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// towerpro s90 micro servo butonlarla açı kontrol
// Darbe aralı ğı  600us ile 2700us arası
//  -180 derece dönmesi için 0.6ms pwm,+180 derece için 2.7 ms pwm
//  (2700-600)/180=11.667
// 45 derce için (11.667x45)=525  ,  525+600=1125us =1.125ms
// 90derce için (11.667x90)=1050  ,  1050+600=1650u s=1.650ms
// 135 derce için (11.667x135)=1575  ,  525+600=217 5us=2.175ms
#include <msp430g2553.h>
#define SERVO_BIT BIT6 //       |-----------------|                             
#define buton1 BIT1 //  |define tanımları | 
#define buton2 BIT2 //  |  yapıldı.       |                        
#define buton3 BIT3 //  |                 |
#define buton4 BIT4 // |                 |
#define buton5 BIT5 // |                 |
#define SM_clk 1000000 //       |                 |
#define servo_freq 50 //  |-----------------|
int main(void) {
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //  watchdog timer kapatıldı.
int PWM_periyot = SM_clk /servo_freq; // PWM_period = SM_clk /servo_freq=1000000/50=20ms periyot 
ayarlandı.
P1DIR |= SERVO_BIT; //portun direction register ı ayarlandı.

P1SEL |= SERVO_BIT;// servo biti çıkı ş yapıldı.
TA0CCR0 = PWM_periyot; // pwm periyodu belirlendi.(PWM_periyod=20 ms)
TA0CCR1 = 0; // duty cycle = TA0CCR0/ TA0CCR1 şu anda darbe doluluk oranı 0 pwm yok.
TA0CCTL1 = OUTMOD_7; // Timerı up modu şeçildi ğinde pwm sinyali için en  uygun  mod   mod7 bu yüzd en mod 7 
seçildi.(mod7------111-set/reset)
TA0CTL=TASSEL_2+MC_1; // SMCLK ve timer ın up modu (01) seçildi, timer TA 0CCRO değerine kadar sayacak.

while(1){
if((P1IN & buton1)==BIT1) // E ğer 1. Butona basılırsa
TA0CCR1 = 600; // TA0CCR1 i 600 e kadar saydır bu da 0.6 ms lik pw m sinyali üret 
demektir.(Kullandı ğımız servonun darbe aralı ğu  600us – 2700us) (180 geri derece dönmesi için)
__delay_cycles(19400); // 20ms lik periyodun tamamlanması için bekleme
if((P1IN & buton2)==BIT2) // E ğer 2. Butona basılırsa
TA0CCR1 = 1125; // TA0CCR1 i 1125 e kadar saydır bu da 1.125 ms lik  pwm sinyali üret demektir. (45 derece 
dönmesi için)
__delay_cycles(18875); // 20ms lik periyodun tamamlanması için bekleme
if((P1IN & buton3) ==BIT3) // E ğer 3. Butona basılırsa
TA0CCR1 = 1650; // TA0CCR1 i 1650 e kadar saydır bu da 1.650 ms lik  pwm sinyali üret demektir. (90 derece 
dönmesi için)
__delay_cycles(18350); // 20ms lik periyodun tamamlanması için bekleme
if((P1IN & buton4)==BIT4) // E ğer 4. Butona basılrsa
TA0CCR1 = 2175; // TA0CCR1 i 2175 e kadar saydır bu da 2.175 ms lik  pwm sinyali üret demektir. (135 derece 
dönmesi için)
__delay_cycles(17825); // 20ms lik periyodun tamamlanması için bekleme
if((P1IN & buton5)==BIT5) //E ğer 5. Butona basılırsa
TA0CCR1 = 2700; //// TA0CCR1 i 2700 e kadar saydır bu da 2.7 ms lik  pwm sinyali üret demektir.(180 derece 
dönmesi için)
__delay_cycles(17300);
}
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