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GENEL AMAÇLI PROGRAMLANABİLİR KONTROLÖR TASARIMI 

ÖZET 

Bu tezde, bir mikrokontrolör kullanılarak genel amaçlı programlanabilir kontrolörün 

donanımsal ve yazılımsal olarak tasarımı yapılmıĢtır. Kontrolörümüz donanımsal 

olarak birçok otomasyon projesi için uygundur. Bu uygulamada ise gaz tanklarının 

otomasyonuna yönelik yazılımsal bir tasarım yapılmıĢtır. Altı adet analog giriĢi 

bulunan Kontrolör hem gerilim hem de  akım çıkıĢı veren sensörlerden gelen analog 

verileri 12 bitlik ADC (analog to digital converter) yardımıyla sayısal verilere 

çevirerek mikrokontrolörün iĢleyebileceği hale getirir. Ġçinde gömülü olan yazılıma 

göre bu sayısal verileri iĢleyerek çıkıĢında bulunan yedi adet röleyi kontrol eder. I2C, 

SPI, RS232 ve RS485 seri haberleĢme protokollerini kullanarak çevre birimlerle 

haberleĢme sağlanır. Üzerinde bulunan tuĢ takımı yardımıyla menüye girilerek çeĢitli 

uygulamalara göre ayar yapmak mümkündür . Ayrıca 4x16 karakter LCD sayesinde 

sensör bilgilerini ekranda gösterebilir ve menü ayarlarını görsel olarak buradan 

yapabiliriz. 

Ġlk bölümde programlanabilir lojik kontrol sistemlerden, bu sistemlerin röleli 

sistemlerle karĢılaĢtırılması, nerelerde kullanıldığı, bu sistemlerin geniĢleme birimleri 

olan analog giriĢ/çıkıĢ birimleri, dijital giriĢ/çıkıĢ birimleri ve haberleĢme 

modüllerinden bahsedilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde mikroiĢlemcilerin genel özellikleri, merkezi iĢlem birimi, iletim 

yolları ve hafıza yapısı açıklanmıĢ. Daha sonra mikrodenetleyiciler, mikroiĢlemciler 

ile mikrodenetleyiciler arasındaki farklara mikrodenetleyici seçimine ve son olarak 

da bu uygulamada kullandığımız lpc2103 iĢlemcisine değinilmiĢtir. 

Üçüncü bölümde seri haberleĢme protokolleri olan RS232, RS485, inter integrated 

circuit (I2C) ve serial peripheral interface (SPI)‟ dan bahsedilmiĢtir. 

Dördüncü bölümde kontrolörün donanımsal tasarımı ve donanım tasarımında 

kullanılan entegreler incelenmiĢtir. 
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BeĢinci bölümde kontrolörün yazılımsal tasarımından, yazılımsal tasarımda 

kullanılan fonksiyonlardan, kontrolör menülerinden, akıĢ diyagramından ve son 

olarak keil uvision derleyicisinden bahsedilmiĢtir. 

Altıncı bölümde ise tezin sonuçlarından bahsedilmiĢ ve ileriki çalıĢmalar için 

öneriler ortaya konulmuĢtur. 
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GENERAL PURPOSE PROGRAMMABLE CONTROLLER DESIGN   

SUMMARY     

In this thesis, a microcontroller based hardware and software design of a 

programmable controller with general purpose is presented. Thanks to hardware 

design, Our controller is suitable for lots of automation projects. Software design is 

made in this application for automation of gas tanks. The designed controller has six 

analog inputs for converting analog data comes from  sensors, which can supply 

output voltage or current. These inputs can process the analog data with 12 bits ADC 

that are located in a chip on the controller board. The controller has seven relay 

outputs which are controlled by the embedded software. Communication is 

established with the peripheral units using I2C, SPI, RS232 and RS485 serial 

communication protocols. It is possible to make adjustments for various applications 

with the aid of keypad on the controller by entering the menu.  Also, by means of 

4x16 character lcd, data is displayed and setting the menu visually is achievable. The 

structure of the thesis is the following. 

In the first section, programmable logic control systems are introduced. A 

comparison of these systems with conventional relay systems such as the area of the 

usage, expandable units- analog I/O units, digital I/O units and communication 

modules is done. 

In the second section, general features of microprocessor, central processing unit, 

transmission bus and structure of memory are explained. Then, microcontrollers, the 

differences between microprocessor and microcontrollers, selection of the 

microcontroller for the controller are discussed. Finally LPC2103 microcontroller, 

which is used in the application, is thoroughly explained. 

In the third section, serial communication protocols RS232, RS485, inter integrated 

circuit (I2C) and serial peripheral interface (SPI) are explained and evaluated. 

In the fourth section, hardware design of the controller and ICs, which are used in the 

hardware design are examined. 
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In the fifth section, software design of the controller is expressed. In this section, 

functions which are used in the software design, menu of the controller, flow chart 

and finally keil uvision compiler are presented 

In the sixth section, conclusion of thesis and suggestions for the future work are 

given. 
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1.  GİRİŞ 

1.1 Programlanabilir Lojik Kontrol Sistemleri 

Endüstriyel uygulamaların her dalında yapılan genel amaçlı kumanda ve otomasyon 

çalıĢmalarının bir sonucu olan PLC tekniği, kullanıcılara A‟dan Z‟ye her türlü 

çözümü getiren komple bir, teknoloji alt grubudur. 

Endüstriyel kontrolün geliĢimi PLC‟lerin gerçek yerini belirlemiĢtir. Ġlk önce analog 

kontrolle baĢlayan, elektronik kontrol sistemleri zamanla yetersiz kalınca, çözüm 

analog bilgisayar adını verebileceğiz sistemlerden, dijital kökenli sistemlere 

geçmiĢtir. Dijital sistemlerin zamanla daha hızlanması ve birçok fonksiyonu, çok 

küçük bir hacimle dahi yapılabilmeleri onları daha da aktif kılmıĢtır. Fakat esas 

geliĢim, programlanabilir dijital sistemlerin ortaya çıkması ve mikroiĢlemcili 

kontrolün aktif kullanıma geçirilmesinin bir sonucudur. MikroiĢlemcili kontrolün, 

mikroiĢlemci tabanlı komple sistemlere yerini bırakmak zorunda kalması, Z80 ile 

aylarca süren tasarlama süresinin yanında, baskı devre yaptırmak zorunda kalınması 

ve en küçük değiĢikliğin bile ağır bir yük olmasının sonucudur. ĠĢte bu noktada 

PLC‟ler hayatımıza girmeye baĢlamıĢtır. 

Programlanabilir lojik kontrolörlerin çıkıĢı 60'lı yılların sonu ile 70'li yılların 

baĢlarına dayanır. Ġlk kumanda kontrolörleri bağlantı programlamalı cihazlardı. Bu 

cihazların fonksiyonları, lojik modüllerin birbirine bağlantı yapılarak birleĢtirilmesi 

ile gerçekleĢtiriliyordu.  Bu cihazlarla çalıĢmak hem zordu, hem de kullanım ve 

programlama olanakları sınırlıydı.  Bugünkü PLC'ler ile karĢılaĢtırıldığında son 

derece basit cihazlardı. PLC'lerin ortaya çıkarılma amacı, röleli kumanda 

sistemlerinin gerçekleĢtirdiği fonksiyonların mikroiĢlemcili kontrol sistemleri ile 

yerine getirilebilmesidir. Lojik temelli röle sistemlerine alternatif olarak dizayn 

edildiklerinden PROGRAMLANABĠLĠR LOJĠK KONTROLÖR (Programmable 

Logic Controller) adı verilmiĢtir. 

Ġlerleyen zaman içinde çeĢitli firmalar muhtelif kapasitelerde PLC'ler 

üretmiĢlerdir.Bu firmalar arasında Mitsubishi, Toshiba gibi firmalar küçük tipte, 
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kapasite bakımından alt ve orta sınıf PLC'ler üretmiĢlerdir. Siemens, Omron,    

Allen-Bradley, General Electric, Westinghouse gibi firmalar da PLC sistemlerini 

daha geniĢ bir tabana yayarak alt, orta ve üst sınıflarda PLC'ler üretmiĢlerdir. 

Günümüzde endüstride hemen hemen her alanda el değmeden üretim sürecine 

girilmiĢtir. El değmeden gerçekleĢtirilen üretimlerde PLC‟ler kullanılmaktadır. PLC 

“Programlanabilir Lojik Kontrolör” Ġngilizce kelimelerinin baĢ harflerinin alınarak 

kısaltılması ile oluĢur. 

PLC bir bilgisayara benzetilirse; giriĢlerinde Mouse ve klavye yerine basit giriĢ 

bağlantıları vardır. Yine çıkıĢlarında ekran yerine basit çıkıĢ bağlantıları vardır. 

GiriĢlere bağlanan elemanlara sensör, çıkıĢlara bağlanan elemanlara da iĢ elemanı 

denir. 

                                    Şekil 1.1 : PLC genel blok Ģeması 

Üstteki Ģekildeki blok diyagramda gösterildiği gibi PLC sensörlerden aldığı bilgiyi 

kendine göre iĢleyen ve iĢ elemanlarına göre aktaran bir mikroiĢlemci sistemidir. 

Sensörlere örnek olarak, herhangi bir metali algılayan endüktif sensör, PLC giriĢine 

uygun gerilim vermede kullanılan buton ve anahtarlar verilebilir. ĠĢ elemanları için 

PLC çıkıĢından alınan gerilimi kullanan kontaktörler, bir cismi itme veya çekmede 

kullanılan pnömatik silindirleri süren elektro-valfler, lambalar uygun örnektirler. 

1.2  PLC Sistemlerinin Avantajları 

PLC'lerin, daha önce kullanılan konvansiyonel sistemler ile karĢılaĢtırıldığında bir 

çok avantajı vardır. Eski sistemlerin getirdiği birtakım zorluklar bugün PLC'lerin 
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yaygınlaĢması ile aĢı1mıĢtır. PLC sistemleri önceki sistemlere göre daha az yer 

kaplamaktadır. Dolayısıyla kontrol sisteminin yer aldığı dolap yada pano boyutları 

oldukça küçülmektedir. Sınırlı alanlarda kontrol mekanizmasının kurulması imkanı 

ortaya çıkmıĢtır. Sistem için sarf edilen kablo maliyetleri nispeten daha azalmıĢtır. 

Ayrıca PLC sisteminin kurulmasının kolay olması ve kullanıcıya, kurulu hazır bir 

sistemin üzerinde değiĢiklik ve ilaveleri kolayca yapabilme esnekliğinin sağlanması, 

PLC'lerin giderek yaygınlaĢmasına ve endüstride her geçen gün daha fazla 

kullanılmalarına neden olmuĢtur. Bu avantajlar ile proje maliyetleri de azaltılarak, 

proje mühendislerine de ticari açıdan büyük faydalar sağlamıĢtır. 

1.2.1 PLC ile Röleli Sistemlerin Karşılaştırılması 

 PLC ile daha üst seviyede otomasyon sağlanır. 

 PLC‟li sistem daha uzun süre bakımsız çalıĢır ve ortalama bakım onarım 

süresi daha azdır. 

 Teknik gereksinimler değiĢip arttıkça PLC‟li sistem az bir değiĢiklikle ya da 

hiçbir değiĢikliğe gereksinim duyulmadan yeniliğe adapte edilebilirken röleli 

sistemde bu oldukça zordur. 

 PLC‟ler daha az bir yer kaplar ve enerji harcarlar. 

1.3 PLC Genel Kullanım Amacı 

Genel olarak PLC, endüstri alanında kullanılmak üzere tasarlanmıĢ, dijital 

prensiplere göre yazılan fonksiyonu gerçekleyen, bir sistemi yada sistem gruplarını, 

giriĢ çıkıĢ kartları ile denetleyen, içinde barındırdığı zamanlama, sayma, saklama ve 

aritmetik iĢlem fonksiyonları ile genel kontrol sağlayan elektronik bir cihazdır. 

Aritmetik iĢlem yetenekleri PLC'lere daha sonradan eklenerek bu cihazların geri 

beslemeli kontrol sistemlerinde de kullanılabilmeleri sağlanmıĢtır. 
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PLC sistemi sahada meydana gelen fiziksel olayları, değiĢimleri ve hareketleri çeĢit1i 

ölçüm cihazları ile belirleyerek, gelen bilgileri yazılan kullanıcı programına göre bir 

değerlendirmeye tabi tutar. Mantıksal iĢ1emler sonucu ortaya çıkan sonuçları da 

kumanda ettiği elemanlar aracılığıyla sahaya yansıtır: Sahadan gelen bilgiler ortamda 

meydana gelen aksiyonların elektriksel sinyallere dönüĢmüĢ halidir. Bu bilgiler 

analog yada dijital olabilir. Bu sinyaller bir transdüserden, bir kontaktöre yardımcı 

kontağından gelebilir. Gelen bilgi analog ise, gelen değerin belli bir aralığı için, 

dijital ise sinyalin olması yada olmamasına göre sorgulama yapılabilir.Bu hissetme 

olayları giriĢ kartları ile, müdahale olayları da çıkıĢ kartları ile yapılır. 

PLC ile kontrolü yapılacak sistem büyüklük açısından farklılıklar gösterebilir. 

Sadece bir makine kontrolü yapılabileceği gibi, bir fabrikanın komple kumandası da 

gerçekleĢtirilebilir. Aradaki fark sadece kullanılan kontrolörün kapasitesidir. PLC'ler, 

bugün akla gelebilecek her sektörde yer almaktadır. Kimya sektöründen gıda 

sektörüne, üretim hatlarından depolama sistemlerine, marketlerden rafinerilere kadar 

çok geniĢ bir yelpazede kullanılan PLC'ler, bugün kontrol mühendisliğinde 

kendilerine haklı bir yer edinmiĢlerdir. Elektronik sektöründeki hızlı geliĢmelere 

paralel olarak geliĢen PLC teknolojisi, gün geçtikçe ilerlemekte otomasyon alanında 

mühendislere yeni ufuklar açmaktadır. Bu yüzden de her teknikerin yüzeysel bile 

olsa biraz bilgi sahibi olması gereken bir dal konumuna gelmektedir. 

1.4 PLC’nin Yapısı 

 Güç kaynakları 

 Merkezi iĢlem üniteleri (CPU) 

 Dijital giriĢ/çıkıĢ birimleri 

 Analog giriĢ / çıkıĢ birimleri 

 HaberleĢme modülleri 

 Kartların takıldığı raflar  

 

 

 

 



 
5 

1.4.1 Güç Kaynakları 

Bu modüller PLC içindeki kartların beslemelerini (GiriĢ çıkıĢ kartları hariç 

saklamakla yükümlüdür. DıĢ kaynak beslemelerini PLC‟nin iç voltaj seviyelerine 

indirirler. PLC içindeki kartların güç sarfiyatına göre kaynağın maksimum çıkıĢ 

akımı değiĢik değerlerde seçilebilir. ÇıkıĢ akımının çok yüksek olduğu durumlarda 

fan ünitesi ile soğutma gerekliliği yoktur.Güç kaynağının içindeki hafıza yedekleme 

pili ile CPU içindeki kullanıcı programı, kalıcı „retentive‟ iĢaretleyiciler, sayıcı ve 

zamanlayıcı içerikleri gerilim kesilmesine karĢı korunabilir. Bu yedekleme pili enerji 

yokken değiĢtirilecekse, dıĢarıdan bir kaynakla güç kaynağı beslenmelidir. 

