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OZET 

Bu çahma, çeitli kullanim alanlan olan kizil Otesi sinyallerin bir devre yardimi ile bilgisayar 

tarafindan yorumlanmasmi ye çeitli gorevlerin uzaktan kumanda ile gercekl etiri Imes ini 

arnaçlamaktadir. çaliinada scri portun veri aktarimma hazir hale getirilmesi, kizil Otesi sinyalm 

abnarak kari1imin bulunmasi, program içinde kul1amlmas, kuman.dadaki tular üzerine yeni gorevler 

atanmasi rutinicri bulunmaktadir. Ayrica devre kumanda markasindan baimsiz olarak çalimaktadir. 

Anahtar SözcUkler Kizil ötesi, RS-232, PlC mikro denetleyici 

The goal of the work introduced in this article is remote control of computer applications 

by computerized interpretation of infra-red signals led to the computer through the hardware de-

veloped. The software component of the work involves routines for setup of the serial port for data 

transfer, receival and interpretation of the messages sent in the form of infra-red signals, perfor- 

mance 	 of 	 the 	 actions 	 corresponding 

to the messages , and assignment of tasks to the keys of the remote control device. Note that the 

operation of the electrical circuit developed is not dependent on the brand of the remote control 

device. 
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1. GIRlS 

Kizil Otesi sinyaller sayisal sistemlerde degiik amaçlarla kullanilmaktadir. Kablosuz mouse 

ye klavye, kizil Otesi portu kullanarak 01an yazicilar, birbiriyle kizil otesi sinyalleri kullanarak 

haber1een tamabi1ir bilgisayarlar, databanklar ye gsm cihazlari çeit1i uygulama alanlandir. Kizil 

ötesi sinyaller, sagladildan hareket etmede kolaylik ye yuksek veri hizlarrnda asgari veri kaybi 

nedeniyle kullanici tarafindan tercih edilmektedinler. Bu çahmada kizil ötesi sinyallere ömek olmasi 

acisindan uzaktan kumanda ile bilgisayardaki herhangi bir i1emin gerçek1e-tiri1mesi 

amaçlanmaktadir. Uzaktan kumandadaki her bir tua windows ortamindaki gorevierden istenilenler 

aktanlabilmektedir. 

2. S1STEMIN YAPISI 

Sistemde bir PC ye IR (kizil ötesi) sinyalleri alip seri porta aktaran bir devre bulunmaktadir. 

Devre Uzerinde PlC 16F84 mikroi1emcisi IR smyallerini cOzUp bilgisayara gondermektedir. 

3. ELEKTRON1K KISIM 

IR sinyallen milisaniyeler Re ifade edilen zaman araligmda istemlen komutlari ahciya 
gOndermektedirler. Sekil-1 'deki gibi bir IR sinyalinin bildirdigi komutu bilgisayarda çOzmek, hem 
zaman kaybma hem de programm ain derecede yava1arnasina neden olmaktadir 
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Sekil-1. Standart Philips Kizil Otesi SinyaliZamanTablosu 
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Sekil-2. IR Alicisi 

Bu yuzden IR alicisinin (eki1-2) tamdigi sinyaller hicbir i1eme tabi tutulmadan dorudan 

Plc 1 6F84 mikro i1emcisine gonderilmektedir. PlC mikro i1emcisi a1dii TTL tipindeki IR 

sinyallerini zamanlamayi da dikkate alarak 6 bitlik bir veri haline donUtürmekte ye standart RS-

232 cikiindan bilgisayara iletmektedir. Daha sonra program sadece bu 6 bitlikveriyi kontrol 

ederek uzaktan kumandada hangi tua basildiini anlayip bu tuun bildirdigi komutu 

gercek1etirmektedir. 

Devre kendisine gerekli olan gucu RS-232 seni porttan saglamakta ye herhangi bin harici 

guç kaynagina ihtiyac duymamaktadir. Ayni zamanda PlC mikro i1emcisi sayesinde faziadan 

devre elemani kullanilmasina gerek kalmaml§ ye devrenin boyutian kuçu1mUtur (ekil-3) 

Sekil-3 IR sinyallerrnrnbilgisayara aktanlcligi devre emasi 
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&YAflLIMKISMI 

Yapilan devre sayesinde uzaktan kurnanda aygth tarafindan yollanan kizil Otesi smyaller 6 

bitlik kod halinde bilgisayara aktanlmaktadir. Program Visual Basic 6.0 ile yazi1mitir. Uzaktan 

kumandamn basilan tulanrn algilayip bu tu1arin gOrevlerini yapan program ca1imaya bala.mad.an  

