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Programlama ve tasarım konusunda kullanıcının 
/ öğrencinin gereksinim duyduğu temel donanım 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. 80C51 
Mikro denetleyici ile ilgili programlamayı geliştirebilmesi 
için temel konuları destekleyen çeşitli deney modülleri 
bulunmaktadır. Ana kart üzerinde Philips P80C552 
mikro denetleyicisi kullanılmıştır.

Bu deney setinde kullanılacak ve denenecek yazılımlar 
8051 ailesine ait herhangi bir kod çözücü ile geliştirilebilir. 
Set ile birlikte verilen örnek yazılımlar SYSTRONIX 
firmasının bedelsiz olarak verdiği RAD51 entegre 
geliştirme ortamı (IDE) kullanılarak hazırlanmıştır.

Hazırlanan yazılımlar seri haberleşme kanalı kullanılarak 
Setin belleğine aktarılır ve çalıştırılır. Set aynı zamanda 
NOICE debugger ile haberleşebilmekte ve bu hata 
ayıklama programını desteklemektedir. Kullanıcılar bu 
set ile birlikte profesyonel yazılımlar kullanarak (NOICE 
debugger ve C derleyici gibi) oldukça iyi bir donanım ve 
yazılım geliştirme ortamına sahip olurlar.

It is designed to meet the basic hardware needs of the 
user/learner in programming and design.There are various 
experiment modules that are supporting basic topics to 
develop programming of 80C51 Microcontroller. Philips 
P80C552 microcontroller is placed on the motherboard. 

The softwares that will be used or tried in this experiment set 
can be developed by one of the decoders of 8051 family.

Sample softwares given with the set are prepared with RAD51 
Integrated Circuit Development Environmet(IDE) given free by 
SYSTRONIX Company.The prepared softwares are 
downloaded to embedded memory via serial port and run.

The set can also communicate with NOICE debugger and 
supports this debugger program.The users will have a very 
good hardware and software developing environment by 
using professional softwares (such as NOICE debugger and 
C compiler) with this set.
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Teknik  Özellikleri

Uygulamalar

Technical Specifications

Applications

Besleme   : 220V AC, Sigorta korumalı
Mikro Denetleyici  : 8051 Temel set (Ana kart ve Güç ünitesi)
İletişim    : Seri RS232 haberleşme kanalı
Deney Portu   : Adres, data ve portların bulunduğu 3 adet soket
Program Belleği   : 128Kbyte Flash , 32Kbyte Statik , 8 Kanal 10 Bit ADC
Veri Giriş Çıkışları   : 8 adet Led , 8’ li Dip Anahtar , 4 adet Display , 4x4 Tuş takımı
Gösterge   : 2X16 LCD
Aksesuarlar   : RS232 Haberleşme Kablosu (1,5m), Kullanım ve Deney Kitabı, Program Cd’si
Deney Modülleri   : Adımlı Motor ve DAC Deney Modülü
                                                   Röle Deney Modülü
                                                   I2C – PWM – Ultrasonik Deney Modülü

• Veri Giriş/Çıkış deneyleri, LED ve DIP anahtar uygulaması
• LCD gösterge uygulaması
• ADC uygulaması
• DAC uygulaması
• Adımlı motor uygulaması
• EEPROM kullanımı uygulaması
• DC motor kontrolü uygulaması
• Zaman paylaşımlı 7 parçalı LED gösterge uygulaması
• 4x4 tuş takımı uygulaması
• Röle uygulaması
• Sıcaklık sensörü uygulaması
• Gerçek zaman saati uygulaması
• Ultrasonik ses ile mesafe ölçüm uygulaması

Supply Voltage    : 220V AC / Fuse Protected
Microcontroller    : 8051 basic set (main board and power unit)
Communication    : Serial R232 communication port 
Experiment Port    : 3 sockets for adress, data and ports
Program Memory   : 128Kbyte Flash, 32Kbyte Statics, 8 Channels 10 Bit ADC
Data Inputs Outputs   : 8 Led ,8 segment DIP Key , 4 Dısplays , 4x4 Key Set
Display     : 2x16 LCD
Accessories    : Rs232 Communication Cable (1,5m), Manual and experiment book, Program Cd 
Experiment Modules   : Step Motor and DAC experiment module
                                                                     Relay Experiment Module
                                                                     I2C - PWM Ultrasonic Module

• Data Input/Output Experiments,LED and DIP key application 
• LCD application
• ADC application
• DAC application
• Step motor application
• EEPROM usage application 
• Time sharing 7 segment LED application
• 4x4 keypad application
• Relay application
•Heat Sensor application
• Real Time Clock application
• Distance measurement by ultrasonic sound 
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