1.4.2 Merkezi İşlem Birimi(CPU) 

Merkezi iĢlem birimleri PLC sisteminin beyni olarak düĢünülebilir. Bu birimler 

kumanda edilen sisteme ait yazılımın saklandığı ve bu yazılımın iĢlendiği 

kartlardır.Merkezi iĢlemci haricinde program hafızası ve programlama cihazı 

bağlantısı için bir interface içerir.Ayrıca bazı modellerde baĢka PLC gurupları ile 

beraber çalıĢabilmeleri için özel interface‟lerde bulunur. 

Sistemde kullanılacak CPU‟nun seiçimi önemlidir. Ġstenen fonksiyounu uygun 

Ģekilde yerine getirebilmesi için CPU‟nun iĢlem hızı, hafıza kapasitesi ve spesifik 

özelliklerinin process‟in minimum gereklerini sağlaması Ģarttır. CPU ne kadar güçlü 

ise saklanabilecek kullanıcı programı o kadar geniĢ, bu programın iĢlenebilmesi de o 

kadar kısa sürede gerçekleĢecektir. 

1.4.3 Dijital Giriş / Çıkış Birimleri 

PLC‟nin giriĢ bilgileri kontrol edilen ortamdan veya makinadan gelir. Gelen bu 

bilgiler içinde PLC var yada yok Ģeklinde değerlendirilmeye tabi tutulan sinyaller 

sisteminin  dijital giriĢlerini oluĢturur. Dijital giriĢler PLC „ye çeĢitli saha ölçüm 

cihazlarından gelir. Bu cihazlar farketmeleri gereken olay gerçekleĢtiğinde PLC‟nin 

ilgili giriĢ bitimini „0‟ sinyal seviyesinden „1‟ sinyal seviyesine çıkarırlar. Böylece 

sistemin sahada olan hadiselerden haberdar olmasını sağlar. Dolayısıyla sistem 

içindeki fiziksel değiĢimleri PLC‟nin anlayabileceği 0-1 sinyallerine dönüĢtürürler. 

PLC‟nin giriĢine gelen sinyaller basınç Ģalterlerinden ,sınır Ģalterlerinden , yaklaĢım 

Ģalterlerinden veya herhangi bir röle,kontaktör yada otomatın yardımcı kontağından 

gelebilir. 
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PLC‟nin sahadaki yada prosesdeki bir Ģeye binary olarak müdahale edeceği zaman 

kullanıldığı birimler dijital çıkıĢ birimleridir. Dijital çıkıĢ modülleri PLC iç sinyal 

seviyeleri prosesin ihtiyaç duyduğu binary sinyal seviyeleri çeviren elemanlardır. Bu 

modüller üzerinden bir çıkıĢın set edilmesi ile sahadaki yada kumanda panosu 

içimdeki herhangi bir eleman kumanda edilebilir. Bu eleman bir lamba, bir röle yada 

bir kontaktör olabilir. Dijital çıkıĢ modülleri röle, triyak yada transistör çıkıĢlı 

olabilir. Sahaya yapılan kumandanın hızlı olması gerektiği durumlarda doğru 

gerilimle çalıĢıyorsa transistör, alternatif gerilim ile çalıĢıyorsa triyak kullanımlı 

çıkıĢa sahip olmalıdır. 

1.4.4 Analog Giriş / Çıkış Birimleri 

Kontrol edilen sistemdeki bütün sinyallerin varlıklarına yada yokluklarına göre 

sorulan sinyaller beklenemez. Örnek olarak bir sıcaklık yada basınç değeri dijital 

olarak sorgulanabilir ancak bu değerin net bir Ģekilde belirlenmesi dijital giriĢ 

modülleri ile mümkün olmaz. ĠĢte burada devreye analog olarak yapılan kontrol 

devreye girer. Analog değer kullanımında alt sınır ve üst sınır değerlerin arasında 

kalan bölgeye kontrol yapılır. Bu kontrollerin yapılması analog giriĢ çıkıĢ kartları ile 

mümkün olmaktadır. Analog giriĢ modülleri prosesten gelen analog değerleri dijital 

değerlere dönüĢtürür. Yalnız öncelikle ölçümü yapılan fiziksel büyüklüğün PLC‟nin 

anlayacağı dile çevrilmesi gerekir. Bu iĢlemi gerçekleĢtiren cihazlara  transmitter adı 

verilir. Transmitterler problarından ölçtükleri büyülüğü değerlendirerek 0-20mA, 4-

20mA yada 0-10V gibi belli aralıkta ifade edilen sinyallere çevirirler. Bu sinyaller de 

PLC‟nin analog giriĢ kartları ile internal bus hattı üzerinden CPU‟ya okutulur. 

Böylece PLC belli aralıklarda değiĢen değerleri iĢleyebilir duruma gelir. 

Analog çıkıĢ modülleri sisteme analog olarak müdahale edilmesi gereken durumlarda 

kullanılır. Bu modüllerle sahadaki bir eleman 0-10V, 0-20mA yada 4-20mA çıkıĢları 

ile oransal olarak kontrol edilebilir. PLC‟nin analog çıkıĢları ile bir actuator 

yönetilebilir. CPU tarafından karar verilen çıkıĢ değerleri dijital formda analog çıkıĢ 

kartının iĢlemcisine iletilir. Bu değerler bir dijital-analog çevirici ile analog voltaj 

değerlerine çevrilir. Ayrıca bir voltaj-akım çevirici ile çıkıĢ akımları oluĢturulur. 
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1.4.5 Haberleşme Modülleri 

Kominikasyon modülleri PLC‟lerle giriĢ-çıkıĢ birimleri arasındaki yada baĢka PC‟ler 

arasındaki data alıĢveriĢini sağlarlar. Bu modüller direkt bağlantı (point to point) ile 

iĢletilebileceği gibi bir network üzerinden de iĢletilebilir. Bire bir bağlantıda bağlantı 

yapılan CPU çift interface içerir. Bir porta programlama cihazı ile ulaĢılırken diğeri 

üzerinden haberleĢme sağlanır. Böylece sisteme daha fazla sayıda I/Q dahil edilmesi 

mümkün olur. Ayrıca LAN (local area network) üzerinden de data alıĢveriĢi sağlanır. 

Bu networkler içinde PLC‟ler PC‟ler saha elemanları ve Workstationlar bulunabilir . 

Prosesin monitör üzerinden izlenmesi printer raporlamaları da bu tip haberleĢme 

modülleri üzerinden yapılır. 
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2.  MİKROİŞLEMCİLER 

2.1 Gelişim Süreci 

Ticari anlamda ilk mikro iĢlemciyi üreten firma Intel firmasıdır. Daha önceleri hafıza 

çipleri üreten bu firma 1971 yılında 4004 iĢlemcisini üretmeyi baĢardı. Bu büyük bir 

baĢarıydı çünkü bu iĢlemci 1946 yılında 18.000 vakumlu tüple çalıĢan ENIAC 

(tarihte ilk gerçek anlamda bilgisayar)'ın gösterdiği performansı 12 mm2 boyutuyla 

gösteriyordu. Bu iĢlemci tasarlanırken o dönemin büyük bilgisayarlarından 

esinlenilmiĢti. 4 bitlik,yani aynı anda 4 değer iĢleyebilen 4004 iĢlemcisini 8 bitlik 

8008 iĢlemcisi izledi. 8008 iĢlemcisinin geliĢtirilmiĢ bir modeli olan 8080 mikro 

iĢlemcisi de 1974 yılında üretildi. Bu iĢlemci de 8 bitlik bir iĢlemciydi ancak bazı 

komutları 16 bit olarak iĢleme yeteneği kazandırılmıĢtı. 6000 transistör içeren 8080 

iĢlemcisi o dönem için müthiĢ bir rakam olan 64kb hafızayı destekleyebiliyordu. 

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi IBM firması da düĢük maliyetli bilgisayarlara 

ilgi duymaya baĢladı. 1981 yılında duyuracağı IBM PC modeli için Intel 8088 

iĢlemcisini seçti. Intel 1978 yılında 8080 iĢlemcisinin iki geliĢmiĢ modelini üretti : 

8088 ve 8086. 8086 çarpma ve bölme gibi yeni özelliklere sahipti ve 8080'in altı katı 

kadar olan 29.000 transistör içeriyordu. Çarpma ve bölmeyi hızlandıran 8086 ise 

daha karıĢık iĢlemlerin altından kalkabilecek düzeydeydi. Bütün hesaplamalar 16 

bitlik olarak yapılabiliyor ve 8 bitlik 8080 iĢlemcisinin performansını 10‟a 

katlıyordu. Daha sonraki dönemlerde de Intel firması iĢlemci pazarında liderliği 

kimseye kaptırmadı 32 bitlik ve son olarak 64 bitlik iĢlemcileri piyasaya sürdü. 

Intel'le beraber önceleri onun ürettiği modelleri taklit eden son dönemde ise kendi 

ürünlerini geliĢtiren AMD (Amerikan Micro Devices) ve Cyrix firmaları da iĢlemci 

piyasasında boy gösterdi. Pc pazarına alternatif ürünler üreten Apple firması da son 

döneme kadar ürettiği Machintosh bilgisayarlarda Motorola 6800 serisi iĢlemcileri 

kullandı.  
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2.2 Genel Özellikleri 

Merkezi iĢlem birimi yani cpu bilgisayarın beyni olarak tanımlanabilir. Nasıl insan 

vücudunda tüm vücut aktivitelerini beyin yönlendiriyorsa bilgisayarda da bu iĢi cpu 

yapar. MikroiĢlemci milyonlarca transistör ve bunlardan oluĢan mantık devrelerinden 

meydana gelen entegre devre yada çip Ģeklindedir. Cpu bilgisayarın iĢlem 

adımlarının tümünü yönetir. Ana kart üzerindeki tüm bileĢenlerle bağlantısı vardır. 

ĠĢlemci görevlerini yerine getirebilmesi için adres, bellek ve kontrol yolları ile 

donatılmıĢtır. Bilgisayarın genel performansı kullanılan iĢlemci ile doğru orantılı 

olarak değiĢir. 

                               

              

                       Şekil 2.1: MikroiĢlemcinin genel yapısı 

2.2.1 Merkezi işlem birimi (CPU) 

Merkezi iĢlem birimi yani cpu bilgisayarın beyni olarak tanımlanabilir. Nasıl insan 

vücudunda tüm vücut aktivitelerini beyin yönlendiriyorsa bilgisayarda da bu iĢi cpu 

yapar. Bilgisayarın değiĢik birimleri arasındaki veri akıĢı ve veri iĢleme görevlerini 

yerine getirir. Yapısında ALU(Arithmetic & Logic Unit), CU(Control Unit ), 

Registers(Saklayıcılar) bulunmaktadır. 



 
11 

2.2.1.1 Aritmetik mantık birimi (ALU) 

Adındanda anlaĢıldığı gibi toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi matematiksel 

iĢlemler ile mantıksal iĢlemlerin yapıldığı birimdir. Veri iĢlemenin çoğu bu birim 

tarafından yapılmakadır. 

2.2.1.2 Kontrol Birimi (CU) 

Merkezi iĢlem birimi(CPU)‟daki veri akıĢını yönetir, hafızadan okunan komutu çözer 

ve komut tarafından belirlenen iĢlemi yerine getirir. 

2.2.1.3 Saklayıcılar  

MikroiĢlemci ile bellek ve giriĢ/çıkıĢ (I/O-Input Output) kapıları arasındaki bilgi 

alıĢveriĢlerinin çeĢitli aĢamalarında, bilginin geçici olarak depolanmasını sağlar. 

Kontrol biriminin doğrudan bağlandığı bellek birimleridir. 

2.2.1.4 Çip Üzeri Yollar (CPU Bus) 

CPU içindeki verilerin iletildiği yollara verilen isimdir. Eğer bir iĢlemci m-bit 

saklayıcılara sahipse bu yolların uzunluğuda m-bittir ve bu iĢlemciye m-bit 

mikroiĢlemci denir. MikroiĢlemciler çoğunlukla çip üzerindeki yolların  

kapasitelerine göre 8 bit, 16 bit, 32 bit ve 64 bit olarak sınıflandırılırlar. 

2.2.2 İletim yolları (Bus) 

Ġletim yolları iĢlemci ile bilgisayarın diğer birimleri arasındaki bağlantıları sağlayan 

iletkenlerdir. Üç tip iletim yolu vardır. 

 Adres Yolu (Adress Bus) 

 Veri Yolu (Data Bus) 

 Kontrol Yolu (Control Bus) 

2.2.2.1 Adres yolu (Adress Bus) 

MikroiĢlemcilerde veriler hafıza birimlerinde saklanırlar. Hafıza birimlerinde 

bulunan verilere ulaĢmak için adres bilgisi gerekmektedir. ĠĢlemci adres yolu ile 

adres bilgisini hafızaya göndererek istediği veriye ulaĢabilir veya istediği veriyi bu 

adreste saklayabilir. 
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2.2.2.2 Veri yolu (Data Bus) 

Merkezi iĢlem birimi(CPU)‟nin çevre birimleri ile veri alıĢ veriĢini bu yollar 

sağlamaktadır. 

2.2.2.3 Kontrol yolu (Control Bus) 

Merkezi iĢlem birimi(CPU)‟nun çevre birimlerine veri yazma veya okuma 

sinyallerinin iletildiği yoldur. 

                                                   Şekil 2.2: Ġletim Yolları 

2.2.3 Hafıza 

RAM (Random Access Memory) ve ROM (Read Only Memory) olmak üzere 2‟ye 

ayrılır. Bütün mikroiĢlemcili sistem tasarımlarında hafıza önemli bir yer tutar. Sistem 

programları ve sabitler hafıza birimlerinde saklanırlar [2]. 

2.2.3.1 Rasgele erişimli bellek (RAM) 

Rasgele eriĢimli bellek olarak adlandırılr. Verilerin geçici olarak saklandığı yerdir. 

Enerjisinin kesilmesiyle burdaki verilerde tamamen kaybolur. 
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2.2.3.2 Salt okunabilir hafıza (ROM) 

Salt okunur bellek olarak adlandırılır. Veriler kalıcı olarak burada saklanır. Program 

komutları ve Kalıcı olarak saklanmasını istediğimiz veriler buraya yazılır. Enerji 

gitse dahi veriler kaybolmaz . 

2.3 Mikrodenetleyiciler 

Bir bilgisayar içersinde bulunması gereken temel bileĢenlerden RAM, I/0 ünitesinin 

tek bir çip içerisinde üretilmiĢ biçimine Mikrodenetleyici denir. Bilgisayar 

teknolojisi gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıĢ olan 

mikrodenetleyiciler, mikroiĢlemcilere göre çok daha basit ve ucuzdur. 

           Şekil 2.3: Bir Mikrodenetleyicinin temel bileĢenlerinin blok diyagramı 

Günümüzde mikrodenetleyiciler; 

 

 TV Sistemlerinde 

 Kameralarda 

 Cep telefonlarında 
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 Otomobillerde 

 Fotokopi cihazlarında 

 Faks Modemlerde 

  

ve sayılamayacak kadar pek çok alanda kullanılmaktadır [4].  

