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OZET 

Bu çahma, ortamdaki her hangi bir fiziksel deerin bilgisayarda deerlendiri1mesini ye 

degerlendirilen bu fiziksel bUyUklUe mudahaleyi temel almaktadir. Burada fiziksel bUyUklUk olarak 

sicakhk kullanihnitir. Bu örnekleri iik iddeti, hiz, basmc gibi fiziksel bUyukluklere de arttirmak 

mUmkUndur. Bu i1emler için bilgisayarm aches ye veri yollan ile bir cok baglantilanmn bulundugu 

genileme yuvalan kullanilmitir. 
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ABSTRACT 

The work introduced in this paper aims at computer-based observation and control of the 

amount of a physical phenomenon. Although the paper concentrates on the measurement and 

control of temperature, the technique developed can be applied to other physical quantities such as 

velocity, pressure, intensity (of light), etc. The device constructed connects to one of the computer's 

expansion slots which provide access to the computer's address and data buses as well as various 

control lines. 
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1. 1. GIRlS 
GUnümUzde bi1gsyarlar yaantimizm her alanma ginni§ bulunmaktadir. Bugun artik insanlar 

evierindeki bilgisayarlarinin bamda diledikien an dUnya turuna cikma §ansim elde etmektedirler. 

Bu çahmada gUnlUk hayatnmzm vazgecilmez bir parçasi olan bilgisayarm, donanim birimi 

ile ilgilenilmektedir. Bilgisayardaki seri yada paralel port yerine genileme yuvalan kul1anilmitir. 

Her tUrlU tasarim zor1uu ye maliyet gibi faktörlere ramen genileme yuvalannin sen ye paralel 

porta nazaran daha hizh ye guvenilir olmasi kullanimi mantikh kilivaktadir. O1uturulan devrede 

fiziksel bUyiikluk olarak sicakhk kontrol edilinektedir. Istendiinde basit degiiklik1er1e iik iddeti, 

hiz veya basincida olçebilmek mUmkUndUr. 

Fiyat ye perforinans olarak piyasada satilan benzer devrelerden daha avantajli ohnasi ye 

bilgisayar desteinin bulunmasi çalimanin cazip tarafidir. 

2. SICAKLIIN DEERLENDIR1L1P BILG1SAYAR ORTAMINA 

HAZIRLANMASI 

Sicakliin analog deere dOnüürnu bu dUzenekte LM35 sicaklik sensOrU tarRf'ndan 

sa1anmaktadir. LM35; -55°C ile +175°C arasmda her VC uk arn§ veya azaha lOmV luk bir 

deiimle cevap veren yari iletken bir elemandir. Sicakhk kararliligi son derece duzgUndur. 

Kalibrasyona uygundur. Sekil. 1 'deki devrede analog bilginin ADC0804'e kadar ge1ii için LM35 

ye ihtiyaç duydugu ek devreler gorUlmektedir. 

LMA35 

	 - 

5ekil-1. LM35 ye ek devreler 

LM35'in çilumdaki A duzenegi, RC damper devresi olarak sensOr ile ara yUzey arasindaki 

ba1anti kablosunda oluabi1ecek kapasitif etkiyi Onlemektedir. C duzenegi, voltaj izleyici çikiinda 

lineer devre performansini olumsuz yonde etkileyecek olan EMI ftktorünü önlemektedir. B duzenegi 

voltaj izleyici olarak kullanilmaktadir. 
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3. ADC0804'UN ALISMASI 

Analog deger ADCO 804 entegresi ile veri yoluna hazirlanmakta ye bu entegrenrn çikii da 

74LS374 entegresine giri§ olarak gelip oradan veri yoluna aktanlmaktadir. VI ye GND giri1eri 

toprak seviyesine çekihnektedir. çik giriine 500 KHz ile 1 MHz arasi frekans sa1ayacak RC 

elemanlari balanniaktadir. Vrefginii O.5V ile 2.5V arasinda tutulur. CS ginii tersleyen olduundan 

giri4 toprakianarak cevinicinm sUrekli seçili olinasi sa1aninitir. WR ginii bir tutucu aracihi ile D3 

biti 0 o1duundan ADC çevrimine ba1amakta ye dde edilen sayisal deer1er ADC içindeki dahili 

latchtan hiç bekietilmeden veri yolu Uzenindeki 74LS374 girilenine aktanlmakta, D3 biti 

gerçekletiri1en yazihm ile kontrol edihnektedir. 

4. ADRESLEME yE GIRlS IKI5 

Bu tip prototip kartlar icin 300-31F HEX adres sahasi kullanilmaktadir. Aksi 

taktirde diger sahalara taSma olmakta buda istenmeyen sonuçlar dogurmaktadir. 

Prototip kart devreleri için belirlenmi olan 300-3 IF HEX adres sahasi icinde bu çahmada 

bilgisayara bilgi okutmak için 310 HEX adres deeri, ortamdaki sicakhk yapisina mUdahale etmek 

icinde 311 HEX adres deeri kullanilmaktadir. 

