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Bilgisayar Yazillm Uzmam

YEKTA KOLEMENOGLU

metal-makina ayda bir yaymlamr
Bu dergide yaymlanan yazl ve fotograflann
tUm yaym haklan Ajansmik' e aittir. Kaynak
gosterilmeden ahnb yapilamaz
Y.lhk Abone Bedeli: 800000 TL. dir. Abo·
nelik lI;:inTlirkiye I~ Bankasl Parmakkap. ~ubesi Ajansmik 0451886 nolu hesap ...

• Dergi, amadan dogrultusundaki konulan
i,eren yazdan
yaylnlar. Yaymlanacak
makaleler metal ve makina sektorunden ve
universite dunyasmdan
bir yeniligi, ilerlemeyi, geli~meyi, ara~hrma yo do uygulama sonu,lannl
i,ermek uzere ara~t.rma
makaleleri, uygulama makaleleri, derleme
makaleleri,
,eviri makaleleri
ve kIsa
makaleler olabilir. Firma, urUn ve kurulu~lar
tanllliabilir.·
Dergiye gelen her makale
incelemeden ge,irilecek ve mumkun oldugu
kadar konunun uzmam tarafmdan degerlendirilecektir .• Makalelerdeki goru~lerden
dogacak sorumluluk makale yazarlanna aittir.

Mak. Muh
TAMER SINMAZyELiK

Oniversite -Sektor ili~kileri 60
Firma

profilleri
Makaleler

izmir Enternasyonal Fuan
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ic;:inYazlm Esaslan

• Gonderilecek makaleler 2 kapya alarak
A 4 narmundaki beyaz kaglda daktila veya
bilgisayar printer ,Ikhsl alarak yazIlmol,dlr.
• Mokalenin yazar yo do yazarlannln ad,
seyad, unvan ve odresleri metnin ba~
laroflna yazilmolldir. Yozarlar oynca telefan ve fox numaral,nnl do makole ile birlikIe gondermelidirle~ .• YazIlar, kaynaklar,
table ve $ekiller ile birlikte 10 soyfayl
ge,memelidir .• ~ekiller duz beyoz koglda
ve aydlrgere ,ini murekkeple ,izilmi$ veyo
bilgisayar printer veya ploter "ktlSI alorak
hazlrlanmal.dlr. • Makalenin ba$llgl metne
uygun, kIso ve a"k elmal,dlr.

BiLGiSAYAR DESTEKLi OL(:ME SiSTEMLERi
Halil Murat Onver
Kmkkale Oniversitesi
Kmkkale Meslek Yuksekokulu Bilgisayar Programl Ogretim G6revlisi
6ZET:

Tipik Veri Elde Etme Sisitemleri

Klasik b1~me sistemleri tek giri;;li-tek C;:lkl;;hsistemlerdir.
Geli;;en teknoloji ile birlikte bu tip sistemlerin ozellikle
proseslerde kullamlmasl glic;:le$mi;;tir. Bu nedenle ~ok giri;;li - c;:okC;:lkl$hsistemlerin bilgisayar destekli olarak tasanml glindeme gelmi;;tir. Yaptlan ~ah;;malarla bilgisayar destekli olc;:me sistemlerinin mantlksal a~ldan birbirinden ~ok farkh olmayan modelleri olu;;turulmu;;tur. Bu
c;:ah;;mada bilgisayar destekli olc;:me sistemlerinin ana
modeli ve bu modeldeki dogrulugu etkileyecek temel unsurlar ara;;tmlml;;tlr.

Zaman Bolmeli C;oklama
(Time Division Multiplexing)
Bu, birden fazla giri;;e ait ( sensor veya transducer' m
lirettigi ) degerlerin bilgisayar tarafmdan degerlendirilmesi amaClyla veri yoluna slirlilmesi yontemidir.
Burada ol~lilen degerler analog i;;aret olarak bir multiplexer' m giri;;lerine uygulamr. Multiplexer kanal se~im
ucu ile hangi kanaldaki i;;aretin ornek/tutma
aygltlna
gonderilecegi
belirlenir. Kanal sec;:imi slrasal, rastgele
veya belirli bir slraya gore olabilir. Bu Slramn belirlenmesi tam amen .'yazlhml haZIrlayan ki;;iye baghdlr. Ancak
keyfi degildir. Ornegin bir akl;;kana ili;;kin basm~ dagtllml 1 Hz' e kadar b1~limler gerektirirken, slcakhk olC;:limleri 0.01 Hz' e kadar ol~limler gerektirmektedir. Bunun
anlaml her 100 basmc;: b1~limlinden soma 1 slcakhk 01c;:limlinlin ahnmasmm zamanlama a~lsmdan optimum
c;:ozlim olacagldlr.
Eger t:.T bir kanahn iki orneklemesi arasmdaki zaman
aralIgi ise ornekleme frekansl fs= 1/.0. T dir. Eger bu peryod i~erisinde 3 farkh kanaldan daha ornekleme ahmyorsa sistemin ornekleme frekansl 4fs olur.