 

2.4 Mikroişlemciler ile Mikrodenetleyiciler Arasındaki Farklar 

 MikroiĢlemciler ayrı ayrı birimlerden oluĢmaktadır. Her bir birim için ayrı 

entegreler kullanılır ve bu birimler arasında iletiĢimi sağlamak için data 

yolları gerekmektedir bunların hepsi maliyeti arttırır. 

 

 Mikrodenetleyicilerde ise ihtiyaç duyulan tüm birimler tek bir yonga 

içindedir. Buda bize hem maliyet  hem de tasarım alanı açısından katkı 

sağlar. 

 MikroiĢlemciler daha çok bilgisayar sistemleri için uygun elemanlardır. AĢırı 

hız gerektirmeyen , fazla belleğe ihtiyaç duyulmayan bir kontrol sistemi için  

mikroiĢlemci kullanmak hem çok pahalı hemde programlanması zor bir iĢtir. 

 Ġhtiyaca uygun özellikte mikrodenetleyici kullanarak tüm kontrol sistemleri 

kolaylıkla kontrol edilebilir. 

2.5 Mikrodenetleyici Seçimi 

Bir uygulamaya baĢlamadan önce hangi fimanın ürünü kullanılacağına, daha sonra 

da hangi numaralı denetleyicinin kullanılacağına karar vermek gerekir. Bunun için 

mikrodenetleyici gerektiren uygulamada hangi özelliklerin olması gerektiği önceden 

bilinmesi gereklidir. Seçeceğimiz mikrodenetleyicinin uygulama ihtiyacımızın 

tamamını karĢılaması gerekir. Yazılım desteğinin, araçlarının(derleyici, simülatör 

vs.) bulunup bulunmadığı ve fiyatıda mikrodenetleyici seçerken önemli 

kriterlerdendir. Ġnternette bol miktarda uygulama programlarının bulunabilmesi de 

örnek olması açısından faydalıdır [3].  
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2.6 ARM7 İşlemcisi 

ARM bir mimaridir ve adını icat eden firmadan alır.Bu mimari 1983 yılında“Acorn 

Computers Ltd” isimli bir Ģirket tarafından ARM1 adıyla (Acorn RISC Machine 1) 

ismiyle tasarlanmaya baĢlanmıĢ ve 1985 yılında piyasaya sürülmüĢtür.Takip eden 

sene 32 bitlik ARM2 modeli piyasaya sürülmüĢ, basit ve kullanıĢlı yapısıyla baya ses 

getirmiĢtir. 1990 yılında firma ismi Advanced RISC Machines Ltd olarak 

değiĢtirilmiĢtir.1998 yılında firma ismini tekrar değiĢtirerek günümüzde de kullanılan 

ARM Ltd yapmıĢtır. 

ARM firması 32 bitlik iĢlemci çekirdekleri üretmektedir ve NXP (Philips), Samsung, 

NEC, Atmel gibi diğer firmalara lisanslı olarak bu çekirdekleri satmaktadır. ARM 

Ģirketinin verdiği bilgilere göre Ģuanda 200 üzerinde firmaya 600 ün üzerinde iĢlemci 

mimarisi ve çekirdeği lisanslanmıĢ durumdadır. ARM iĢlemciler 32 bitlik yapısı, 

düĢük güç tüketimi, yüksek performansı gibi özelliklerinden dolayı sektörde açık ara 

lider durumdadırlar. 2009 yılı verilerine göre tüm dünyadaki 32 bitlik gömülü 

sistemlerde kullanılan iĢlemcilerin %90‟ı ARM mimarisini kullanmaktadır. DüĢük 

güç tüketimi sayesinde cep telefonları, PDA‟lar ve taĢınabilir cihazlarda tercih 

edilmektedir. Bazı ARM iĢlemciler GHZ‟lik saat hızlarına ulaĢmıĢtır. Ayrıca Ģu 

sıralar dört çekirdekli ARM iĢlemciler de duyurulmaya baĢlandı. Böylece çok 

çekirdekli ve yüksek saat hızlarıyla yüksek performanslı ARM iĢlemciler piyasaya 

cıkmaya baĢladı. 

LPC21xx iĢlemcilerinin ve ARM7 mimarisinin öne çıkan çarpıcı özelliklerinden 

bazıları; 

  Dahili bootloader‟ları sayesinde LPC21xx iĢlemcilerini programlamak için  

    harici programlayıcı devrelere gerek kalmaz. RS232  üzerinden     program    

    atılabilir.                                                                                             

  Çoğu komut tek makina çevriminde iĢletilir. 72Mhz hıza çıkabilen iĢlemcilerde  

     bu saniyede 72 milyon iĢlem anlamına gelmektedir.    

   32  bitlik   saklayıcılar  ve  özel  donanımlar  sayesinde  matematik  ve  çarpım      

     iĢlemleri daha hızlıdır. 

 Tek yonga üzerinde USB, Ethernet, CAN gibi kompleks donanımları 

bulundurabilirler. 
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 DüĢük güç tüketimleri sayesinde pil ile çok uzun süre çalıĢtırılabilirler. 

 512 kB‟a kadar çıkabilen flash program hafızası. 

 GeliĢtirilmiĢ vektörel kesme donanımı sayesinde kesmelere daha hızlı cevap 

 verebilme ve 32 adete kadar vektörel kesme desteği. 

 GeliĢtirilmiĢ ADC, DAC, SD/MMC, I2C, SPI, PWM ve Timer modülleri ve 

fazlası. 

 32 bit ARM komut seti ve 16 bit THUMB komut seti ile birlikte çalıĢabilme. 

2.7 LPC2103 İşlemcisinin Özellikleri 

    32 bit/16 bit ARM7 çekirdekli 48 bacaklı küçük kılıflı iĢlemcidir. 

 8 kbyte static RAM ve 32 kbyte flash program hafızası vardır. Maksimum 

hızı 70Mhz‟dir. 

 Dahili bootloader ile RS232 üzerinden programlanabilir. 

 Gerçek zamanlı debug özelliği sayesinde iĢlemcideki yazılım gerçek zamanlı 

olarak izlenebilir. 

 Her bir kanal için dönüĢtürme zamanı 2.44µs‟den az olan 8 adet 10 bit ADC 

bulunmaktadır. 

 2 adet 32 bit ve 2 adet 16 bit timer/harici durum sayıcısı bulunmaktadır. 

 Harici 32khz saat ve Güç giriĢi bulunan RTC(Real Time Clock) .    

 2 Adet UART, 2 Adet I2C (400kbit/s) 

 Ayarlanabilen öncelik sıralamalı kesme rutinleri 

 32 Adet 5V toleranslı genel amaçlı giriĢ-çıkıĢ pinleri 

 Kenar ve seviye tetiklemeli harici kesme giriĢleri 

 10Mhz ile 25Mhz aralığında harici osilatör frekansını maksimum 70Mhz‟e 

kadar bölebilen PLL mevcuttur  [5]. 
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                                     Şekil 2.4: LPC2103 Blok diyagram 
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                               Şekil 2.5: LPC2103 Pin konfigürasyonu 
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3.  SERİ HABERLEŞME PROTOKOLLERİ 

3.1 Giriş 

Bilgisayar  veya entegreler ile iletiĢim kurabilmek için bir takım yöntemler vardır. 

Seri haberleĢme, parallel haberleĢme gibi. Paralel iletiĢimde her bir bilgi için bir data 

hattı vardır. Yani 8 bitlik bir veri gönderimi için 8 tane data hattına ihtiyaç vardır. 

Paralel haberleĢmede tüm bitler aynı anda data yollarından gönderilir. Bu nedenle 

paralel iletiĢim seri iletiĢime göre daha hızlıdır. Fakat paralel iletiĢim ile uzun 

mesafelere veri iletmek hem uygun değildir, hem de pahalıdır. Bu sebeple seri 

iletiĢim daha yavaĢ olmasına rağmen, hem daha ucuz hem de  uzun mesafelere iletim 

için uygundur. Seri haberleĢmede bilgiler tek bir kanal üzerinden gönderilip, tek bir 

kanal üzerinden alınır [4].    

3.2 Senkron Seri İletişim 

Senkron seri iletiĢimde gönderilen veri bitleri ile alınan veri bitleri arasında bir uyum 

olmalıdır. Yani senkron ifadesi, alıcı devre ile verici devrenin eĢ zamanlı çalıĢması 

anlamına gelmektedir. Bu alıĢ veriĢ arasındaki uyumu sağlamak için data kablosu 

yanında bir de saat sinyali kablosu bulunur. Saat sinyalinin periyodu seri iletiĢimdeki 

her bir birimin iletim süresini belirtir. Böylece bilgi iletiĢimi için start(baĢlagıç) ve 

stop(bitiĢ) bitlerine gerek kalmaz. Senkron seri iletiĢim asenkron seri iletiĢime göre 

daha hızlıdır. Ancak senkron iletiĢim karmaĢık ve pahalı devreler içerir.  

3.3 Asenkron Seri İletişim 

Asenkron seri iletiĢimde ise sadece veri hattı bulunur. Alıcı ve verici devreler veri 

iletiĢiminde eĢ zamanlı çalıĢmazlar. Senkron iletimdeki saat sinyali yerine asenkron 

iletiĢimde start biti, stop biti ve parity biti vardır. Start(baĢlangıç) biti, bilginin 

gönderilmeye baĢlandığını alıcı tarafa bildirmek için kullanılır. Asenkron iletiĢimin 

ilk biti her zaman start bitidir. Stop (bitiĢ) biti gönderilen bilginin bittiğini alıcı tarafa 

belirtir. Stop bitinden sonra gönderilen bilgi yeniden start  biti ile baĢlar. Parity(eĢlik) 
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biti alıcı tarafa gönderilen karakterin doğru olarak iletilip iletilmediğini kontrol 

etmek için kullanılan bittir. Asenkron iletiĢimde ODD, EVEN, MARK, SPACE veya 

NONE parity eĢlik bitleri kullanılır. Parity bitinin asenkron iletiĢimde kullanılması 

zorunlu değildir. Data bitler, gönderilecek olan bilgiyi oluĢturan bitlerdir. 

Gönderilecek bilgi 7 veya 8 bit olabilir. Asenkron veri iletiĢiminde start biti her 

zaman  lojik 1 olmalıdır.  

 

                                 Şekil 3.1: Asenkron iletiĢim veri formatı 

Seri iletiĢim hızı, saniyede gönderilen bit sayısı olarak (bps-bit per second) 

tanımlanır. Bu orana seri iletiĢim hızını belirtmek için kullanılan baud oranı (baud 

rate) denir. Seri iletiĢim baud oranları, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 

19200 olarak çeĢitli değerlerdedir. Bilgisayarlarda Asenkron seri iletiĢim için 9 ve 25 

uçlu RS232 portları vardır. Günümüzde daha çok 9 pinli seri port kullanılmaktadır. 

Çizelge 3.1‟de RS232 portunun pinlerinin açıklamaları verilmiĢtir. 

                         Çizelge 3.1: 9 pinli RS232  portunun pin açıklamaları 
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            Şekil 3.2: DTE ve DCE arasındaki seri iletiĢim pin bağlantıları 

 

           Şekil 3.3: DCE ve DCE arasındaki seri iletiĢim pin bağlantıları  
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Gönderilen verilerin karĢı taraftan doğru alınıp alınmadığının kontrolü yapılmak 

istenmiyorsa sadece TXD, RXD, GND uçlarını kullanmak yeterlidir. Fakat bu seçim 

yükek baud oranlı seri iletiĢimlerde hatalara meydan verebilir [4]. 

3.4 RS232 Seri İletişimin Gerilim Seviyeleri 

RS-232  hatlar TTL sinyal seviyelerini (+5V, 0V) taĢımaz. Tipik olarak gerilim 

seviyeleri +25 V ve -25 V‟dur.   Bilindiği üzere bilgisayardaki data iletimi ikilik 

sistemde olmaktadır. Lojik 1′e +5V karĢılık gelirken, lojik 0′a 0V seviyesi denk gelir. 

Bu tür bir çevrime TTL (Transistor Transistor Lojik) çevrimi denir. Bu, bilgisayar 

içindeki haberleĢme standardı kabul edilir. Bilgisayar içindeki data transferlerinde 

TTL seviyeli sinyallerin kullanılması birkaç sebepten dolayı avantajlıdır. 

 Güç Yönünden 

 Isı dağılımının az olmasından 

 Bu tür çalıĢan aletler için line driver‟a ve receiver‟a ihtiyaç duyulmadan 

direkt bağlantı yapılabilir. 

 TTL aletler yüksek hızda çalıĢabilir. Bu durum bilgisayar içindeki data 

transferleri için çok uygundur. 

 

                                          Şekil 3.4: RS232 Gerilim seviyeleri 
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 TTL seviyenin RS-232 için  Kullanılmamasının sebebi TTL haberleĢmesinde birkaç 

metreden sonra çok ciddi problemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca TTL, dıĢarıdan 

gelen sinyallerden çok çabuk etkilenir. Dolayısıyla sinyaldeki birkaç Voltluk kayıp 

sinyalin belirsiz bölgeye düĢmesine sebep olur. BaĢarılı bir iletimin sağlanabilmesi 

için RS-232 sinyalleri pozitif bir sinyal için +3V ile +25 V arasında ve negatif bir 

sinyal içinde -3V ile -25V arasında değer almalıdır. Bu aralığı bu Ģekilde tutarak, 

gürültüden dolayı oluĢan gerilim dalgalanmalarından etkilenmesini de minimuma 

indirmiĢ oluruz. Böylece çok uzun mesfelere kadar iletim sağlayabiliriz. -3V ile 

+3V arasındaki bölgede kararsız bir bölgedir. Bu bölgede bulunan bir sinyal, gürültü 

olarak kabul edilir. Mikrodenetleyici tarafında RS-232 iletim seviyelerini TTL 

seviyelere çeviren entegreler kullanılır.  

3.5 RS485 Haberleşme Protokolü 

RS232 Standardı en fazla 15 metre kablo kullanabiliriz. Buradaki ana problem; ortak 

toprak hattına bağlı olarak tanımlanan data sinyallerinin, mesafe uzadıkça toprak 

hattındaki gürültüyle bilgi kaybına yol açmasıdır. Bir diğer problem ise RS232 

protokolünde sadece karĢılıklı iki cihazın haberleĢebileceğidir. Bir kaç cihaz bu 

protokolde haberleĢemez, bu durumda farklı bir çözüme ihtiyaç duyulur. RS485 

protokolü bu sorunları çözen standartlardan biridir. RS485 ile RS232 arasındaki 

temel fark, RS485 „in iki tel arasındaki değiĢken voltaj metodu ile bilgi transferi 

yapmasıdır. Ġki tel arasındaki sinyalin polaritesi sayısal durumu belirler. 

RS485 protokolü ile 1220 metreye kadar burgulu kablo kullanarak ve 10 Mbs‟e 

kadar bilgi aktarım oranında haberleĢme yapmak mümkündür.Aynı hatta 32 adet 

cihaz bağlanabilir. 
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                                                    Şekil 3.5: RS485 ağı 

Ġletim hatlarındaki gerilim büyüklüğü ölçülüyor ve farkı alınıyor (A-B) fark pozitif 

ise logic 1 fark negatif ise logic 0 üretiliyor. 

