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Özet
Mühendislik egitiminde teorik olarak sunulan bilgilerin laboratuar ortaminda deneysel olarak
test edilmesi gerekmektedir. Laboratuar ortaminda çalismak, kullanilan alet ve cihazlarin
teknik özelliklerinin bilinmesine ve ölçüm yöntemlerinin ögrenilmesine yardimci olur.
Elektronik ve bilgisayar egitimi veren okullarin temel dersleri arasinda sayisal tasarim ve
mikroislemciler dersleri yer almaktadir. Bu derslerde sayisal kontrol teknolojisinin temelleri
ve bilgisayar donanimi anlatilmaktadir. Laboratuar çalismalarina harcanin zamani
azaltmak
ve ögrencinin tasarim yetenegini gelistirebilmek için Sayisal Egitim Seti ve Mikro Denetleyici
Deney Setleri gibi özel olarak tasarlanmis deney setlerinin kullanilmasi gerekmektedir.
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi Bölümünde yapilan çalismalar sonucu elektronik
ve bilgisayar egitimi alan ögrencileri için genel amaçli Sayisal Egitim Seti ve 8031 mikro
denetleyici tabanli Mikroislemci Deney Seti gelistirilmistir.
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Giris
Sayisal elektronik (Digital Electronics), sayisal sistem tasarimini hedef alan ve
bilim ve teknolojisinin devamli olarak

elektronik

gelismekte olan bir dalidir. Buna ragmen

bilgisayarlarin ve sayisal tasarim endüstrisinin temel taslari yaklasik olarak degismez
kalmaktadir. Bilindigi gibi, bu taslarin en önemli olanlarindan biri de sayisal mantiktir.

Sayisal elektronigi sadece teorik olarak ögrenmek, bilgilerin anlasilmasi ve kalici olmasi için
yeterli degildir.

Bunun uygulamali olarak ögretilmesi gerekmektedir. Bu amaçla egitim

kurumlarinda özel amaçli deney setleri tercih edilmektedir.

Sayisal Egitim Deney Seti

S.Ü. MMF., Bilgisayar Mühendisligi Bölümü tarafindan tasarlanmis ve gerçeklestirilmis olan
Sayisal

Egitim Deney Seti, Elektronik ve bilgisayar mühendisligi egitimi veren okullarda

okutulan sayisal tasarim derslerinin müfredat programlarina uygun olarak
çalismanin

amaci,

entegre

devrelerin

(logic

kapilar,

hazirlanmistir. Bu

flip-flop, sayici, register vb.)

özelliklerinin

ögretilmesini

ve

bu

entegre

devrelerin

sayisal

tasarim

için

bir

arada

kullanilmasini saglamaktir. Esnek tasarim yöntemi ile gerçeklestirilmis olan deney seti
mikroislemcili sisteminde de kolaylikla kullanilabilmektedir.

Deney Setinin Maliyet Bakimindan Avantajlari
Bilgisayar- elektronik egitimi verilen okullarda yurt disindan getirilmis setler kullanilmakta
veya deney seti olmaksizin çalisma boardlari üzerinde deneyler yapilmaktadir.

Yurt disindan getirilmis Deney Setleri çok pahaliya mal olmaktadir. Ayrica teknik destek söz
konusu olmayacagi için bazi sorunlarla karsilasilmaktadir. Bu setleri
kontrolsuz

çogunlukla ögrenciler

kullanmak zorunda oldugu için üzerlerinde bozulan birimler olusmakta ve önüne

geçilmesi ve giderilmesi mümkün olmayan arizalar meydana gelmektedir.

Deney seti yoksa ve board üzerinde çalisiliyorsa ögrenciden yada laboratuar imkanlarindan
kaynaklanan sorunlar olusabilmektedir.

Bu durumda devre tasarimini yaparak uygulamaya

geçebilmek için kullanilacak malzemeler dogrudan ögrenciye verilmektedir. Bu da kaybolan
malzemelerin ve deney sirasinda yapilacak hatalarin artmasina neden olmaktadir. Çünkü
entegrelerin pin yapilarina dikkat etmeyen ögrenciler hatali baglayabilmekte ve entegrelerin
tamamen tahrip olmasina sebebiyet vermektedir.

Uygulamalarin Anlasilmasi Bakimindan Deney Setinin Avantajlari
Deney seti üzerinde bulunan entegrelerin pinlerinin isimleri hatta bazi entegrelerin içinde
bulunan

elemanlarin

sembolleri

matbaa

yöntemi

kullanilarak

gösterilmistir.

Bu

hem

ögrencinin teorik olarak ögrendigi konulara daha çabuk adapte olabilmesini hem de
entegrelerin pin yapilarini ögrenmelerini kolaylastirmaktadir.

