme imkan› veriyor.
ﬁekil 13:
Soket ba¤lant›s›

ﬁekil 18: Devrenin son hali

PIC mikro denetleyiciye yüklenen örnek C program› aﬂa¤›daki gibi.
ﬁekil 8: Bak›r plakete aktar›lan çizim

Plaket üzerindeki siyah tonerli yollar›n d›ﬂ›nda
kalan bölgelerin aﬂ›nd›r›lmas› için plaketi tuz ruhuperhidrol çözeltisine atmak gerekiyor. Bu iﬂlemin
ayr›nt›lar›, derginin A¤ustos-2005 say›s›nda bulunabilir. ﬁekil 9’da aﬂ›nd›rma iﬂleminden sonra temizlenmiﬂ haldeki kart görülüyor.

ﬁekil 9: Kart üzerindeki iletken yollar

Kart üzerinde 330 adet delik bulunuyor.
0.8mm veya 1mm uçlu matkap ile bu delikleri çok
dikkatli ﬂekilde delmek gerekiyor (ﬂekil 10). Delme
iﬂlemi düzgün ﬂekilde yap›lmazsa display’lerin yan
yana montaj›nda sorun ç›kabilir.

ﬁekil 14’de soketlerin karta monte edilmiﬂ hali
görülüyor.
ﬁekil 14:
Soket montaj›

Kart›n alt yüzü ﬂekil 15’deki gibi. Display soketlerini lehimlerken lehimin çevredeki hatlara bulaﬂmamas› için ince uçlu bir kalem havya kullanmak
gerekiyor.
ﬁekil 15:
Lehim yüzeyi

Display’lerin sokete yerleﬂtirilmiﬂ hali ﬂekil
16’daki gibi.
ﬁekil 16:
Display montaj›
ﬁekil 10: Delme aﬂamas›

Lehimleme iﬂlemine yüksekli¤i az olan elemanlardan baﬂlamak iyi bir tercih olur. Öncelikle 30
adet civar›ndaki üstten atlama iletkeni karta lehimlenerek iﬂe baﬂlan›r. Ard›ndan direnç, transistör, rezonatör gibi elemanlarla ﬂekil 11’deki gibi montaja
devam edilir.
ﬁekil 11:
Montaj
aﬂamas›

Bu aﬂamada display’lerin sorunsuz çal›ﬂt›¤›n›
anlamak için birkaç test yapmak gerekiyor. Devrenin besleme uçlar›n› 9V’luk bir DC güç kayna¤›na
ba¤lad›ktan sonra bir voltmetre yard›m›yla PIC besleme uçlar›ndaki gerilim ölçülmeli. Gerilimin 5V olmas› gerekiyor. Ard›ndan 40 bacakl› soket üzerindeki PORTB ve PORTC’ye denk gelen 16 adet veri
ucu iletken tellerle 0V’a ba¤lanmal›. Bu esnada hiçbir display’de görüntü oluﬂmaz. PORTD’ye ba¤l›

Bu program dikkate al›narak mesaj panosuna
istenen metin yazd›r›labilir. Gerekirse belirli zaman
aral›klar›yla farkl› yaz›lar›n görüntülenmesi sa¤lanabilir ya da yan›p sönme efekti veya kayan yaz› özelli¤i eklenebilir.
Göstergeye yazd›r›lan çeﬂitli yaz›lar altta.

Projenin di¤er ayr›nt›lar›n› kendimiz yapal›m
köﬂesine ait internet sayfas›nda bulabilirsiniz.
F›rat Üniv. Elek-Elektronik Müh. Bölümü
yerol@firat.edu.tr
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