 

 

 

                                         Şekil 3.6: RS485 Dalga Ģekli 

AĢağıdaki  Çizelge 3.2‟de RS232, RS422, RS423 ve RS485‟in karakteristikleri 

gösterilmiĢtir.   
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   Çizelge 3.2: RS232,RS422,RS423,R485 Karakteristikleri 

 

 

3.6 Inter Integrated Circuit (I2C) 

I2C (Inter Integrated Circuit) seri iletiĢimi, mikrodenetleyicinin diğer entegre 

elemanları ile kolayca iletiĢim kurmasını sağlayan entegreler arası bir seri 

haberleĢme protokolüdür. Bu protokol philips firması tarafından geliĢtirilmiĢtir. Veri 

alma ve gönderme hızının yüksek olmasının gerekmediği, veri giriĢ çıkıĢ bacak 

sayısının önemli olduğu uygulamalarda en az sayıda hat ile iletiĢim gereksinimi 

ortaya çıkmıĢtır. ġekil 3.7‟de mikrodenetleyici ile I2C iletiĢimini kullanan 

elemanların bağlantısı görülmektedir [4]. 
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                   Şekil 3.7: Mikrodenetleyici ile I2C haberleĢen elemanlar  

I2C protokolünde, seri veri giriĢ çıkıĢ (SDA) ve seri saat sinyali (SCL) uçları ile 

iletiĢim sağlanmaktadır. SDA bilgi giriĢ çıkıĢ iĢlemleri SCL ucundaki saat sinyali 

sayesinde senkronize bir Ģekilde gerçekeĢmektedir. Buradan da anlaĢıldığı gibi I2C  

protokolü sadece 2 hat üzerinden yapılmaktadır. Bu protokolde entegreler ya master 

(ana) ya da slave (uydu) olabilir. Entegre master iken, master olan entegre kendi 

gönderdiği saat sinyalleri ile iletiĢimi kontrol eder konumdadır. Slave konumunda 

olan entegre saat sinyali üretmez sadece veri alıĢ veriĢ iĢlemi yapar. I2C protokolü 

yavaĢ (slow), Hızlı (fast) ve yüksek hızlı (high speed) olmak üzere çeĢitli hızlarda 

veri iletiĢimi sağlayabilir. Standart yani yavaĢ hızda veri iletiĢim hızı 100 kbit/s‟e 

kadar, hızlı (fast mode) iletiĢimde veri iletiĢim hızı 400 kbit/s‟ e kadar, yüksek hızlı 

iletiĢimde ise veri iletiĢim hızı 3.4Mbit/s‟e kadar çıkabilmektedir. Bu hızlar 

denetleyici içinde bulunan I2C donanımına bağlıdır. ġekil 3.8‟de I2C iletiĢiminin 

komple bir veri gönderme iĢleminin sinyal olarak gösterimi görülmektedir. I2C 

iletiĢiminde veri göndermek için ilk baĢta baĢlama bit‟i gönderilir, ardından adres 

bilgisi ve veri bitleri gönderilir. Veri gönderimi stop bit‟i ile sonlanır.  
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                        Şekil 3.8: I2C iletiĢiminde veri gönderme iĢlemi  

Her bir byte bilgi gönderimine karĢılık karĢı taraf, bir alındı bit‟i (ACK) gönderir. 

ĠletiĢim için gerekli durumları Ģöyle özetleyebiliriz. 

Yol meşgul değil seviyesinde: Veri (SDA) ve Saat sinyal(SCL) hatlarının ikiside 

lojik-1 olmalıdır. 

Veri transferine başla: Saat sinyal hattı (SCL) lojik-1 iken, veri hattı (SDA) lojik-1 

seviyesinden lojik-0 seviyesine getirilir. Bu durumda veri transferine baĢlanmıĢ 

olunur. 

Veri transferini durdur: Saat sinyal hattı (SCL) lojik-1 iken, veri hattı (SDA) lojik-

0 seviyesinden lojik-1 seviyesine getirilir. Bu durumda veri transferi durdurulmuĢ 

olur. 

Geçerli Veri: Her veri gönderimi baĢla bit‟i ile (start) baĢlar ve dur bit‟i (stop) ile 

son bulur. ĠletiĢim sırasında gönderilen veri, saat sinyal hattı (SCL) lojik-0 

durumunda iken değiĢtirilmelidir. BaĢla ve Dur bitler‟i arasında istenildiği kadar veri 

gönderilebilir. Her bilgi byte olarak (8 bit) gönderilir. Her 9.bit ise karĢı taraftan 

gelen alındı (ACK) bitidir. 

I2C iletiĢiminde master (ana) olan eleman baĢlama bitinden (start) sonra alıcı yani 

slave (uydu) konumundaki elemana ilk baĢta adres byte‟ı  gönderir. Daha sonra ise 

veri byte‟larını gönderir. Alıcı (slave) eleman her aldığı byte‟a karĢılık bir alındı 

(ACK) bit‟i gönderir. Master eleman tarafından gönderilen adres bilgisi slave (uydu) 

konumundaki cihazın adres bilgisidir. Böylece master eleman hangi alıcı elemana 
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bilgi gönderdiğini belirtmiĢ olur. Çünkü aynı anda birden fazla alıcı (slave) eleman 

olabilir. 

Slave (uydu) elemanı master (ana) elemana yine byte olarak veri gönderir ve master 

elemanı her aldığı byte için bir kabul bit‟i gönderir. En son alınan byte‟tan sonra 

alındı iĢareti gönderilmez. 

I2C iletiĢiminde kullanılan SCL ve SDA hatları pull-up direnci ile besleme hattına 

bağlanmalıdır. I2C iletiĢiminde master (ana) elemanı slave (uydu) elemanına bir veri 

gönderme iĢleminde start bit‟inden sonra ilk baĢta veri göndereceği slave elemanının 

adresini 7 bit olarak gönderir, 8. Bit ise R/W bit‟i  olan okuma yazma yapılacağını 

bildirir. Bunun ardından master olan eleman 8 bit‟lik (1 byte‟lık) veri gönderir ve  

bunun ardından karĢı taraftan tekrar bir alındı bit‟i alır. Bu iĢlemler master 

elemandan gönderilen dur bitine kadar devam eder. ġekil 3.9‟da  anlatılan bu iĢlem 

daha net görülmektedir. Master olan eleman slave olan elemandan veri okurken ise, 

baĢla bitinden sonra master olan eleman slave olan elemanın adres bilgisini gönderir 

ve ardından R/W bitini “1” olarak gönderir. Ardından slave olan elemandan alındı 

biti gelir ve slave olan eleman hemen 8 bitlik data gönderir. Slave olan elemandan bir 

bytelık veri alındığında master olan eleman karĢı tarafa bir bit alındı biti gönderir. Bu 

iĢlemler master olan elemanın dur bitini gönderene kadar devam eder. ġekil 3.10‟da 

anlatılan bu iĢlemler daha net anlaĢılmaktadır [4].  

 

           Şekil 3.9: Master olan elemandan slave olan elemana veri gönderme iĢlemi  
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      Şekil 3.10: Master olan elemanın slave olan elemandan veri okuma iĢlemi 

3.7 Serial Peripheral Interface (SPI) 

SPI çevresel donanımların tek veri yolu üzerinden seri haberleĢmesini sağlayan bir 

haberleĢme protokolüdür. Full duplex, half duplex olarak kullanılabilir. HaberleĢen 

cihazlar arasında master/slave iliĢkisi vardır. Veri yolundaki hat sayısı kullanıma 

göre değiĢmektedir. Genelde kullanılan Ģekli bir master ve bir slave arasında dört 

hatlı veri yoludur. Bunlar Serial Clock (SCLK) , Master Output Slave Input (MOSI), 

Master Input Slave Output (MISO), Slave Select (SS). ġekil 3.11‟de 

gösterilmektedir. 

  

                                      Şekil 3 .11:     SPI haberleĢme hatları 
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Birden fazla seçim ucu ile bir master ve birden fazla slave de kullanılabilir. ġekil 

3.12‟de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                    Şekil 3.12: Bir master ile birden fazla slave cihazın bağlantısı 

SPI haberleĢme hızı mikroiĢlemcinin frekansına bağlı olarak maksimum 

7.5Mbit/sn‟dir. Saat frekansının ayarlamasının yanında  CPOL (Clock Polarity) ve 

CPHA (Clock Phase)‟da ayarlanmalıdır. 

                                  Şekil 3.13: SPI donanımının çalıĢma modları 
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CPOL lojik “0” iken veri yükselen kenarda, lojik “1” iken düĢen kenarda yakalanır. 

CPHA lojik “0” iken veri birinci saat darbesinde, CPHA lojik “1” iken veri ikinci 

saat darbesinde  yakalanır. 
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4.  GENEL AMAÇLI PROGRAMLANABİLİR KONTROLÖRÜN 

DONANIMSAL TASARIMI 

4.1 Giriş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Şekil 4.1: Genel amaçlı programlanabilir kontrolörün  Soket bağlantıları 

TasarlamıĢ olduğumuz Genel amaçlı programlanabilir kontrolör de  Philips 

firmasının ARM7 tabanlı LPC2103 iĢlemcisini kullandık. Bu iĢlemciyi seçerken  

program bellek kapasitesi, ADC sayısı, Seri haberleĢme arayüzleri, I/O  sayısı gibi 

kriterler yani uygulama ihtiyaçlarını karĢılayacak kriterler göz önünde bulunduruldu. 

Bunların yanında fiyat ve temin edilebilirliğide dikkate alındı. 

Kontrolör 10-12 V DC ve AC güç kaynağı ile çalıĢabilmektedir. 6 adet analog giriĢ 

bulunmaktadır. Analog giriĢlere gerilim ve akım çıkıĢı veren sensörler 

bağlanabilmektedir. Analog giriĢ tarafında bulunan 4-20 mA seçim jumperları 

sayesinde hem gerilim hem de akım çıkıĢı veren sensörler kullanılabilmektedir. 

Analog giriĢten gelen sensor bilgisi gerilim düĢürücü opamplardan geçerler. Bu 
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opampların direnç değerleri ile oynanarak opamp‟ın kazanç değeri değiĢtirilir ve 

gerilim istenilen seviyeye ayarlanabilir. Bunu yapmamızın sebebi ADC entegresinin 

giriĢlerini korumaktadır. Yüksek voltaj veren sensörleride bu sayede ADC‟ye 

bağlayıp sayısal veriye dönüĢtürebiliriz.  

Kontrolör de 12 bitlik SPI haberleĢen ADC kullanılmıĢtır, 12 bitlik ADC Sayesinde 

çevirme hassasiyeti oldukça iyidir. Analog veriler sayısala çevrildikten sonra bu 

veriler seri SPI arayüzü ile iĢlemciye aktarılmakadır. ĠĢlemcide aldığı bu verileri 

E2PROM‟da ilgili sensöre göre hesaplanıp kullanıcı tarafından girilmiĢ kalibrasyon 

sabiti ile seviye, sıcaklık, basınç gibi büyüklükleri hesaplamaktadır. Yine hesaplanan 

bu büyüklükler kullanıcı tarafından E2PROM‟a girilen maksimum ve minimum 

değerlerle karĢılaĢtırılıp bu değerlerin dıĢına çıkıldığında ilgili röleleri kontrol eder.  

Kontrolör de 7 adet kuru kontak röle kullanılmaktadır. Bunların dört tanesinin 

normalde açık ve normalde kapalı kontakları soketlere verilmiĢtir diğer üç tanesinin 

ise sadece normalde açık kontakları soketlere verilmiĢtir. Uygulamanın çeĢitliliğine 

göre istenilen röleler kullanılabilmektedir. Bu uygulamada röle sıfırdan baĢlayarak 

sırayla dispenser, acil stop, motor1, motor2, tank1 selenoid valf, tank2 selenoid valf 

ve alarm röleleri olarak kullanılmaktadır. Bu rölelerden dispenser rölesi dispenser 

çevresinde gaz kaçağı gaz dedektörleri tarafından algılanıp gaz seviyesi 

maksimumun üzerine çıkmıĢsa Kontrolör tarafından röle kapatılır ve dispenserın 

enerjisi kesilerek önlem alınmıĢ olunur. Ortamdaki gaz normal seviyeye inmiĢse röle 

Kontrolör tarafından açılarak dispensera enerji verilmiĢ olur. Aynı Ģekilde acil stop 

röleside sahadaki gaz dedektörlerinden alınan gaz kaçağı seviyesi maksimumun 

üzerine çıkmıĢsa Kontrolör acil stop rölesini kapatarak tüm sistemin enerjisini keser. 

Eğer sahadaki gaz seviyesi normale dönmüĢ ise acil stop rölesini açarak sistemin 

enerjisi verilmiĢ olur. 

Motor1 ve motor2 röleleride gaz tanklarından dispenser‟a gaz pompalayan motorları 

kontrol eder. Bu motorların çalıĢmasıda gaz tanklarındaki gazın seviyesine bağlıdır. 

Gaz seviyesi %10‟un altına düĢtüğü durumlarda motorların soğutması yapılamadığı 

için motorlar zarar görmesin diye çalıĢmalarına izin verilmez motor kontrol 

röleleride seviye bilgisini algılayıp gaz seviyesi %10‟un altına düĢtüğü durumlarda 

motor rölelerini kapatır, gaz seviyesi %10‟ un üzerine çıktığında ise motor rölesini 

açar bu Ģekilde motorların zarar görmesi önlenmiĢ olur. 
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Tank1 selenoid valf ve Tank2 selenoid valf röleleri gaz tanklarının dolumu için 

kullanılan selenoid valfleri kotrol eder. Bu valfler gaz tankının doldurulmak 

istenildiği durumda yetkili kiĢi tarafından bir kart okuyucu geçirilerek açılır. Yetkili 

kiĢi kartını Kontrolöre okutunca Kontrolör kartın içindeki kodun doğru olup 

olmadığını kontrol eder eğer kod doğru ise tank selenoid valf rölesini açar eğer yanlıĢ 

ise röleyi kapatır. Tank dolmaya baĢlayıp seviye %80‟ nin üzerine çıkınca tank 

selenoid rölesini kapatır böylece tankın aĢırı doldurulması önlenmiĢ olur. Aynı 

zamanda tank %80‟ nin üzerindeyse geçerli kart okutulsa dahi tank selenoid valf 

rölesini açmaz. 

Alarm rölesi ise ortamda gaz kaçağı maksimum seviyenin üzerindeyse alarm rölesini 

açar ve alarm ötmeye baĢlar. Gaz seviyesi nezamanki normal seviyeye inerse alarm 

rölesi kapatılır ve alarm susar. 

Kontrolör de 1 adet RS232 ve 1 adet RS485 seri haberleĢme birimi mevcuttur. 

RS232 birimine kart okuyucu bağlanılmıĢtır ve bu kart okuyucu sayesinde gaz 

tankının dolumları yetkili kiĢilerce yapılmaktadır böylece kaçak dolumlar önlenmiĢ 

olur. Yetkili personel kartını bu okuyucuya okutup kartı geçerli ise ekranda IDOK 

yazısı yazar ve tank seviyeside %80‟ nin altında ise tank dolum selenoidi açılır ve 

tank dolum süresi saymaya baĢlar bir saat sonra tank solenoid valfi otomatikman 

kapatılmıĢ olur. Eğer kart yanlıĢ ise ekranda IDWRONG yazar ve tank selenoid valfi 

açılmaz eğer tank selenoid valfi açıksa kapatılır. Farklı uygulamalara gore bu birime 

RS232 çalıĢan cihazlarda bağlanabilir. 