Set üzerinde bulunan sabit gerilim kaynagi, sinyal jeneratörü, displeyler, durum anahtarlari,
LED göstergeler, tek darbe üreteci de vs. araçlar harici bir kaynaga gerek duymadan sadece
Dijital Egitim Seti kullanarak uygulamalar gerçeklestirmeye imkan vermektedir. Örnegin bir
sayici devresi tasariminda çikislar displey kullanilarak gözlenilmek istensin. Set üzerinde bu
devrenin tasarimi ve uygulanmasi için gerekli donanimlar vardir. Bu tasarim için gerekenler
bir sayici devresi, bir

darbe üreteci ve bir displeydir.

ikincisi saydirmak için, üçüncüsü ise sayacin durumunu

Bunlardan birincisi saymak için,
göstermek için kullanilacaktir. Her

sayici deneyinde ögrencinin bu üç devre blogunu da kurmasi gerekmektedir. Deneyin amaci

sadece sayicilari anlamak olduguna göre söz konusu tasarim için gerek olmayan birimler hem
zaman hem de harcanan emek açisindan gereksiz olacaktir.

Sayisal Egitim Setinin Teknik Özellikleri
Sayisal Egitim Seti üzerinde farkli amaç ve görevlerde yirmi sekiz tane bölüm mevcuttur. Bu
bölümlerden

dört tanesi giris veya çikis birimi (tus takimi, display, led ), bir tanesi

uygulama-tahtasi ve digerleri de deneysel amaçlarla kullanabilecegimiz farkli fonksiyonlari
yerine getiren entegre devre kartlaridir. Entegre devre kartlari

birbirlerine 1mm çapinda tek

telli kablolarla ile baglanabilmektedirler. Baglantilarin kolay ve güvenli yapilabilmesi için
entegre devre kartlarinin giris ve çikislarina konnektörler konulmustur.

Uygulama gelistirirken yapilan çalismalarin anlasilirligini kolaylastirmak ve set üzerindeki
karisikliklari önlemek için konnektörlerin pin isimleri ve numaralari set üzerine matbaa
yöntemi ile yazilmistir.

Uygulama tahtasi

Sayisal Egitim Seti üzerinde olmayan ve deneylerde ihtiyaç duyulan ek

entegre devrelere gerek duyuldugunda kullanilmak üzere ilave edilmistir. Bu yolla Sayisal
Egitim Setinin kullanilabilecegi deneysel çalismalarin yelpazesi genisletismis ve gelismeye
açik tutulmustur. Güç kaynagini gereksiz yere yüklememek için deneylerde kullanilacak
entegrelerin

hiç

biri

besleme

gerilimine

baglanmamistir.

Kullanilacak

entegrelerin

beslemeleri kullanici tarafindan set üzerindeki sabit besleme kaynaklarindan alinacaktir.

Güç kaynaklari
Sayisal Egitim Seti üzerinde bir tane güç kaynagi vardir. Bu kaynaktan

±5V sabit gerilim ve

0 ile ±12V arasinda ayarlanabilen gerilim saglamaktadir. Ayarli gerilim kaynagi setin sol üst
kösesine ve sabit gerilim kaynagi ise setin sag üst kösesine yerlestirilmistir.

Ayarli gerilim

kaynagi özellikle ADC(Analog Dijital Dönüstürücü) ve DAC (Dijital Analog Dönüstürücü)
ile tasarlanan devrelerde kullanilmak üzere set üzerine konulmustur.

Sinyal Jeneratörü
Senkron sinyal kaynagi olarak NE555 entegre devresi kullanilmistir. Sinyal jeneratörü üç
kademeli olarak yapilmistir.

Darbe sinyalinin yükselme ve düsme zamanlari sadece 10µs

civarindadir ve hizli anahtarlama zamanlari gerektiren pek çok devre için bu özellik

önemlidir. Frekans araligi 1Hz ile 8MHz arasindadir. Çikisindan alina kare dalganin gerilim
seviyesi 5V’tur. Kademelendirmek için kullanilan kondansatör degerleri 2µF, 2nF ve
200pF’dir. (Sprorck 1984)

Tek Darbe üreteci
Darbe üreteci bir Monostable Multivibratör devresidir. Bu devre tetiklendigi zaman sadece
tek bir darbe üretir. Bu devre tasarimi için 74123 Monostable Multivibrator entegresi
kullanilmistir. Bunun yaninda

74123 entegresinin çikisindan

farkli polariteli iki darbe elde

edilebilmektedir. Bir darbenin Lojik 1 veya Lojik 0 olma süresi 74123 entegresine baglanan
harici direnç (Rx) ve kondansatör (Cx) degerlerine baglidir. Bu süre Sayisal Egitim Seti
üzerinde yaklasik olarak 5 nanosaniyedir. Ayni zamanda çok hizli yükselme ve düsme
süresine sahiptir.