Once seri portun çalirnaya hazirlanmasi gerekmektedir. Baglanti için gerekli olan MSCOMM nesnesi 

devrenin bli oldugu seri porta ye 9600 Bps hizina ayarh olmahdir. Seri portu hazirlamak için 

aaida1d kod satin kullanilmaktadir; 

Private Sub Form LoadO 

Mscomm].comm.port= "1" 

Mscomm]. settings = "9600,n,8, 1" 

Mscomml.PortOpen = True 

End Sub 

Burada aktanm hizinin 9600 oldutu. elik bitinin kullanilmadii, 1 biti§ biti ye 8 yen biti 

ku1lamldii belirtilmektedir. Ara yuzey yardimiyla devre ile 9600 Bps hizinda baglanti kurulduktan 

sonra 

mscomm]. output— "JR" & CHR(13) 

komutu verildiginde devrenm programa "OK" cevabini vermesi beklenmektedir. Eger devre gereken 

cevabi verrnezse devre ile PC arasinda bir i1etiim sorunu meydana gelmi§ demektir. Devre "OK" 

cevabmi verdii taktirde, doru çaliiyor ye gelecek olan IR sinyallerini bekliyor durumdadir. 

9600 Bps luzindaki 6 bitlik sinyalin ilk iki biti sadece kullanilan uzaktan kumandanrn modeline 

bli olarak demekte geri kalan 4 bit ise basilan tuun deerini ayirt etrnekte kullaniimaktadir. 

Programda, Uzaktan kumandanm turn tu§ deerleri ye bu tulara basildiinda yapilacak ilemler bir 

veri tabaninda tutulmakta, bir sinyal alindiguida veri tabani uzerinde arama yapilmaktadir. Veri 

tabaninda kod ye komut isimui iki veri alani bulunrnaktadir. Aaidaki program parcasi, ahci goze 

bir sinyal geldiinde veri tabanini arayarak sinyalin gercek1etirecei komutu gOstennektedir. Bu 

ilem1er ekil4'te belirtilmektedir. 

Private Sub Mscornm]QnGomm() 

tmp = MsComml.Jnpur 

Data]. Recordset.MoveFirst 

While Datal.Recordset.EOF = False 
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if Data].Recordset.Fields!kod = trnp Then McgBox (Data] Records et.Fields!komut) 

Data]. Recordset.MoveNext 

Wend 

End Sub 

Gelen sinyal uzaktan kumandadaki basilan tuu gosterdiinden eger o basilan tu He ilgili 

veri tabaninda her hangi bir ilem tanimli dei1se, veri yapisina sinyalin kodu ye komutu aaidaki 

program parcasi He eklenebilmektedir. 

Private Sub CmdEkieCiick() 

Data] .Recordset.AddNew 

Daral.Recordser.Fields!kod = tmp 

Data] .Recordser.Fieidslkornut = TxtCmnd. Text 

Data]. Recordset. Update 

End Sub 

IR Sinyali gOnder 

$ ekil-4 Uzaktan kumanda programinm ça1irnasi 
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1. 	SONUc 

Kizil Otesi smyalleri kullamlarak bilgisayarlara uzaktan kunianda ile daha oncedentammlanan 

i1emler yaptinlabilir. Ayni zamanda alici devreye ekienecek kizil Otesi sinyal vericisi ile iki bilgisayar 

arasmda veri aktanmini salayacak uygulamalar da gelitirmek mUnikUndür. Bilgisayarlarrn cv 

ortanunda yaygmIamasi ye gelien çoklu ortam uygulamalan ile de artik bu tUr bir uygulamanin 

gerek1ffii artmaktadir. Omein bilgisayar teknolojisinin ge1imesi ile bir bilgisayan gUnUmuzde bir 

mUzik sell yada bir TV ekrani gibi kullanmak mumkUndUr. Bilgisayan mUzik seti gibi kullanirken 

winamp programmin turn özelliklen kuniandanm tulanna aktartldiginda, artik mouse yerine uzaktan 

kurnanda kullanilarak, kalkmadan winamp programi kontrol edilebilir hatta tanimlandi ise uzaktan 

kumanda ile oturum yada bilgisayar kapatilabilir. Tanimlanan her hangi bir uygulania ba1atilabilir. 

Sekil-5 'te uzaktan kumandamn Ornek bir programda çalimasi gortilrnektedir. 

$ekil-5. Winamp progranurnn uzaktan kontrolti 
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