RS485 birimini kullanarak birden fazla Kontrolörü bağlayıp haberleĢtirebiliriz. Aynı 

zamanda uygulamaya göre RS485 çalıĢan birden fazla cihazda bağlanabilmektedir. 

Ġstenirse seri arayüz birimleri kullanılarak veriler bilgisayar ortamına aktarılıp bir 

arayüz programı sayesinde  buradan da anlık olarak izleme yapılabilinir.         

Kontrolör üzerinde bir adet 4x16 karaker LCD bulunmaktadır sensör verileri sırayla 

dört saniyede bir dönerek izlenebilmektedir.  

Kontrolör üzerinde bulunan butonlar ile menüye girip uygulamaya göre istenilen 

ayarlama yapılır. S0 (Switch0) menüye girme tuĢudur. Ana ekrandayken S0 tuĢuna 

basılınca menüye girer. S1 (Switch1) tuĢu yapılan değiĢiklikleri onaylama kaydetme 

tuĢudur. Yapılan değiĢiklikler bu tuĢa basılmadan menüden çıkılırsa kaydedilmez. S2 

(Switch2) tuĢu menüden çıkıĢ tuĢudur. Ana menüden ve alt menülerden çıkmaya 
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yarar. Alt menüde değiĢiklik yapıp bu tuĢa basarak çıkarsak yapılan değiĢiklikler 

kaydedilmez. S3 (Switch3) tuĢu ileri tuĢudur. Menü içinde ileriye doğru gezinmeyi 

sağlar aynı zamanda alt menü içinde değiĢiklik yapılacak değeri arttırır. S4(Switch4) 

tuĢu geri tuĢudur. Menü içinde geriye doğru gezinmeyi sağlar aynı zamanda alt menü 

içinde değiĢiklik yapılacak değeri azaltır. S5(Switch5) tuĢu ana menüden alt menüye 

dallanma tuĢudur. Aynı zamanda değiĢiklik yapılacak değerin rakamlarını seçmeye 

yarar.    

JTAG programlayıcı ile program atılabilir. Derleyici olarak keil uvision4 

kullanılmıĢtır. Gerçek zamanlı olarak iĢlemcideki yazılım debug edilebilir. 

Kontrolör üzerinde sensör beslemeleri için kullanılabilecek 4V, 5V ve 12V 

gerilimleri soketlere çıkarılmıĢtır. Bu gerilimler uygulamaya göre direnç 

kombinasyonları ile değiĢtirilebilinir. One-wire haberleĢmeside mevcuttur bu sayede 

One-wire haberleĢen cihazlarda bağlanabilmektedir. I2C haberleĢme pinleride 

soketlere çıkarılmıĢtır böylece I2C ile haberleĢebilen cihazlar bağlanabilmektedir. 

Projenin ilerleyen aĢamalarında I2C haberleĢme protokolüyle haberleĢen geniĢleme 

modülleri dijital giriĢ, dijital çıkıĢ, analog giriĢ ve RS232/RS485 seri port modülleri 

tasarlanarak uygulamanın büyüklüğüne göre bu modüller kullanılabilecektir. INT 

(interrupt)  giriĢiyle dijital inputlar algılanabilir aynı zamanda pwm uygulamaları için 

pwm frekans ölçümüde yapılabilinir. 
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4.2 Genel Amaçlı Programlanabilir Kontrolörün Donanımsal Tasarımında 

Kullanılan Entegreler    

AĢağıdaki Ģekilde programlanabilir kontrolörün donanımsal tasarımında kullanılan 

entegrelerin Ģematik olarak yerleĢimi ve iĢlemci ile olan bağlantıları görülmektedir. 

          Şekil 4.2: Genel amaçlı programlanabilir kontrolörün Ģematik çizimi 

Bu entegreler seri senkron haberleĢme protokolünü kullanarak mikrokontrolör ile 

bağlantı kurabilirler. Seri senkron haberleĢme protokolünde saat sinyali 

mikrokontrolör tarafından slave entegreye gönderilir ve böylece senkronizasyon 

haberleĢecek cihazlar arasında sağlanmıĢ olur. 
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4.2.1 RS232 entegresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Şekil 4.3: RS232 Entegresinin iç yapısı  

RS232 iletiĢim standartı  TTL entegrelerinden daha önce belirlendiğinden gerilim 

seviyeleri TTL uyumlu değildir. Yani RS232‟ de lojik-0 +3 ile 25 volt arasında, 

lojik-1 ise -3 ile 25 volt arasında tanımlanmaktadır. Fakat mikrodenetleyiciler TTL 

uyumludur. Lojik-1 yaklaĢık 3-5 volt, lojik-0 ise yaklaĢık 0-2,5 volt arasında 

tanımlanmaktadır. Dolayısı ile RS232 mikrodenetleyici ile direkt olarak iletiĢim 

kuramaz. Bu nedenle iletiĢim sağlamak amacı ile gerilim dönüĢtürücü devreler veya 

enegreler kullanmak gerekir. ġekil 4.3‟te genel bağlantı Ģekli görülmektedir. 

Entegrede 2 giriĢ ve 2 çıkıĢ ucu vardır. RS232 portuna bilgi gönderme (TX) uçları 14 

ve 7 (T1OUT, T2OUT) uçlarıdır. Bu uçlardan biri RS232 portunun alma (RX) ucuna 

bağlanır. Entegrenin RS232 portundan bilgi alıcı (RX) uçları 13 ve 8 (R1IN, R2IN) 

uçlarıdır. Bu uçlardan biri RS232 portunun veri gönderme ucuna (TX) bağlanır. 

Mikrodenetleyiciden veya herhangi bir entegreden gelen bilgileri alan uç T1in veya 

T2in, gönderen uç ise R1out veya R2out uçlarıdır. Kondansatörlerin kutupsuz 
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seramik kondansatörler olması daha uygundur. Fakat kutuplu elektrolitik 

kondansatörler kullanılacaksa polarite bağlantıları Ģekilde verildiği gibi olmalıdır [8].      

4.2.2  Input/Output genişleme entegresi 

                            Şekil 4.4: Input/Output entegresinin iç yapısı 

Input/Output entegresi mikroiĢlemcili devrelerin giriĢ-çıkıĢ sayılarını arttırmaya 

yarayan I2C haberleĢen bir entegredir. Bir entegrede 16 kanal giriĢ ve çıkıĢ olarak 

kullanılabilmektedir.Yüksek akım kapasitesi sayesinde doğrudan Led 

sürülebilmektedir. Yönlendirme komutları kullanılarak I/O‟lar input veya output 

olarak seçilebilir. Yüksek akım gerektiren sürme iĢlemlerinde I/O‟lar pull-up 

dirençleri ile beslemeye çekilerekte kullanılabilir. 

Input/Output entegresinde open-drain INT çıkıĢıda mevcuttur. Kanal giriĢ olarak 

ayarlandığında herhangi bir yükselen veya düĢen kenarda kesme üretebilir. 

Entegreye gerilim uygulandığında dahili power-on reset registere‟ı entegreyi gerilim 

Vcc‟ye ulaĢana kadar reset durumunda tutar, gerilim Vcc‟ye geldiğinde reset durumu 

ortadan kalkar I2C haberleĢme portu açılır ve entegre normal çalıĢma durumuna 

geçer. 
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A0, A1, A2 pinleri entegreyi adreslemek için kullanılır. I2C ile haberleĢmede önce 

bu adres verisi gönderilir hangi cihazla haberleĢileceği seçilmiĢ olur. I2C haberleĢme 

hızı maksimum 400khz‟e kadar desteklemektedir.  

Bu uygulamada I/O geniĢleme entegremize butonlar giriĢ olarak rölelerde çıkıĢ 

olarak bağlanmaktadır. Butonların hangisine basıldığını bu entegreden okuyoruz. 

Rölelerin kontrollerinide bu entegre aracılığıyla yapıyoruz. ĠĢlemci pinlerinin 

yetersiz kaldığı durumlarda bu entegre kullanılarak sadece 2 adet haberleĢme kablosu  

SDA ve SCL ile 16 adet kanal elde edilmiĢ olunur [9] .  

4.2.3  E2PROM entegresi 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4.5: E2PROM entegresinin iç yapısı 

128Kbyte kapasiteli,100khz ve 400khz hızlarında I2C haberleĢen bir entegredir. 

3bitlik adres hattı ile 8 adet E2PROM  adreslenebilir yani aynı iletiĢim hattında 

bulunabilir.Toplam bir milyon kez silme ve yazma iĢlemi yapılabilir. 20 yıldan fazla 

bir süre içine yazılan bilgileri tutabilir. 
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          Şekil 4.6: E2PROM Kontrol bilgisi bitleri 

E2PROM‟a ile haberleĢmek için I2C protokolü kullanarak önce start biti 

gönderilmelidir daha sonra Ģekil 4.7‟ de gösterilen kontrol bitleri gönderilir. Yüksek 

seviyeli dört bit E2PROM entegresi için herzaman sabittir. A0, A1, A2 bitleri ise 

slave konumunda olan entegre adres bilgileridir. 3 bit ile 8 adet slave konumunda 

entegre adreslenebilir ve aynı veri hattı ile bu entegreler ile iletiĢim kurulabilir.  

Kontrol bilgisinin en sonunda yer alan R/W‟ biti ise E2PROM‟a yazma mı? Yoksa 

okuma mı? Yapılacağını belirler. R/W‟ biti 0 ise yazma iĢlemi 1 ise okuma iĢlemi 

yapılır. 

E2PROM entegresinde bulunan WP (Write Protect) pini ise yazmaya karĢı koruma 

sağlar. Bu pin lojik-1 olursa E2PROM yazmaya karĢı korunur. WP ucu lojik-0 olursa 

tüm adreslere veri yazılabilir. 

Bu uygulamada E2PROM‟da sakladığımız veriler maksimum seviye, minimum 

seviye değerleri, Kalibrasyon sabiti, R*Gain ve ADC giriĢlerin aktif edildiği 

değerlerdir. Bu değerler Kontrolör kapansa bile asla silinmez kalıcı olarak hafızada 

saklanırlar ve istenildiği zaman değiĢtirilebilirler [10].   
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4.2.4  RS485 entegresi 

 

 

 

  

 

                                      

                                  Şekil 4.7: RS485 Entegresi 

RS485 Entegresi iletiĢim hatlarındaki +80V ile -80V‟a kadar gerilim hatalarına karĢı 

korumalıdır. Herbir entegrede bir sürücü birde alıcı bulunmaktadır. Eğer iletim 

sırasında elektriksel dalgalanmalar meydana geldiğinde iletim hattı kapatılır ve 

entegrenin hasar görmesi önlenir. ÇalıĢma gerilimi 3.3V‟dur. Maksimum hızı 

250kbps‟dır ve tek bir hatta 32 adet aynı cihazdan bağlanabilir. Data alma ve 

gönderme iĢlemleri RE (Receive Enable) ve DE (Driver Enable) pinleri ile kontrol 

edilmektedir. RS485 HaberleĢme hatları 1.2 km‟ye kadar sorunsuz olarak 

çalıĢabilmektedir. DıĢ ortamdaki parazitlerin etkisini azaltmak için sarmal kablo 

kullnılmalıdır. HaberleĢme hattının uzun olduğu durumlarda hattın baĢında ve 

sonunda sonlandırma direnci kullanılmalıdır bu sayede veri kayıpları önlenmiĢ olur. 

Sonlandırma direnci olarak 120ohm kullanılır. Bu ugulamada half-duplex RS485 

entegresi kullanılmıĢtır [11].  
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4.2.5  Buffer entegresi 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Şekil 4.8: Buffer Entegresi iç yapısı 

Entegrenin iç yapısında sekiz adet non-inverting çift yönlü buffer bulunmaktadır. 

T/R‟ pini data akıĢının yönünü belirlemektedir. Bu pin high‟a çekilirse data akıĢı A 

portundan B portuna doğru, low‟a çekilirse B portundan A portuna doğru olmaktadır. 

OE (Output Enable) pini high olunca çıkıĢlar pasif, low olunca çıkıĢlar aktif olur.   

 

 

 

 

 

 

                           Şekil 4.9: OE ve T/R Pin durumlarına göre data akıĢ yönü 

 

Bu uygulamada buffer entegresi LCD‟nin data pinlerini sürmek için kullanıldı [12]. 
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4.2.6  OPAMP 

Bu uygulamamızda opamp entegresi kazanç ayarlayıcı olarak kullanıldı. 

Sensörlerden gelen analog veri ADC kanallarına girmeden öne opamp katında Ģekil 

4.11‟de gösterilen direnç kombinasyonları kullanılarak analog sinyalin gerilim değeri 

ADC‟nin referans değerine göre ayarlanır. Bu Ģekilde farklı gerilim çıkıĢı veren 

sensörler rahatlıkla kullanılabilmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                   Şekil 4.10: Opamp‟lı kazanç devresi 

 

ġekilde görülen R1, R2, R3 ve R4 dirençleri formül (4.1)‟de giriĢ ve çıkıĢ 

gerilimlerine göre ayarlanır. R1=R3 ve R2=R4  olarak alınır. 

 

12 /)(. RVVRVout                                                                                          (4.1) 

 

4-20mA akım sensörleri için opamplı kazanç devresi Ģekil 4.12‟de gösterilmiĢtir. 

Bizim uygulamamızda akım sensörlerini kullanabilmek için 4-20mA seçim 

jumperları vardır bu jumperlar akım konumuna getirilerek Ģekil 4.12‟deki R direnci 

kazanç devresine dahil edilir ve akım senörlerinden gelen akım değeri direnç 

üzerinden gerilime dönüĢtürülüp kazanç devresinden geçtikten sonra ADC‟ye gider 

[13].  
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                  Şekil 4.11: 4-20mA Sensörler için Opamp‟lı kazanç devresi 

4.2.7  ADC entegresi 

12 bit çözünürlükte 8 adet kanal bulunmaktadır. Dahili ve harici referans seçilebilir. 

Kullanıcı tarafından belirlenen sınırlar aĢıldığında iterrupt çıkıĢı vermektedir.  

Ölçülen verilerin ortalamasını alarak gürültü etkisini azaltmaktadır. Herhangi bir 

kanalın dönüĢtürme iĢlemi bittikten sonra diğer kanala geçiĢte bekleme rutinleri 

konabilmektedir. Maksimum örnekleme oranı 94ksps‟dır. Kanallar sırasıyla  

otomatik olarak aralarda bekleme süreleri verilerek çevrilebilmektedir. ADC 

kanalları tek giriĢ veya karĢılaĢtırmalı olarak ayarlanabilmektedir. Tek giriĢ modda 

sadece bir kanalın ground‟a göre referans alınarak çevirme iĢlemi yapılır, 

karĢılaĢtırmalı modda iki tane kanal giriĢin farkı alınıp bu gerilim farkının sayısal 

değeri bulunur. ADC‟nin tek bir kanal için dönüĢtürme süresi 10.6µs‟dir. ADC 

iĢlemci ile seri olarak SPI haberleĢmeyi kullanmaktdır. ADC‟de çevrilen analog 

veriler iĢlemciye birer byte‟lık datalar halinde seri olarak aktarılmaktadır. Biz 

uygulamamızda ADC‟nin altı kanalını kullandık, hem akım hem de gerilim çıkıĢı 

veren sensörlerden alınan analog sinyaller opamplı kazanç katından geçirilerek ADC  

tarafından 12bitlik sayısal verilere çevrilmektedir. Çevirme hızı ve çözünürlüğünün 

yüksek olması bu entegreyi seçmemizde en büyük etken olmuĢtur [14].     
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                             Şekil 4.12: ADC Entegresinin blok diyagramı 

4.2.8  Röle Sürme Entegresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Şekil 4.13: Röle sürme entegresinin blok diyagramı 
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Röle sürme entegresi yüksek voltajlı, yüksek akımlı, açık kollektörlü darlington bağlı 

transistörler içerir. Her bir kanal 500mA maksimum çıkıĢ akımı, 50V maksimum 

çıkıĢ gerilimi verebilmektedir. Röle üzerinde oluĢan ters indükleme gerilimine karĢı 

içerisinde diyotlar mevcuttur [15].  