310 HEX adres degerinde bilginin veri yoluna aktarimi incelendiginde; AENO oldugunda 

US 74LS 138 aktif hale gelmektedir. Al A2A3 = 000 oldugundan Y0 cikiina 1 gelmekte ancak 

çikitaki tersleyen vasitasi ile 0 olmaktadir. Buna bagli olarak U6 74LS 138 'in Y I ye U7 74LS 138 'in 

Y6 çiluiO olmaktadir. Y 1 ye Y7 uçlarimn bagli oldugu VEYA kapisinin cikii bu uçlara bah olarak 

0 olmaktadir. 310 ye 311 HEX adres degerinde bu VEYA kapisinin çikii daima 0 dir. 310 HEX 

aches degerinde A0=0 dir. Daha Onceden ADC0804 ten gelen deger yazacta depolandigmdan U  

74LS374'Un DC ucunagelenOdegeridepolamnl§ bilgiyi veri yokma surmektedir. Bu §ekildefiziksel 

deger sayisal degere çevrilip bilgisayara aktan1mi olur. 311 HEX aches degerinde ise hem ADC 

mn çevrimi U4 74LS374 latchina gelen D2 veri biti sayesinde balamakta hem de di ontamm 

kontrolU yine DO ye Dl veri bitleri ile salanmaktadir. 

Al biti 1 oldugunda Once UI 74LS374'Un DC'sine gelen uç 1 olup, veri yoluna bilgi girii 

durmaktadir. Fakat saat 1 olacagindan Ui 74LS374'e ADC0804'ten gelen veri yuklenmektedir. 

U4 74LS374'Un DC'si 0 seyiyesinde oldugundan çiki dairna bir Once yuklenen degerdir. 

Yani AO in 1 olmasiyla saat degeri 1 olacak ye kontrol devnesi ile ADC0804 e veri istenen eki1de 

aktanlacaktir. 

311 HEX adres degerinde veri yolu artik ters yonde progranun verecegi karan dogrultusunda 

ya durumunu bozmayacak yada isitici ye sogutucunun bagli oldugu DO ye Dl bitlerinden binini aktif 

hale getirecektir. 
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5. DEVRENiN PROGRAM ILE ENTEGRASYONU 

Adresleme kisminda anlatticligi gibi 310 HEX deermde bilgi yen yoluna sUrUlmektedir. 

Bilgi yen yoluna sUruidUkten sonra program tarafindan deer1endiriimekte ye 311 HEX adres 

deeninde de sicaldik kniteni istenen bOlgeye çekilmektedir. Yani isitici veya soutucu veri yolunun tens 

istikamette bilgi transfeni lie ça1itirilrnaktadir. 311 HEX adresindeveri yolunun tens yOnde adres iletmesinde 

en önemli IiktOr U! 74LS374'Un artik tampon gOnevini tistlemni§ olmasidir. 

6.KONTROLDEVRESI 

U4 74LS374'ün QO ye Qi çikiIanna bagli bulunan elektronik devrelersirnetrikyapidadiriar. Dolayisiyla 

birinrn i1eyii digeriniuki ile aymdir. QO çikiimn 1 oldugu duUnUiUrse bu +5V a tekabUl etmektedir. R5 

direncimn ustunden 4N26 optokuplom sfirfilink olur. Uil in surUhnesi ile BC337'ninbeji tetikienmekteve 

yayicidan toplayiciya alum geçmektedir. Topiayiciyabaglamius olan rOle çekerek nonnalde acik olan kontaktan 

kapali hale gehnektedir. BOylece isitici yada sogutucu ça1iir. SekiL2 de devrenin genet emasi gOrülinektedir. 

7. PROGRAMI 
DEFINTA-Z 
DIM sdata (1 0) 
port=&H311 
portdata=0:isiliciac=1 :sogutucuac2 
norm aI=0:sicaklikgecerli =0 
INPUT 'Maximum Swakisk ",maxsicaklzkf 
INPUT "Minimum Sicak/ik ",minsicaklik! 
PRINT "[ESC] çskzc" 
DO WHILE 1 

SLEEP I 
C$=INKEY$ 
IF Cs =CHR$(2 7) 
OUT port, portdata + 4 
LOC4TE5,40 
IFsfcaklikgecerli=O THEN GO tent ale 
IF,  portdata=isiticiac THEN PRINT 

"1SfTJCL4cIK" 
IFportdata=sogutucuac THEN PRINT 

"soOurucuAclK" 
IFportdata=normal THEN PRINT 

"SJ.STEMNORMAL" 
temizie: 
LOCATE 4,40 
Sdata('dp) = JNP (port-i) 
Okunandeger!=ortdeger * .01953 
Okunansicaklik!=okunandeer! - 0.101) / 0.0108 
PRINT "OKUNANDEOER: ";okunansicakhk 
cikis: 
LOOP 
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soNuç: 
Bu çahmada hazirlanan baski devre ye ilk tasarirn rnaliyetinin yüksek olmasma ramen 

yinede 45 $ gibi bir maliyette devrenin tek bir Uretim için kalmasi son derece uygun bir sonuc 
vermektedir. 

Piyasada satilan sicaklik kontrol sistemlerinin bir çou mikro ilem destekli olmalarma ragmen 
bilgisayar destekli cal imamaktadirlar.Yapilan kart bilgisayarin geni1eme yuvasina 
takilmaktadir.Aynca devre sadece sicaklik olçrnekle kalmayacak sensörun deimesiyle hiz, basmc 
gibi fiziksel buyUklUklen de olçebilecek yapidadir. 

Boyle bir kartm genileme yuvasma talulmasi ile bilgisayara yeni donanimlar ekleyerek 
bilgisayann kullanili amacmin daha gen41eyecei gOsterilmektedir.Seri yada paralel port yerine 
genileme yuvalarinin da kullantimasi hizi onemli olçUde arttirmaktadir. 
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