Bu sistemler bir multiplexer, bir ornek/tutma
(S/H) aygltl, bir analog/digital donli;;tlirlicli (A.D.C.) ve mikrobilgisayar' dan olu$maktadlr. Sistemin gorevi, sensor' lerden alman analog i;;aretin dogru olarak degerlendirilmesini, ana bilgisayara gonderilmesini ve yakmdaki operatorler tarafmdan okunabilmesi i~in uygun ;;ekilde gorlintlilenmesini saglamaktlr.
Giri;;te uygulanan geiilim degerleri zaman bolmeli c;:oklaYlclya girer ve c;:oklanan i;;aret ornekleme/tutma
birimine, oradan da A.D.C.' ye gonderilir. AD.C paralel veya
digital ~Ikl;; liretir ve mikrobilgisayar araylizlinlin paralel
giri;;ine gonderir. Bilgisayann diger araylizli multiplexer,
A.D.C. ve S/H i~in gerekli kontrol i;;aretleri ve adresleri
liretir.
Sonu~ta analog i;;aret mikrobilgisayar vasltaslyla b.c.d.
formda 7 segmentli display' e, Ascii formda uzaktaki
ana bilgisayar veya veri gosterim aygltlan printer, monitor vs. gonderilir.
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~ekil-2 Tipik Mikrobilgisayar Tabanh Veri Akl~ Sistemi

Seri - Paralel ileti~im Kar~I1a~ttrmalan
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Paralel ileti;;imde, veri transferi c;:okbile;;enli hat lizerinden gerc;:ekle;;mektedir. Eger 8 bitlik bir bilgi gonderilecekse 8 ayn paralel yol olmahdlr. Her yolda 0 i~in OV.l
ic;:in5V bulunur. Paralel yollann tamamma data bus veya data highway adl verilir. Bu ileti;;im yonteminde verinin saylsal bile;;enlerinin aym anda transfer edilmesi ileti;;im hlZlm maxsimum hale getirmektedir. T ransmisyon
kapasitesi 15 metrelik bir mesafe i~in yakla;;lk IMb/sn'
dir. 16 hath bir iletim ortammda 8 bit (genelde 7 bit bilgi parity check) veri ic;:in,3 bit handshaking (veri ileti;;imi

:)n birimler araSI mutasakat)

i<;:in,5 bit kontrol i<;:inkul.amhr. Paralel data higway baglantIsl i<;:inlEE 488/IEC
625, I/O birimi kullamlmaktadlr.
Paralel Heti;;im, kisa
::lesafede hlZ11veri transferinin gerektigi yerlerde kulla::ilrnaktadlr. Uzun mesafeler ve endustri i<;:inl'uygun de-i1dir.'
.
Seri ileti;;im ise veri bile;;enlerinin tek bHe;;enli hat uze:inden transferi anlammdadlr. T ek yol boyunca bit zinciri
·ollamr. Unipolar iletimde 0 i<;:inOV, 1 i<;:in5V, bipolar
. etimde ise 0 i<;:in- 2.5V, 1i<;:in2.5V kullamhr. Veri hat
. a~mda paralel/seri donu;;turuculer tarafmdan seri hale
onu;;turulur soma hat so nunda ise veri seri/paralel dou;;turuculer vasltaslyla seri halden paralel hale donu~turillerek bilgisayar sisteminin veri yo luna (data bus) aktanJr. Bu Heti;;im teknigi, PSTN aglan araclhgl ile <;:ok<;:ok
uzak mesafelere bilgi ta;;mabilmesini mumkun kilmaktaIr. Aynca koaksiyel kablo, optik lif, radyo ve twisted
.-ftli kablo He veri iletimi mumkundur. Bu ileti;;im yonte.. inde hat uzerindeki veri modulasyonu
PCM olarak
·simlendirHmektedir.
Seri ileti;;imi etkileyen faktorler
:rimsmisyon mesafesi, hat uzerinden Hetilen saniyedeki
::lit miktan, dl;; etkiler ve gurultu ve hat uzerindeki i;;aret
saYlSldlr. Genelde kullamlan seri birim RS 232 C/V 24
':eya daha hlZ1l uygulamalar i<;:inRS 449' dur. RS 449
:le 1 Km' lik mesafede 10 Kbps' e (saniyede 10.000 bit)
.·adar <;:lkabilir. 1Km' nin ustundeki uygulamalar i<;:insalsal i;;aret FM modulasyonuna tabi tutulur. Bu i~lem ,saece hat ba;;mda ve hat sonunda FM modulator/demoulator kullanmak suretiyle ger<;:ekle;;tirHebilir.

SICAKLIK
SASINe
AKI~
SEviVE
olfiimlerinden en az
bir tanesine
ihtiyaclnlz varsa ...

