
Ödev: Final konusu cihaz için arayüz ile menü seçimi uygulamasının aşağıda anlatılan bilgiler doğrultusunda 

LCD ekranında gerçekleştirilmesi istenmektedir. İlk olarak ana menü ekrana gelecektir. Bu kısımda 5 seçenek 

olsun. Bu seçeneklerden ilk olarak LCD’de ilk iki seçenek görüntülensin. Sonrasında Yukarı veya Aşağı 

buttonlarına basıldığında dairesel olarak bu 5 seçenek LCD ekranında gezilebilir olsun. (LCD için bakınız 

satırın tamamı tersleme komutu varsa böylece seçili menü daha kolay belirginleştirilebilir, tavsiye 

niteliğindedir.) Select (seçim) buttonuna basıldığında alt menüye ulaşılabilsin. Tüm alt menüler en az 3 

seçenekten oluşsun. Yine benzer şekilde LCD’de ilk 2 seçenek her biri ayrı satırlarda görüntülensin. Bu 3 

seçenek içinde Yukarı veya Aşağı buttonlarına basıldığında dairesel olarak gezinilebilsin. Bu alt menüde 

seçim yapıldığında LCD ekranına seçim için bir tamsayı değer döndürülsün. Örneğin ana menüde 3. Seçenek 

seçilmiş ve Alt menüde de 2. seçenek seçilmiş olsun bu durum da 32 tam sayısı seçim yapılan kısım için bir 

sayısal değer olarak LCD ekranında gösterilsin. Bu seçim ile ilgili tam sayı LCD ekranında 5 saniye kaldıktan 

sonra Ana menü tekrar gösterilip yeni seçimler yapılabilir olsun.  

Not: Bu ödev Proteus simülasyonu ile hazırlanacak olup Vize sınavınızda 15 puan değerinde bir soru olarak 

değerlendirilecektir. Proteus tasarım kısmına LABEL olarak Grup numarası, Adlarınız ve öğrenci numaranızı 

yazınız.  

Ödev teslim tarihi: En geç 10.04.2020 günüdür. Ödev grup numarası altında bir klasörde bulunup 

sıkıştırılmış dosya olarak (01_GRUP.rar) mail adresime: kavsaoglu@karabuk.edu.tr gönderilmelidir. Mail 

gönderirken konu kısmına TIBBİ CİHAZ TASARIM DERSİ MENU ÖDEVİ yazmayı unutmayınız. 

Sağlıklı günler ve başarılar dilerim. 
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Arduino LCD Keypad Shield 

This is a 16x2 LCD and Keypad shield for Arduino Uno, Diecimila, Duemilanove and Freeduino boards. 

• Blue Backlight with white words 

• uses 4 Bit Arduino LCD Library 

• Left, Right, Up, Down and Select buttons 

• Screen contrast adjustment 

• Arduino Reset button 
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The board uses different pins to the Arduino example sketches, so to make the display work, use the following 
sequence of pins when starting the library: 

LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7); // LCD nin RS, E, D4, D5, D6, D7 pinlerine işaret eder.  

The buttons are connected to only one analog input pin through resistors to give a different voltage for each button, 
thus saving on input/output pins. Reading the buttons is easy and example code is shown below 

Pin Connections 

Pin Function 

Analog 0 Buttons (select, up, right, down and left) 

Digital 4 DB4 

Digital 5 DB5 

Digital 6 DB6 

Digital 7 DB7 

Digital 8 RS (Data or Signal Display Selection) 

Digital 9 Enable 

    

Note: Do not use pin Digital 10 when this board is plugged in (see here for more details) 

The board is a little bigger than an Arduino UNO (measuring 8cm x 6cm). This can be seen in the images. 

// include the library code: 

#include <LiquidCrystal.h> 

 

// initialize the library with the numbers of the interface pins 

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 

 

void setup() { 
  // set up the LCD's number of columns and rows: 

  lcd.begin(16, 2); 

  // Print a message to the LCD. 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("LCD Key Shield"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Press Key:"); 

} 

 

void loop() { 
  int x; 

  x = analogRead (0); 

  lcd.setCursor(10,1); 

  if (x < 60) { 

    lcd.print ("Right "); 

  } 

  else if (x < 200) { 

    lcd.print ("Up    "); 

  } 

  else if (x < 400){ 

    lcd.print ("Down  "); 

  } 

  else if (x < 600){ 

    lcd.print ("Left  "); 

  } 

  else if (x < 800){ 

    lcd.print ("Select"); 

  } 

} 

 

 

http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=405c15ceb3c97e7b519cfc2241b94dac&topic=96747.0


PROTEUS SİMÜLASYON İÇİN HEX DOSYA KONUMU: C:\Users\KAVSAOGLU\AppData\Local\Temp 

Klasörünü arduino ile oluşturduğunuz sketch çalıştımadan önce (kart bağlantısı yokken verify √ komut 

düğmesine basmadan önce) temizleyin. Sonrasında aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir klasör bu dizin 

altında oluşacaktır. İçerisinde projeadi.hex uzantılı dosyayı simülasyon için kullanabilirsiniz. 

 

 

 



 

 

 

 

 