Anahtar kismi
Sayisal egitim Seti’nin 3 farkli bölgesinde sekizer bitlik üç adet lojik durum anahtari
mevcuttur. Deney setinin çalisma alaninin büyük olmasi nedeniyle bu anahtar gruplari farkli
bölgelere yerlestirilmistir. Anahtar çikisindaki lojik seviye anahtar içindeki kontaklarin
durumuna baglidir. Eger anahtar OFF konumunda ise GND’den 0V(Lojik 0) degerini
almaktadir. ON konumunda ise çikista +5V (Lojik 1) degerini alir.

Gösterge kismi
Gösterge

bölümü,

izleyebilmek

tasarimi

içindir

ve

iki

ve

uygulamasi

farli

bölümden

yapilan

bir

devrenin

olusmaktadir.

çikisindaki

Bunlardan

bilgileri

birincisi

LED

göstergelerdir. Bu ledlerin girislerine (anot) konnektörler konulmustur. Bu konnektörlere
gelen bilgi Lojik 1 seviyesinde ise led yanacak aksi halde yanmayacaktir. Deney setinin
kapladigi alan,
ayrilmislardir.

dolayisiyla da çalisma alaninin genis olmasi nedeniyle ledler iki gruba
Böylece

kisa

kablolar

kullanmakla

devre

deney

yapisinin

dolasikligi

minimuma indirilmistir.

Gösterge kisminin ikinci bölümü de yedi segmentli displeylerden olusmaktadir. Iki adet
display ve bunlari sürmek için de iki adet sürücü entegre bulunmaktadir. Display sürücüler
7447 tip olup girisi dört bitliktir. Bu bitler üzerinden her displey bir BCD veya bir 16’li rakam
gösterebilir.

Deney setinin desteklemekte oldugu entegre devreler

ENTEGRE DEVRENIN
Kodu

Adi

Adeti

7408

Dörtlü AND Kapisi

3

7432

Dörtlü OR Kapisi

2

7404

Altili NOT Kapisi

1

7400

Dörtlü NAND Kapisi

3

7402

Dörtlü NOR Kapisi

2

7486

Dörtlü XOR Kapisi

1

7474

Ikili D Flip Flop

4

74112

Ikili JK Flip Flop

1

74279

Ikili RS Latch

1

74153

Ikili 4x1 Multiplexer

1

74139

Ikili 2x4 Decoder/Demultiplexer

1

74126

Dörtlü Çikisi Üç Durumlu Buffer

1

74244

Octal buffer

2

74573

Octal D Tipi Transoparan Latch

1

74194

Universal Shift Register

4

74192

Up/Down Decade Sayici

2

74191

4 bit senkron up/down Sayici

2

74181

ALU(Aritmetik/Lojik Birim)

1

DAC0808 Dijital Analog Dönüstürücü

1

ADC808 Analog Dijital Dönüstürücü

2

74123

Tek Kararli Multivibratör

1

7447

7 segment Kod Çözücü

2

Timer

1

NE555

SONUÇ

Bu çalisma ile sayisal elektronik ile ilgilenen ya da ilgilenmek zorunda kalan

kisiler

çalismalarini kolay ve rahat bir sekilde gerçeklestirebilirler. Deney seti üzerinde bulunan
ADC, DAC yardimiyla analog bilgiler deney setine alinabilir veya deney setinden analog
sinyaller gönderilebilir. ADC ile elde edilen sayisal sinyaller bilgisayar veya mikroislemcili
sistemlere aktarilarak kontrol uygulamalari gerçeklestirilebilir.

Deney setinde yer alan Flip-Floplar kullanilarak basit bellek uygulamalari, kaydedici tasarimi
ve

kaydediciler

arasi

çift

yönlü

veri

transferi

gerçeklestirilebilir.

Yine

Flip-Floplar

kullanilarak ileri, geri sayicilar gerçeklestirmek mümkündür. Universal register kullanilarak
seri sayisal bilgeler paralel sayisal bilgilere ve aksine dönüstürülebilir.

Sette yer alan 16 fonksiyonlu aritmetik mantik birim kullanarak, aritmetik ve lojik islemler
gerçeklestirilebilir.

Mikroprogramli kontrol birimi ilave etmekle aritmetik lojik birim basit

bir islemci durumuna getirilebilir.

Sette

bulunmakta olan analog ve sayisal elemanlar yardimi ile hiz ölçümü, sicaklik ölçümü,

basinç ölçümü vs. ölçmeler yapilarak direkt bir sekilde mikroislemci sistemine aktarilabilir ve
mikroislemci

sisteminden alinan islenmis bilgiler kullanilmakla degisik kontrol sistemleri

olusturulabilir.

Degisik adaptörler kullanmakla söz konusu set bilgisayar sistemine de seri ve paralel portlar
üzerinden baglanabilir. Bu yolla bilgisayar destekli degisik kontrol sistemleri olusturula ve
denene bildigi gibi, sette yapilmis olan degisik denemelerin sonuçlari da bilgisayar ekraninda
gösterilebilir veya bilgisayar çiktisi alinabilir.
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