Transmisyon Band Geni~ligi
B'and geni;;ligi PCM i;;aretin saniyedeki bit miktanna
'BAUD) baglidlr. Her orneklemede n bit varsa; R=n.fs
"BAUD)' dur. m hattaki kanal saYlSl ise; R=m.n.fs (BAUD) olacaktIr ki veri kaybmm olmamasl i<;:in,ileti;;im or-ammm turune gore R, maximum BAUD degerinin alonda olmahdlr.
bitlik veri transferinden her bitin geni;;ligi ~ T/8' dir.
01010101
;;eklindeki bilgi ise en yuksekfrekans ve en
"~uk peryod bile;;enine sahiptir. Bunun bir kare dalga
o dugu goz onunde bulundurulursa,
bu kare dalganm
?eryodu ~ T/4' tur ve fourier serisine a<;:lldlgmda t.. T/ 4,
3x~T/4,5x~T/4,
7x~T/4 peryodlu harmonikler
olacakhr. En yuksek genlik (amplitude) degerine sahip
~T/4 peryodlu harmonik baz almarak, kesim frekansl
cutoff) ~ T / 4 olan al<;:akge<;:iren bir filtrenin kullamlma5 verinin hataslz iletimi a<;:lsmdan gerekmektedir.
Boylece transmisyon ortammm band geni;;ligi de belirlenmek:edir.

Hata Denetimi ve Diizeltme
PCM i;;aretin transferinde hatalar meydana gelebilir. Bu
: atalar fazladan kontrol dijitleri eklemek suretiyle (reundancy) denetlenebilir. Boylece n bitlik bir bilgi i<;:inr
itlik kontrol bilgisi eklenir. T ek parity kontrol bit siste-

ASCON MS
Dijital Gosterge/Kontrol Cihazt
hizmetinizde olacakttr. ..
48 x 48 x 110 mm ebatlannda, <;:ift
kontak <;:1k1~1l,
se<;:ilebilir universal
giri~li, auto-tune PID kontrol cihazl

KONTROL'

SiSTEMLERi

2. Atllay Sok. 42/8 81040 Goztepe, Istanbul
Tel: (0216) 30219 70 ~3021971

Fax: (0216) 3021972

minde, odd durumunda yift saYlda 1 iyin parity 1, even
durumunda ise tek say Ida 1 iyin parity 1 olarak belirlenir ve bilgiye eklenir. AhC! tarafta bilgi iyerisindeki l' lerin saYIsI belirlenerek parity bitle kar~;lla~tInhr, hata varsa tekrar ileti~im istenir. Bu en basit yontemdedir ve aym andaki iki bitlik degi~imi algllayamaz. Bunun iyin yok
farkh hata ihtimallerini iyeren bir yontem a~aglda verilmi~tir.
Silg' B,t1en
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Bilginin ye~itli bit kombinasyonlannda
elde edilen panty
bitleri ile kontrol bit seti olu~turulur ve bilgiye eklenerek
gonderilir, ahcI tarafta aym ~ekilde bilgiyi kontrol ederek
hataYI ara~tInr ~ayet hata varsa bilginin tekrar gonderilmesi istenir.
Tipik Ol~me Sistemleri
Olyme sistemlerinde, veri elde etme sistemleri dl~ istasyonlan (out station) ve ana istasyondan (master station)
olu~maktadlr. BU$ tek hath radyo, optik lif, koaksiyel
kablo vs. olabilir. 6 bit adres iyin kullamhrsa 26=64 adet
noktadan olyum almabilir. Adres i~areti ana istasyon tarafmdan uretilir ve transmisyon
hattma girmeden FM
modulasyonuna
tabi tutulur. DI~ istasyonlardaki
FM
ahcilar tarafmdan
demodule edilen i~aretin parity' si
kontrol edilir. Hata yoksa adresi alan dl~ istasyon
iletime geyer. DI~ istasyondan gonderilen veriyi degerlendiren ana istasyon verinin yuksek veya du~uk alarm
limitlerinde olup olmadlgml kontrol eder. ASCII formda
CRT' ye gonderir.

SONUe;
Bu tip olyme sistemleri yuksek teknolqjinin bir getirisi
olarak bir yok alanda kullamlmaktadlr. Ornegin Turkiye
Elektrik Kurumu' nun enerji uretim santrallerini bolge
bolge bu tip sistemlerle denetlemektedir.
Hangi barajda
hangi jeneratorler
devrede, ~ebekeye ne kadarhk gUy
vermekteler, urettikleri gerilimin frekansl nedir vs. gibi
bilgileri ana istasyonda izlemek mumkun olmaktadlr.
Hatta bu olyme sistemleri uzerinde, mantlk aym kalmak
uzere birkay kuyuk degi~iklik yapmak suretiyle dl~ istasyonlardaki
uretime kumanda
etmek de son derece
kolaydlr. Daha kuyuk boyutlarda ise ornegin Ordu kaglt
fabrikasmda oldugu gibi kaglt hamurunun ISIS1,kagldm
kahnhgl, kaglt bobininin don me hlZl gibi bir taklm veriler
uretim alamndaki bilgisayar tarafmdan degerlendirilerek
goruntulenmekte
ve kumanda sistemleri yardlmlyla
gerekli mudahaleler
yapilmaktadlr.
Kuyuk boyutlu ve
buyuk boyutlu olyme sistemleri arasmdaki
tek fark
kuyuk boyutlu sistemlerinde dl~ istasyonun, ana istasyon olarak kullamlmasldlr.
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