4.2.9  Koruma Diyot Entegresi 

 

 

 

 

 

 

                   Şekil 4.14: Koruma diyot entegresinin blok diyagramı 

RS232, RS485 ve One-wire haberleĢme hatlarına konan koruma diyotları hatlarda 

meydana gelen yüksek voltajları bastırmaya yarar [16]. 

4.2.10 Regülatör Entegresi 

Kontrolör de 1.8V, 3.3V, 5V ve -5V sabit gerilim veren regülatörler bulunmaktadır. 

Bu gerilimler iĢlemcinin ve entegrelerin beslemelerinde kullanılır. Aynı zamanda 

ayarlanabilir regülatör de bulunmaktadır bu regülatörün çıkıĢı sokete verilmiĢtir bu 

sayede farklı gerilim beslemesine ihtiyaç duyan sensörlerin beslemesinde kullanılır. 

Sabit olarak 5V gerilimide sokete verilmiĢtir. Regülatörler gerilim düĢümünü ısıya 

dönüĢtürerek sağlarlar buda regülatörlerin dezavantajıdır. Bu yüzden giriĢ gerilimi ile 

çıkıĢ gerilimi arasında farkın fazla olmaması gerekir. Isınmayı önlemek için 

soğutmada yapılmalıdır. Kontrolör de soğutma sistemi pcb üzerine konan bakır 

yüzeylerle sağlanmıĢtır. Regülatör üzerine düĢen gerilim yaklaĢık 1V‟dur. ÇıkıĢ 

akımı maksimum 800mA‟dir [17].      
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5.  GENEL AMAÇLI PROGRAMLANABİLİR KONTROLÖRÜN 

YAZILIMSAL TASARIM 

5.1 Giriş 

Kontrolörün programları C dilinde yazılmıĢtır. Derleyici olarak Keil‟in uvision4 

derleyicisi kullanılmıĢtır. Bu derleyicinin simülasyon özelliği de mevcuttur. Bu 

sayede yazılım geliĢtirirken programları donanım üzerinde test etmeden önce 

simülasyon yaparak hatalarımızı düzeltme imkanı sağlamıĢtır. Hataların tespiti 

yapıldıktan sonra bu hatalar düzeltilerek program iĢlemciye yüklenip donanımla 

beraber testleri yapıldı. Aynı zamanda gerçek zamanlı debug özelliği sayesinde de 

yazılım iĢlemci üzerinde çalıĢırken debug etme imkanı sağlar, iĢlemci üzerindeki 

register‟ların değiĢimini gerçek zamanlı olarak gözlemleyebiliriz. Yapılan yazılımlar 

derlendikten sonra JTAG programlayıcı ile iĢlemciye yüklenir.  

5.2 UART Fonksiyonları 

UART seri haberleĢme birimidir. UART  birimi kullanılarak Kontrolör RS232 

çalıĢan kart okuyucu ile  haberleĢme sağlamaktadır. UART biriminin ayarları  

uart_initiliaze fonksiyonu ile yapılmaktadır. Bunlar 9600 baudrate, 1 stop bit, 8 data 

bit ve no parity ayarlarıdır. UART‟dan veri gelince kesme oluĢması için 

tanımlamalar yapılmıĢtır. Böylece kart okuyucudan her veri geldiğinde kesme 

oluĢacak ve program bu kesme fonksiyonuna dallanarak gelen veriyi kaçırmadan 

almıĢ olacak. Alınan kart ID verisi bu fonksiyon içinde geçerli ID ile karĢılaĢtırılır. 

Kart ID‟si geçerli ise IDOK=1, geçerli değilse IDOK=0 yapılır.      

5.3 SPI Fonksiyonları 

LPC2103 ĠĢlemcisinde SPI donanımı mevcuttur fakat bu uygulamada SPI donanımı 

kullanılmadı çünkü SPI donanımı için gerekli olan pinleri baĢka bir entegreye 

bağladık. Bu yüzden SPI donanımından bağımsız olarak SPI haberleĢmesini baĢka 

pinler üzerinden yazılımsal olarak kendimiz yaptık. Öncelikle SPI_initiliaze 
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fonksiyonunda SPI haberleĢmesi için gerekli olan CS (Chip Select), SCLK(Serial 

Clock), SDO (Serial Data Out), SDI (Serial Data In) pinlerinin tanımlanması yapıldı.  

SPI_SCLKHIGH ve SPI_SCLKLOW fonksiyonları ile SPI haberleĢmesi için gerekli 

olan saat sinyali SCLK oluĢturulur bu fonksiyonlar içinde bulunan gecikme 

fonksiyonunun değeri değiĢtirilerek saat sinyalinin hızı ayarlanır. Bu hız ayarlaması 

SPI haberleĢen slave cihazın hızı dikkate alınarak yapılır. SDO pininden veri 

gönderme bitler halinde saat siyalinin high seviyesinde yapılır. 1 Byte lık veri 

SPI_WRITE fonksiyonuna gönderilir buraya gelen veri önce yüksek anlamlı bitten 

baĢlanarak sırayla slave cihaza gönderilir aynı Ģekilde SPI_READ fonksiyonunda 

slave‟den gelen veri en yüksek anlamlı bitten baĢlanarak bitler halinde SDI pininden 

okunur.     

      Şekil 5.1: ADC Entegresinden SPI protokolüyle seri veri okuma diyagramı  

SPI ile ADC entegresinden veri okuma Ģekil 5.1‟de olduğu gibidir. HaberleĢmeye 

baĢlamak için öncelikle CS pini low‟a çekilir saat sinyalinin high seviyesinde bitler 

slave‟den okunur. Öncelikle komut bitleri; C0, C1, C2 ve C3  sonra adres bitler; A0, 

A1, A2 ve A3 gönderilir komut ve adres verisine göre slave cihaz analogtan sayısala 

dönüĢtürülmüĢ veriyi iĢlemciye gönderir.   

 

 

 



 
51 

5.4 ADC Fonksiyonları 

ĠĢlemci ADC ile SPI ile haberleĢmekedir SPI tanımlamaları yapıldıktan sonra 

ADC_INITIALIZE fonksiyonu ile ADC‟nin ayarları yapılır. Bu ayarları yapmak için 

ADC_ENABLE ve ADC_DISABLE  fonksiyonları kullanılarak ADC aktif ve pasif 

edilir. ADC aktif edildikten sonra ayarlar SPI protokolü ile gönderilir. Bu ayarlar 

single-ended mod,  Dahili referans gerilimi ve manual çevrim ayarlarıdır. 

5.5 LCD Fonksiyonları 

LCD‟ye veri gönderme 4 bit ile yapılmaktadır. Lcd‟ ye veriler byte‟lar halinde 

gönderilir. Donanımsal olarak 4 bit ile veri gönderdiğimiz için LCD_DATA_WRITE 

fonksiyonunda 1 Byte‟lık verinin önce yüksek anlamlı 4 biti daha sonra düĢük 

anlamlı 4 biti gönderilir. LCD‟de kullanılan pinler RS (Register Select), R/W (Read 

Write), Enable (E) ve Data pinleridir. RS pini LCD‟ ye veri yolundan gelen bilginin 

komut veya veri bilgisi olup olmadığını LCD‟ye bildirir. Eğer RS=0 ise D0-D7 

uçlarından gelen bilgi LCD tarafından komut olarak algılanır. RS=1 olursa veri 

hattındaki bilgi karakter olarak algılanır. R/W pini LCD‟ ye bilgi göndermek ve 

LCD‟ den bilgi almak için kullanılır. RW=1 ise LCD‟den bilgi okuma, RW=0 ise 

LCD‟ye bilgi gönderme iĢlemi yapılır. Enable (E) ucu yetki verme ucudur. Her 

iĢlemin (okuma, yazma vs,) gerçekleĢmesi için bu ucun ilk baĢta lojik-1 daha sonra 

ise lojik-0 yapılması gereklidir yani düĢen kenarda tetiklenir. D0-D7 uçları veri 

uçlarıdır. Bu uçlardan hem görünmesi istenen karakter verileri gönderilir, hem 

LCD‟ye komut gönderilir hem de LCD‟den veri alımı için kullanılır.  

LCD_INITIALIZE fonksiyonu ile LCD ayarları yapılır bu ayarlar lcd‟nin 4 satır ve 

5x8‟lik dot matrise lcd olduğunu, lcd ile 4 bit haberleĢme yapılacağını belirten 

ayarlarıdır. Ġmleç ayarları, imleç yanıp sönme ve alt çizgi yok. Her veri yazıldığında 

imleç bir sağa gitsin ve lcd ilk açılıĢta imleç 1.satır, 1.sütun da konumlansın. Bu 

ayarlar lcd‟ye LCD_COMMAND_WRITE fonksiyonu ile gönderilir. 

LCD_COMMAND_WRITE fonksiyonunda RS=0 yapılmıĢtır böylece data 

uçlarından gönderilen bilginin komut verisi olduğu lcd‟ye  bildirilir.  

LCD_CLEAR fonksiyonu ile lcd‟ de yazan karakterlerin tamamı silinir, 

LCD_CLEAR _SATIR fonksiyonu ile istenilen satırlar silinir. 

LCD_CURSOR_GOTOXY fonksiyonu ile imleç istenilen satır ve sütuna 
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konumlandırılır. LCD_STRING_WRITE fonksiyonu ile de karakter dizileri lcd‟ye 

yazdırılır. LCD_SEVIYE_YAZDIR fonksiyonlarıda tank, gaz seviyelerini ve 

sıcaklık değerini yüzler, onlar, ve birler basamaklarına ayırıp ASCII karakter olarak 

lcd‟ ye yazdırır. 

5.6 I2C  Fonksiyonları 

I2C Seri haberleĢme birimi I/O GeniĢleme entegresi ve E2PROM ile haberleĢmeyi 

sağlar. ĠĢlemcinin I2C0 donanımı bu haberleĢme için kullanılmıĢtır. 

I2C0_INITIALIZE fonksiyonu ile I2C haberleĢme pinleri seçilmiĢ ve hız 400khz 

olarak ayarlanmıĢır. Hız ayarlanırken haberleĢme yapılacak cihazların bu hızlara 

uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. 

I/O GniĢleme entegresi ile I2C haberleĢmesi Ģekil 5.2‟ de ve 5.3‟ de gösterilmektedir. 

              

                 Şekil 5.2: I/O GeniĢleme entegresine I2C protokolüyle veri yazma 

I/O GeniĢleme ile haberleĢmek için öncelikle Start biti gönderilir daha sonra slave 

adres bitleri gönderilir. Adres bitlerinden A0, A1, A2 donanımsal olarak high veya 

low‟a çekilerek belirlenir. 

Bu Ģekilde 8 taneye kadar aynı entegre tek bir I2C haberleĢme hattına bağlanabilir. 

Daha sonra yazma yapılacağı için R/W biti lojik-0 yapılmıĢtır. 1 bytelık veri slave‟e  
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gittikten sonra ACK (Acknowledge) verisi alınır bundan sonra port0 ve port1 verisi 

I/O GeniĢleme entegresine  gönderilir. Bu Ģekilde entegreye yazma iĢlemi 

gerçekleĢtirilmiĢ olur. 

        Şekil 5.3: I/O GeniĢleme entegresinden I2C protokolüyle veri okuma 

ġekil 5.3‟te gösterildiği gibi I/O GeniĢleme entegresinden veri okuma yapmak içinde 

R/W bitini lojik-1 yapmalıyız. Adres bitleri ve R/W biti gönderildikten sonra port0 

ve port1 verileri slave cihazdan alınır. Alınan veri iĢlemcinin I2C0DAT registerından 

okunur. 

I2C hattına bağlanan diğer bir entegrede E2PROM‟ dur. ġekil 5.4 ve 5.5‟te 

E2PROM‟a veri yazma ve okuma potokolü gösterilmiĢtir. 

 

                 Şekil 5.4: E2PROM‟ a  I2C protokolüyle veri yazma 

E2PROM‟ a I2C ile veri yazmak için öncelikle start biti gönderilmelidir. Ardından 

DEVICE SELECT verisini  entegrenin üretici tarafından verilen sabit kodu ve 

kullanıcı tarafından donanımsal olarak belirlenen adres bitleri oluĢturmaktadır. Bu 

bitler E0, E1 ve E2‟ dir. 8 adete kadar aynı entegre tek bir I2C haberleĢme hattına 

bağlanabilir. R/W biti sıfır yapılarak E2PROM‟a yazma yapılacağı belirtilmiĢ olur. 



 
54 

Device select verisi gönderildikten sonra E2PROM‟ dan ACK  (Acknowledge) alınır. 

Sonra verinin yazılacağı adres bilgisi gönderilir adres bilgisi 2 byte‟ tır ve E2PROM‟ 

a önce yüksek anlamlı byte daha sonra düĢük anlamlı byte gönderilir. Adres bilgisi 

gittikten sonra E2PROM‟ a yazdırılacak veri gönderilir. Her bir adrese 1 byte‟ lık 

veri yazılır. Veri yazımı bittikten sonra stop biti gönderilip baĢka verinin 

yazılmayacağı bildirilir ve haberleĢme sonlandırılır.   

                         Şekil 5.5: E2PROM‟ dan  I2C protokolüyle veri okuma 

E2PROM‟ dan I2C protokolüyle veri okumak için öncelikle start biti gönderilip 

haberleĢme baĢlatılır. Device select verisi entegrenin üretici tarafından verilen bir 

koddan ve kullanıcı tarafından donanımsal olarak belirlenen adres bitlerinden 

oluĢmaktadır. R/W biti sıfır yapılarak veri yazılacağı E2PROM‟ a bildirilir. Bu veri 

hangi adresten okuma yapılacağını bildiren adres bilgisidir. Adres bilgisi 

gönderildikten sonra tekrardan start biti gönderilir ve device select verisi ile R/W biti 

lojik-1 yapılarak E2PROM‟ a gönderilir. R/W bitinin lojik-1 olması E2PROM‟ dan 

veri okuma yapılacağını belirtir. Daha sonra E2PROM  belirtilen adresteki veriyi 

iĢlemciye gönderir.    

5.7 Harici Kesme Fonksiyonu  

Harici kesme fonksiyonu ile Kontrolör üzerinde bulunan butonlara basılıp 

basılmadığını eğer basılmıĢ ise hangi butona basıldığını tespit etmek için kullanılır. 

