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Say›sal Kumbara

ﬁekil 3: Bacak ba¤lant›s›

Bu ayki yaz›, günümüz teknolojisine yak›ﬂan
bir kumbara yap›m› ile ilgili. Yap›m› pek zor olmayan bu proje, oldukça kullan›ﬂl› özelliklere sahip.
Kumbara, 256 YTL’ye kadar bozuk paray› sayabiliyor ve daha da önemlisi toplam para miktar›n›
haf›zas›nda tutabiliyor. Böylece güç ba¤lant›s› kesilmiﬂ olsa da haf›zadaki para tutar› y›llarca silinmeden kal›yor. Projenin en önemli parças›
PIC16F628A adl› mikro denetleyici. Bu entegre,
kumbaraya at›lan paralar› alg›lama, para miktar›n› sayma, toplam tutar› haf›zada saklama ve LCD
göstergeyi sürme görevlerini yürütüyor. Bozuk
paralar› alg›lama iﬂini ise CNY70 adl› optik sensör yap›yor. Yaz›n›n devam›nda dijital kumbaran›n
yap›m› ile ilgili ayr›nt›l› bilgileri bulabilirsiniz.
Yans›ma prensibine göre çal›ﬂan CNY70 sensörü, iç yap›s›nda 950nm dalga boyunda ›ﬂ›k yayan k›z›lötesi bir LED ve foto transistör içerir. 4
bacakl› bir yap›ya sahip bu sensörün görünümü
ﬂekil 1’de görülüyor.
CNY70 sensörü,
yans›t›c› özelli¤e sahip
cisimleri (özellikle beyaz renk cisimleri) yak›n mesafeden alg›laﬁekil 1:
ma yetene¤ine sahip.
CNY70
ﬁekil 2’de sensörün çasensörü
l›ﬂma prensibi görülüyor. Cismin alg›lanabilmesi için k›z›lötesi LED’in
yayd›¤› IR ›ﬂ›nlar›n cisimden yans›y›p foto transistöre ulaﬂmas› gerekiyor. Alg›lama mesafesi (d),
1mm’den daha küçük olsa da, bozuk paralar› alg›lamak için yeterli.

ﬁekil 2: Sensörün
çal›ﬂma mant›¤›

Sensörün bacak ba¤lant›s› ﬂekil 3’de görülüyor. A ve K, k›z›lötesi LED’in anot ve katot ucunu; C ve E ise foto transistörün kollektör ve emiter ucunu gösteriyor.
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CNY70 sensörünün devre ba¤lant›s› ﬂekil
4’deki gibi. Devrede IR LED’in ak›m›n› s›n›rlamak üzere 180 ohm’luk bir direnç bulunuyor.
Böylece LED ak›m›n›n 20mA civar›nda olmas›
sa¤lan›yor. Sensörün K ve E uçlar› topra¤a ba¤l›
durumda. Foto transistörün C ucu ile güç kayna¤›n›n pozitif ucu aras›nda ise 15 kilo ohm’luk bir
direnç bulunuyor. Devrede ayr›ca 74HC14N adl›
schmitt tetikleyici entegre de yer al›yor. Bu entegre sayesinde alg›lay›c› devrenin ç›k›ﬂ geriliminin 0V ya da 5V olmas› sa¤lan›yor. Bu durum ﬂekil 4’ün sa¤›ndaki grafikten de görülüyor. Sensörün önünden bir cisim geçti¤i s›rada, C ucunun
topra¤a göre gerilimi yavaﬂça azal›rken
74HC14N entegresinin ç›k›ﬂ› 5V genlikli bir darbe üretmekte. K›sa süreli bu darbe, mikro denetleyicinin bozuk paray› alg›lamas› için kullan›l›r.

ﬁekil 7: Madeni para çeﬂitleri

Dijital kumbara tasar›m›nda en önemli aﬂamay›, madeni paralar› ay›rt edebilecek alg›lama
devresinin yap›m› oluﬂturur. Piyasada sat›lan haz›r dijital kumbaralarda tek bir para atma bölmesi ve özel bir para alg›lama birimi bulunur. Kumbaraya at›lan paran›n fiziksel ve elektriksel pek
çok parametresi dikkate al›narak say›m iﬂlemi
gerçekleﬂtirilir. Böyle bir tasar›m çok kullan›ﬂl›
olsa da uygun para sensörü gerektirdi¤inden yap›m› zor ve maliyetlidir. Bu nedenle bu projede
farkl› bir yöntem kullan›ld›. Kumbaraya at›lan paralar› alg›laman›n en kolay yolu her bir para için
ayr› bir bölme bulunmas›d›r. Bu mant›k, Bilim ve
Teknik dergisinin may›s 2005 say›s›nda Teknotezgah köﬂesinde de verilmiﬂti. Bu tasar›m sayesinde, bozuk paralar› ay›rt etmeye gerek olmadan say›m iﬂlemi kolayca gerçekleﬂtirilebilir.