Kontrolör üzerinde bulunan butonlar normalde açık konumdadırlar ve butona 

basıldığında kapalı duruma geçerler. Bu butonların bir ucu hem VE kapısına hemde 

I/O GeniĢleme entegresine gider. VE kapısının çıkıĢı ise iĢlemcinin harici kesme 

pinine gider böylece herhangi bir butona basılınca o buton lojik-1 durumudan lojik-0 

durumuna geçer ve VE kapısının çıkıĢı da lojik0 olur böylece harici kesme düĢen 

kenar tetiklemeli olarak ayarlandığı için kesme üretir. Kesme algılanır algılanmaz 

program akıĢı kesme fonksiyonuna dallanır keme fonksiyonunda hangi butona 
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basıldığını öğrenmek için I2C_READ fonksiyonu ile I/O GeniĢleme entegresinden 

port verileri alınır aynı zamanda bu entegrenin portuna bağlı olan butonun durumu 

lojik-0 olduğu için hangi butona basıldığı tespit edilmiĢ olur. Kontrolör üzerindeki 

her bir butonun bir anlamı vardır. Bunlardan sol üstteki tuĢ menüye girme tuĢudur. 

Ekran seviye gösterme durumundayken menüye girme tuĢuna basıldığında menüye 

girer  menüye girmeden diğer tuĢlar aktif durumda değildir ancak menüye girildiği 

zaman aktif olur. EXTINT1_INITIALIZE fonksiyonu ile harici kesme ayarlamaları 

yapılır. ĠĢlemcinin harici kesme için kullanacağı pin tanımlanır, kesmenin düĢen 

kenarda olacağı belirtilir. Kesmenin düĢen kenardamı yoksa çıkan kenardamı olacağı 

tasarıma göre değiĢir. Bizim tasarımımızda butonlar normalde açıktır ve butona 

basıldığında lojik-1 den lojik-0 seviyeye düĢüldüğü için kesmeyi düĢen kenar olarak 

ayarladık. EXTINT1 kesme fonksiyonunda butona basıldı biti set edilmektedir. Bu 

bit ana fonksiyonda kontrol edilip ilgili fonksiyon dallanmaları yapılmaktadır.      

5.8 Timer Kesme Fonksiyonu  

Timer kesme fonksiyonu Tank seviyeleri, Gaz dedektör seviyeleri ve scaklık 

seviyelerinin ekranda ne kadar süre ile duracağını ve geçerli kart okutulduktan sonra 

tank selenoid valf rölelerinin 1 saat açık kalması için zaman bilgisini kontrol eden 

fonksiyondur.  TIMER_INITIALIZE fonksiyonu  ile timer‟ın 4 saniyede bir kesme 

üretmesi için gerekli register ayarları yapıldı. Her 4 saniyede bir kesme üretilip 

TIMER0_INTERRUPT kesme fonksiyonuna dallanılır burada lcd sayaç ve ID sayaç 

değerleri arttırılarak lcd‟ nin ana ekranındaki seviye gösterme süreleri ile tank 

selenoid valf rölesinin açık kalma süresi ayarlanmıĢ olur.     

5.9 Röle Kontrol Fonksiyonu 

Röle kontrol fonksiyonu tank seviyeleri, gaz seviyeleri ve sıcaklık değerlerinin 

yanında Kart ID bilgisi ve ADC input menüsüne göre Kontrolör üzerindeki röleleri 

kontrol eden fonksiyondur. Kontrolör üzerinde 7 adet röle bulunmaktadır bunlar 

dispenser, acil stop, motor1, motor2, tank1 selenoid valf, tank2 selenoid valf ve siren 

rölesidir. Bunlardan Dispenser ve acil stop gaz seviyesi maksimum değeri geçince 

kapatılır normal durumda bu röleler daima açıktır. Gaz seviyesi maksimum değeri 

geçince siren rölesi açılır normal durumda kapalıdır. ADC input menüsünde kanal3 

ve kanal 4 ikisi birden sıfır yapılınca bu röleler açık duruma geçer kanal 3 ve kanal 4 
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giriĢindeki değer değiĢsede rölelerin durumu değiĢmez çünkü gaz seviye analog 

giriĢleri pasif yapılmıĢtır. Motor1 ve Motor2 röleleri tank seviyeleri %10‟ un altına 

inince kapatılır %10‟ un üstündeyken açık durumdadır. ADC input menüsünde kanal 

1 sıfır yapılınca Motor1 rölesi daima açık duruma geçer ve kontrolü yapılmaz aynı 

Ģekilde kanal 2 sıfır yapılınca Motor2 rölesi daima açık duruma geçer ve kontrolü 

yapılmaz. Tank1 ve Tank2 selenod valf röleleri tank seviyeleri %80‟ in altındayken 

geçerli kart ID okutulursa açık duruma geçer %80‟ in üzerine çıkınca röleler 

kapatılır. ADC input menüsünde kanal 1 ve kanal 2 sıfır yapılınca bu röleler açık 

duruma geçer ve kontrolleri yapılmaz.           

5.10 Gecikme Fonksiyonu 

Program yazarken progamın bazı bölümlerinde bekleme yapmak gerekir örneğin 

slave bir cihaza veri gönderdikten sonra slave cihazın o veriyi iĢlemesi için belli bir 

süreye ihtiyacı vardır iĢte bunun gibi durumlarda gecikme fonksiyonları sıklıkla 

kullanılır. Gecikme fonksiyonu iç içe yazılmıĢ iki adet for döngüsünden oluĢur. For 

döngüsünün dönüĢ değeri değiĢtirilerek gecikme süresi ayarlanmıĢ olur. Bu  

programda gecikme fonksiyonu milisaniye cinsindendir. Gecikme fonksiyonu 

çağrıldığında program milisaniye olarak boĢ bir döngüye girer ve baĢka bir iĢ 

yapmaz döngü sonlanana kadar beklenir ve bu Ģekilde gecikme sağlanmıĢ olur. 

Ġstenilirse for döngüsünün değeri değiĢtirilerek mikrosaniyeler cinsinden gecikme 

sağlayan fonksiyon yazılabilir.   

5.11 Menü Fonksiyonu  

Menüler Kontrolör üzerindeki butonlarla kontrol edilirler ve E2PROM‟da saklı olan 

Kontrolör ayarlarının değiĢtirilmesini sağlarlar. Menü foksiyonu harici kesme 

fonksiyonu ile okunan butonlardan hangilerine basıldığını tespit ederek bu butonlara 

göre menü içinde dallanmayı sağlar. Sol baĢtaki butona basıldığı anda menü aktif 

olur bundan sonra diğer butonlar aktif olur ve menü içinde gerekli değiĢiklikler 

yapılabilir. Menü kendi içinde parçalara ayrılmıĢtır bular; Ana menü, Alt menü, Alt 

menü E2PROM ve Alt menü E2PROM değiĢtir. Menüler arasındaki geçiĢler ve alt 

menülere dallanmalar menü sayaçları ile yapılmaktadır. Bu sayaçlar hangi menüde 

veya alt menüde bulunulduğu bilgisini bize verir. Ana menü, menüye giriĢ tuĢuna 

basılmasıyla gelen menüdür. Ana menüde Kalibrasyon sabiti, R*Gain, Maksimum 
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Seviye, Minimum Seviye ve ADC giriĢler menüleri bulunmaktadır. Alt menüde ise 

ana menüye iliĢkin kanal değerleri bulunmaktadır toplamda altı tane analog giriĢimiz 

olduğu için altı tane de kanal vardır. Alt menü E2PROM‟ da ise ana menüye iliĢkin 

kanal içerikleri E2PROM‟ dan okunarak ekrana yazılır. Böylelikle kanal ayarları 

değiĢtirilme yapılmadan önce görülmüĢ olur. Alt menü E2PROM değiĢtir menüsünde 

ise ana menüye iliĢkin kanal ayarları değiĢtirilir bu değiĢiklikler her ana menünün 

sınır değerleri içerisinde yapılır maksimum sınır değerinin geçilmesi halinde 

ayarlanan değer maksimum sınırda sabit kalır. DeğiĢiklik yapıldıktan sonra enter 

butonu ile değiĢtirilen veri E2PROM‟ a kaydedilir eğer escape butonuna basılırsa 

değiĢiklikler kaydedilmez ve önceki değer geçerliliğini korur. Alt ve Ana 

menülerden escape tuĢuna basılarak çıkılır. 

5.12 Menüler 

ġekil 5.5‟ te görülüğü gibi kontrolör üzerindeki butonlarla menüye girip menü içinde 

gezinme ve değiĢiklikler yapabiliriz. S0 (Switch0) menüye giriĢ butonudur. 

Kontrolör ana ekrandayken yani seviyeler gösterilirken bu butona basıldığında 

menüye girilir ve ana menü ekranı gelir. Menüye sadece S0 butonu ile girilir diğer 

butonlar menüye girilmeden aktif olmaz. S1 (Switch1) enter butonudur. Alt 

menülerde yapılan değiĢikliklerin E2PROM‟ a kaydedilmesi için enter tuĢuna 

basılmalıdır yoksa değiĢiklikler kaydedilmez.    
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    Şekil 5.6: Genel amaçlı programlanabilir kontrolör üzerindeki butonların iĢlevleri 

S2 (Switch2)  escape butonudur. Alt menülerde yapılan değiĢikliklerin 

kaydedilmesinin istenmediği durumlarda escape butonuna basılır ve yapılan 

değiĢiklikler E2PROM‟ a kaydedilmez önceki kayıtlı olan veri geçerliliğini korur. 

Ayrıca bu tuĢ Alt menülerden ve Ana menüden çıkıp Seviyelerin gösterildiği ekrana 

dönmemizi sağlar. S3 (Switch3) ileri butonudur. Ana menü ve Alt menülerde ileri 

gitmeyi sağlar ayrıca alt menülerde kanalın değerini arttırır, kanal değeri ana menü 

için tanımlanmıĢ maksimum değere gelince sabitlenir ve daha ileri gitmez. S4 

(Switch 4) geri butonudur. Ana menü ve Alt menülerde geri gitmeyi sağlar ayrıca alt 

menülerde kanalın değerini azaltır, kanal değeri ana menü için tanımlanmıĢ 

minimum değere gelince sabitlenir ve daha geri gitmez. S5 (Switch5) Alt menüye 

giriĢ butonudur. Ana menüden alt menülere girmeyi sağlar. Ayrıca alt menülerdeki 

kanal değerlerinin değiĢtirilmesi için değiĢtirilecek rakamlar arasında ilerlemeyi 

sağlar. 

5.12.1 Kalibrasyon sabiti 

Kalibrasyon sabiti her bir kanal için kalibrasyon değerinin girildiği menüdür. Hangi 

kanal için kalibrasyon sabiti girilecekse alt menüden o kanal seçilir. Kanal1 ve 

Kanal2 için Kalibrasyon sabitinin hesabı formül (5.1)‟ de gösterildiği gibidir. 
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(K                                                                                        (5.1) 

 

Kalibrasyon sabiti hesaplanırken 1mV‟a karĢılık gelen seviye hesaplanır. Bizim 

ölçüm aralığımız kanal1 ve kanal2 için 1mV ile 3000mV arasındadır seviye ise %0 

ile %100 arasındadır. Hesap yaparken 3000mV‟a %100 seviye karĢılık gelirse 1mV‟ 

a yüzde kaç seviye karĢılık geleceğini doğru orantı kurarak formül (5.1)‟ deki gibi 

hesapladık. Çıkan değeri 10000 ile çarpmamızın sebebi ondalık sayıdan kurtulup tam 

sayılarla iĢlem yapmak çünkü E2PROM‟ a ondalık sayı giremiyoruz. Hesap 

yaparken kalibrasyon sabitini 10000‟ e tekrar bölerek seviyeyi hesaplıyoruz. 

Kalibrasyon sabiti kanal1 ve kanal2 için 999‟ dan büyük olamaz. Kanal1 ve Kanal2 

için maksimum gerilim değeri 3000mV olmasının sebebi opamp kazancının 0.75 

olmasıdır. Kanal1 ve Kanal2‟ ye gelen sensörün maksimum gerilimi 4000mV‟ tur bu 

değer opamp kazancı 0.75 ile çarpılıp 3000mV değerine indirilir. Opamp kazancı 

analog giriĢlerin gerilim değeri ADC‟ nin referans gerilimine uyacak Ģekilde 

ayarlanabilir.    

Kanal 3 ve Kanal 4 için kalibrasyon sabiti hesabı formül (5.2)‟ de gösterildiği gibidir.  

 

8310000)
6003000

20
(K                                                                                (5.2) 

 

Kanal 3 ve Kanal 4 de gaz alarm dedektörleri bağlanır ve bu dedektörler 4-20mA 

çalıĢır. Bu yüzde bu kanallarıda 4-20mA seçim jumperlarıyla ayarladık ve 

sensörlerden gelen akım değerleride 200ohm‟luk bir direncin üzerinden geçerek 

gerilime dönüĢtürüldü. Seviye sıfırken 4mA akım gelir ve 800 mV‟ luk bir gerilim 

oluĢur bu gerilim opamp kazancıyla 600 mV‟a düĢürülür. Aynı Ģekilde seviye 

maksimum iken 20 mA akım gelir ve 4000 mV‟ luk bir gerilim oluĢur bu gerilimde 

opamp kazancıyla 3000mV‟ a düĢürülür böylece gerilim aralığımız 3000mV-600mV 

= 2400mV olur. Doğru orantıyla 2400mV 20LEL‟ e denk gelirse 1mV „a karĢılık 

gelen LEL değerini bulup bu değeri  E2PROM‟a yazmak  için 10000  ile çarpıyoruz. 

Seviye sıfır iken 4mA‟ den dolayı direnç üzerindeki gerilimi yazılımsal olarak ihmal 

etmek için menülerden R*GAIN değerini girmemiz gerekir. R*GAIN olarak 4-

20mA direnç değerinin opamp kazancınıda hesaba katarak girmeliyiz.  
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Kanal 5 ve Kanal 6 için kalibrasyon sabiti hesabı formül (5.3)‟ te gösterilmiĢir.   

33310000)
3000

100
(K                                                                                        (5.3) 

 

Burda da 1mV‟ a karĢılık gelen sıcaklık değerini bulucaz. Ölçeceğimiz sıcaklık 

aralığı 0 ile 100 Derece arasındadır. Doğru orantıyla 3000mV 100 dereceye karĢılık 

gelirse 1mV‟ a karĢılık gelen sıcaklık değerini bulucaz bulduğumuz bu değeri 10000 

ile çarpıp E2PROM‟ a yazılabilir hale getiriyoruz. 

Kalibrasyon sabiti hesabı yaparken kullanılan sensörün akım çıkıĢı mı gerilim çıkıĢı 

mı verdiği, ölçtüğü değer aralığı, opamp kazancı, 4-20mA direnç değerleri bilmemiz 

ve bu değerlere göre hesap yapmamız gerekir yoksa kontrolör de yanlıĢ değerler 

okuruz. 

5.12.2 R*GAIN 

R*GAIN kazancı akım çıkıĢı veren sensör bağlandığı zaman önem kazanıyor. 4-

20mA çıkıĢ veren sensör analog kanala bağlandığında seviye sıfırken 4mA‟ lik bir 

akım vereceğinden 4-20mA direnci üzerinde bir gerilim oluĢturacaktır bu oluĢan 

gerilimi ihmal etmemiz gerekir bunuda hangi kanal için ölçüm yaparasak o kanalın 

R*GAIN değerini menüden girmeliyiz. R*GAIN değeri aslında 4-20mA direncinin 

opamp kazancı ile çarpılmıĢ halidir. Kontrolör yazılımında bu değeri alıp gerekli 

iĢlemleri yapıp ölçüm yaptığı kanalın gerilim değerinden çıkartarak hesaplamasını 

yapmaktadır. Bu yüzden kontrolörden yanlıĢ değerler okumamak için R*GAIN 

değerini eğer 4-20mA çıkıĢı veren sensör kullanıyorsak mutlaka girmeliyiz. Gerilim 

çıkıĢı veren ya da 0-20mA çıkıĢ veren sensörlerde R*GAIN değerini sıfır giriyoruz. 

R*GAIN değeri 4-20mA direnç değerine ve opamp kazancına bağlı olarak 

hesaplanır.  

5.12.3 Maksimum seviye 

Sensörlerden okunan değer her bir kanal için girilen maksimum seviye sınırını aĢınca 

ilgili rölelerin kontrol edilmesini sağlar. Bu uygulamada kanal 1 ve kanal 2 için 

maksimum seviye tankın %80‟ e ulaĢtığı seviyedir. Bu seviyeden fazla gaz tankının 

doldurulması istenmeyen bir durumdur bu yüzden seviye %80‟ e gelince tank 

selenoid valf rölelerini kapatır. Kanal 3 ve Kanal 4 için maksimum seviye 8 LEL‟ 

dir. Gaz dedektörlerinden algılanan değer 8 LEL olunca acil stop, dispenser rölelerini 
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kapatır alarm rölesini açar. Ortamdaki gaz seviyesinin 8 LEL olması tehlikeli bir 

durumdur. Bu değerler farklı uygulamalara göre menüden ayarlanabilir. 

5.12.4 Minimum seviye 

Sensörlerden okunan değer her bir kanal için girilen minimum seviye sınırının altına 

düĢünce ilgili rölelerin kontrol edilmesini sağlar. Bu uygulamada kanal 1 ve kanal 2 

için minimum değer tank seviyesinin %10‟ un altına düĢmesidir. Çünkü tank seviyesi 

%10‟ un altına düĢünce dispenser‟a gaz pompalayan motor soğutmasını 

yapamayacağı için zarar görücek bu yüzden %10‟ un altında motor röleleri kapatılır. 

Farklı uygulamalar için bu değer menüden değiĢtirilebilir. 

5.12.5 ADC girişler 

ADC giriĢler menüsünde istenilen kanalı aktif veya pasif edebiliriz. Aktif  etmek 

istediğimiz kanal için 1 giriyoruz pasif etmek istediğimiz kanal içinde 0 giriyoruz. 

Pasif  edilen  kanallarla  ilgili  röle  kontrolü  yapılmaz ve LCD ekranda o kanalın 

seviyesi gösterilmez.  
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5.13 Akış Diyagramı 

 

 

 

                                                 Şekil 5.7: AkıĢ diyagramı 

 

ġekil 5.6‟ da kontrolör programının akıĢ diyagramı görülmektedir. Kontrolörler de 

program kodlarının sonsuz bir döngü içerisinde sürekli çalıĢtırılması gerekir. Bunun 
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için ana fonksiyon içinde bir sonsuz döngü kullanarak program kodlarının sürekli 

iĢetilmesini  

sağladık. Ana fonksiyonun içinde sonsuz döngüden önce initialize baĢlangıç 

fonksiyonları; ext_initialize, timer_initialize, uart_initialize, lcd_initialize, 

adc_initialize, spi_initialize ve i2c_initialize fonksiyoları çağrılarak iĢlemcide 

kullanılacak birimlerin ayarlamaları yapılır, bu fonksiyonların bir kere çağrılması 

yeterlidir bu yüzden sonsuz döngünün içine yazılmazlar. Initialize fonksiyonlarından 

sonra program sonsuz döngüye girer. Sonsuz döngüde öncelikle adc_read fonksiyonu 

çağrılarak tüm kanalların sayısal değerleri okunur ve bu değerler kalibrasyon sabiti, 

r*gain değerleride kullanılarak T1Seviye, T2Seviye, Gaz seviye1, Gaz seviye2, 

Sıcaklık1 ve Sıcaklık2 değerleri hesaplanır bu değerler hesaplandıktan sonra röle 

kontrol fonksiyonu ile bu değerler  maksimum ve minimum seviye bilgileriyle 

karĢılaĢtırılıp ilgili rölelerin açılıp kapatılması sağlanır. Bir sonraki adımda 

lcd_tank_seviye_yazdır fonksiyonu ile lcd ekrana tank seviyeleri yazdırılır, 

lcd_gaz_seviye_yazdır fonksiyonu ile gaz seviyeleri ve lcd_sıcaklık_yazdır 

fonksiyonu ile de sıcaklık değeleri ekrana yazdırılır. Sonsuz döngü içinde ayrıca 

menüye giriĢ butonuna basıldımı kontrolü yapılır eğer menü tuĢuna basıldı ise 

program menüye gider ve ekrana menü bilgileri gelir, Fakat arka planda adc‟ den 

seviye okuma ve röle kontrolleri devam eder sadece  ekranda  seviye  bilgileri  yerine       

menüler görünür.   

5.14 Keil uVision Derleyicisi 

Kontrolör programını yazarken Keil‟ın uVision derleyicisini kullandık. Derleyicinin 

simülasyon özelliğinin olması hiçbir donanım gerektirmeden yazdığınız kodları 

deneme imkanı sunmaktadır. Ayrıca donanım üzerindeki programıda gerçek zamanlı 

olarak debug edebilme imkanı sunmaktadır. Keil derleyicisini açtıktan sonra yeni bir 

proje oluĢturcaz bunun için menüden project‟i seçip daha sonra new project‟i seçicez 

projeyi hangi klasörde oluĢturacağımızı sorucak bir klasör belirledikten sonra 

karĢımıza hangi iĢlemciyi kullanmak istediğimizi soran Ģekil 5.1‟deki gibi bir diyalog 

penceresi açılacak. Buradan biz NXP‟ nin lpc2103 iĢlemcisini seçtik, siz 

uygulamanızda hangi iĢlemciyi kullanıcaksanız onu seçmeniz gerekir. 
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                            Şekil 5.8: ĠĢlemci seçme diyalog penceresi 

ĠĢlemcimizi seçtikten sonra derleyici bize seçtiğimiz iĢlemcinin startup kodunun 

proje dizinine ve projeye eklenmesini istiyormusunuz diye soracak.Bu kod assembly 

içeriklidir ve iĢlemcinin baĢlangıç ayarlarını yapıp programın akıĢını kullanıcının 

main fonksiyonuna verir. ġekil 5.8‟ de görüldüğü gibi proje olĢturulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Şekil 5.9: Yeni projenin oluĢturulması 
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Projeye yeni dosyalar eklememiz gerekiyor file menüsünden new‟i seçiyoruz editör 

alanında boĢ bir sayfa açılacak daha sonra bu dosyayı uzantısı .c olacak Ģekilde kayıt 

ediyoruz. Sonra bu dosyayı proje alanına kayıt etmek için source group1‟ e sağ 

tıklayıp add files to group „source group1‟ seçeneğini seçtikten sonra .c uzantılı 

dosya projeye eklenmiĢ oluyor. Artık programımızı derleyebiliriz. 

Keil derleyicisinde debug ve simülasyon nasıl yapılıyor bunları inceleyelim. 

Öncelikle Ģekilde 5.8‟ de görüldüğü gibi butona basarak kodumuzu derlemeliyiz. 

Kısayol tuĢu F7‟ dir. 

   

 

 

 

 

                                 Şekil 5.10: Programın derlenmesi 

Programı derledikten sonra Ģekil 5.10‟ da görüldüğü gibi debug butonuna 

basıyoruz.Bu Ģekilde derleyici debug moduna girecektir. Kısayol tuĢu Ctrl+F5‟ tir. 

 

 

 

 

 

 

                         Şekil 5.11: DerlenmiĢ programın debug edilmesi 

Debug butonuna bastıktan sonra Ģekil 5.11‟ deki ekran önümüze gelicek. Bu 

ekrandayen „peripherals‟ butonuna tıklayıp iĢlemciye ait çevresel ve sistem 

birimlerini görebiliriz. F11 butonuna basarak programı adım adım çalıĢtırabiliriz. Her 

adımda çevresel birimlere ait saklayıcılar değiĢecektir. Peripherals menüsü altındaki 

tüm çevresel birimleri adım adım ilerlerken buradan izleyebiliriz. Kod üzerine 

herhangi bir satıra breakpoint koyarakta debug yapabiliriz.  
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                                             Şekil 5.12: Debug ekranı 
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6.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu uygulamada bir mikrodenetleyici kullanarak kontrolör tasarımının donanımsal ve 

yazılımsal olarak yapılması hedeflenmiĢtir. Ġlk bölümde genel olarak PLC‟ lerden, 

kullanım alanlarından ve çevresel birimlerinden bahsedilmiĢtir. Daha sonraki 

bölümde ise mikroiĢlemci teknolojosinden bahsedilip mikroiĢlemci ve 

mikrodenetleyiciler arasındaki farklardan söz edilmiĢtir. Burada tasarım aĢamasında 

hangi mikrodenetleyicinin seçileceği çok önemli. Seçilecek olan mikrodenetleyicinin 

uygulamamızın gerektirdiği tüm ihtiyaçları karĢılaması gerekmektedir. Bizde 

uygulama için gerekli olan ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurarak NXP 

firmasnının ARM  tabanlı lpc2103 mikrodenetleyicisini seçtik. 

Donanımsal olarak bir kontrolör de olması gereken tüm özellikler yapısında 

bulunmaktadır her çeĢit uygulamaya cevap verecek Ģekilde dizayn edilmiĢtir. Küçük 

uygulamar için tek baĢına kullanılacağı gibi daha büyük uygulamalar için de 

geniĢleme modülleri kullanılabilecek Ģekilde tasarımı yapılmıĢtır. Bu uygulamada 

kontrolör  yazılımı benzin istasyonlarının otomasyonuna dönük olarak tasarlanmıĢtır 

fakat C dili ile her çeĢit prosese göre yazılım geliĢtirilebilir. Donanımsal olarak bunu 

desteklemektedir.    

Ġleriki aĢamada yapılacaklar, geniĢleme modülleri tasarlanarak kontrolörü büyük 

uygulmalarda da kullanılabilir hale getirmek, Arayüz programı tasarlayarak cihazın 

seri port çıkıĢlarından veriler alınıp bu verilerin izlenebilirliğini sağlamak, yine seri 

port üzerinde Gsm – Gprs modem bağlayıp sms ile cep telefonundan kontrolörün 

kontrol edilip acil durumlarda hem sms hem de mail atarak yetkilileri 

bilgilendirebilecek duruma getirmek. ġuan için kontrolöre C dili ile program 

yazılabilmektedir bunu blok diyagramlar Ģeklinde programlanabilir hale getirmek 

ileriki aĢamada yapılacaklar arasındadır.   
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EKLER 

EK A : Genel amaçlı programlanabilir kontrolör görüntüleri 

EK B : Genel amaçlı programlanabilir kontrolörün örnek program kodları 
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EK A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Şekil A.1: Programlanabilir kontrolör dıĢ görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Şekil A.2: Programlanabilir kontrolör iç görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil A.3:Programlanabilir kontrolörün mikrodenetleyici ve çevre entegrelerinin      

                 bulunduğu üst kart 
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 Şekil A.4:Programlanabilir kontrolörün röle ve güç elemanlarının bulunduğu alt kart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil A.5:Programlanabilir kontrolörün tank seviyelerini gördüğümüz ekranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Şekil A.6:Programlanabilir kontrolörün gaz seviyelerini gördüğümüz ekranı 
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                 Şekil A.7:Programlanabilir kontrolörün sıcaklıkları gördüğümüz ekranı 
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EK B 

Uart0 kesme fonksiyonu: 

 

void UART0_RECEIVE_INTERRUPT (void) __irq 

{ 

  static unsigned char IDKayitStart=0,i=0, IDKarakter=0; 

  unsigned char j; 

 

  IDKarakter=  UART0_GETCHAR();      

 

    if(IDKarakter == 0x3B)    

        IDKayitStart = 1;  

 

    if (IDKayitStart == 1) 

     { 

        KartId[i] = IDKarakter; 

         i++;    

 

       if(IDKarakter == 0x3F)  

         { 

            IDKayitStart = 0;   

            i = 0; 

            IDOkundu = 1;   

  

          for(j=0;j<14;j++) 

          { 

             if(KartId[j] != GecerliKartID[j])   

             break; 

          } 

 

         if (j==14)   

           { 

               IDOk = 1;      

               ID_LCD_SAYAC=1; 

           } 

 

        if (j!=14)    

         { 

              IDOk = 0; 

              IDSayac = 0;  

              ID_LCD_SAYAC=1;  

          } 

    } 

  }  

 

  VICVectAddr = 0x00000000; 

} 

Zamanlayıcı kesme fonksiyonu: 

 

void TIMER0_INTERRUPT (void)__irq 
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{ 

      LcdSayac++;                        

   

     if(IDOk == 1) 

     IDSayac++; 

  

    if(IDSayac == 900)    

    { 

        IDOk = 0; 

        IDSayac = 0;   

    } 

   

   if (LcdSayac == 3)   

    { 

       LcdSayac = 0; 

       Kirpisma = 0; 

    } 

   T0IR |= 0x00000001; 

   VICVectAddr = 0x00000000; 

} 

 

Harici kesme fonksiyonu: 
 

void EXTINT1 (void) __irq 

 

 { 

     Switch= 1;               

     EXTINT  = 0x00000002; 

     VICVectAddr = 0x00000000; 

 } 

 

ADC’den sensör verisi okuma fonksiyonu: 
 

unsigned short ADC_READ_CHANNEL_DATA (unsigned char Channel) 

{ 

    unsigned char HighByte, LowByte;  

    signed int  ChannelValue; 

     

    SPI_WRITE( 0X20 | Channel );    

 

    HighByte = SPI_READ();   

    LowByte  = SPI_READ();  

    ChannelValue = (HighByte * 0x100)+ LowByte; 

    ChannelValue >>= 4;                    

    return ChannelValue; 

} 

 

I2C seri haberleşme başlangıç fonksiyonu: 
 

void I2C0_INITIALIZE (void) 



 
77 

{ 

    PINSEL0   |= 0x50; //Switch GPIO to I2C pins 

 

    APBDIV       = 2;                             

    I2C0SCLH  = 0x8; 

    I2C0SCLL  = 0x7; 

 

    I2C0CONCLR = 0x000000FF;  

    I2C0CONSET = 0x00000040;  

} 

 

SPIseri haberleşme ile veri okuma fonksiyonu: 
 

unsigned char SPI_READ(void)       

{ 

   unsigned char i; 

   unsigned char Read_Data; 

 

   SPI_SCLKLOW();  

   

   for(i=0; i < 8; i++)        

    { 

        SPI_SCLKHIGH();   

        Read_Data <<= 1;           

 

        if(IOPIN & 0X02000000)       

           Read_Data |= 0x01 ; 

        else  

           Read_Data &= 0xFE ;   

      SPI_SCLKLOW();             

     } 

   return Read_Data; 

} 
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