Devre ﬂemas›

ﬁekil 4: Para alg›lama devresi

74HC14N entegresi 14 bacakl› olup iç yap›s›nda 6 adet tersleyici içerir (ﬂekil 5 ve 6).

ﬁekil 5: Schmitt
tetikleyici entegre

ﬁekil 6: 74HC14N entegresinin içi

Tedavülde bulunan madeni paralar ﬂekil 7’de
görülüyor. 1, 5, 10, 25, 50 kuruﬂ ve 1 lira olmak üzere 6 adet bozuk para çeﬂidi bulunuyor.
Paralar›n fiziksel ölçüleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler www.darphane.gov.tr internet adresinden ö¤renilebilir.

Dijital kumbara projesine ait devre ﬂemas› ﬂekil 8’de görülüyor. Devrede, 6 adet bozuk para çeﬂidini alg›lamak üzere 6 adet CNY70 sensörü bulunuyor. Sensörlerden her biri için ﬂekil 4’de verilen alg›lama devresi kullan›l›yor. Sensör ç›k›ﬂlar›
birer tersleyiciden geçirilerek mikro denetleyicinin
giriﬂ portlar›na ba¤l› durumda. Devrede para tutar›n› gösteren 2x16 LCD gösterge ve gerekti¤inde
toplam tutar› s›f›rlamak için bir s›f›rlama butonu
da bulunuyor. Devre ﬂemas›nda toprak (GND)
sembolü görülen noktalar, fiziksel olarak birbirine
ba¤l› ve kayna¤›n (-) ucunu gösteriyor.
LCD göstergenin arka plan ›ﬂ›¤› (backlight)
kullan›lacaksa, göstergenin 15 nolu ucunu
+5V’a, 16 nolu ucunu ise topra¤a ba¤lamak gerekiyor. Fakat bu durumda LCD gösterge çok fazla ak›m çekece¤inden 15 nolu ucu 4.7 ohm’luk
bir direnç üzerinden +5V’a ba¤lamak daha uygun
olur.
Elektronik devrenin beslemesi için 5V’luk bir
güç kayna¤› kullanmak gerekir. Bu amaçla
9V’luk bir pil ve ﬂekil 9’da verilen regülatör devresi kullan›labilir. 9V’luk pil yerine 9V’luk DC ç›k›ﬂa sahip bir adaptör de tercih edilebilir. Elektronik devre, çal›ﬂma esnas›nda yaklaﬂ›k 0.2A
ak›m çekti¤inden pille kullan›mda devre uzun süreli aç›k b›rak›lmamal›. Aksi halde pil k›sa sürede tükenir.
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bilir. Bu montaj ﬂekli yerine bask› devre kart›
(PCB) tasarlanarak iﬂlemler kolaylaﬂt›r›labilir.
Buraya kadar dijital kumbaran›n donan›m›
gerçekleﬂtirildi. PIC programlama iﬂleminin ayr›nt›lar› ise ﬂöyle. PIC C dilinde yaz›lan program
oldukça basit ve anlaﬂ›l›r. Dijital kumbaran›n nas›l çal›ﬂt›¤› hakk›nda fikir edinmek isteyenler PIC
program›n› aﬂa¤›da inceleyebilir.

ﬁekil 8: Devre ﬂemas›

ﬁekil 9: 5V’luk regülatör devresi

Yap›m aﬂamalar›
Kumbaran›n gövdesi için uygun boyutta bir
ahﬂap kutu gerekiyor. ﬁekil 10’da görülen
15x15x8 cm ölçülerindeki kutu iyi bir seçim
olur.
Buton ve anahtar montaj› için kutu üzerine uygun
çapta delikler açmak gerekiyor. Ayr›ca, kumbaraya bozuk paralar› atabilmek için
ﬁekil 10:
para boyutuna göre dikdörtAhﬂap kutu gen kesitli bölmeler oluﬂturmak laz›m. 3mm çapl› matkap ile yan yana delikler aç›larak bu bölmeler kolayca oluﬂturulabilir. Bölme
uzunluklar› 1 ve 5 kuruﬂ için 20mm; 10 ve 25
kuruﬂ için 25mm; 50 kuruﬂ ve 1 lira için 30mm
olmal›. LCD göstergeyi monte edebilmek için kutunun üst k›sm› 26x72mm boyutunda kesilmeli.
Kutunun
ﬁekil 11: Delme ve
üzerine yerleﬂkesme iﬂlemleri
tirilecek buton,
anahtar ve LCD
gösterge ﬂekil
12 ve 13’de görülüyor.

ﬁimdi s›ra, elektronik devrenin kutu içerisine
yerleﬂtirilmesine geldi. CNY70 sensörlerini her
bir bölmenin önüne yerleﬂtirmeden önce kablo
ba¤lant›s›n› yapmak gerekiyor. Sensörün 4 baca¤› oldu¤una göre 4 adet kablo kullanmak gerekiyor. Fakat basit bir iﬂlemle kablo say›s› azalt›labilir. ﬁekil 4’deki ba¤lant› ﬂemas›ndan görüldü¤ü
gibi sensörün K ve E uçlar› topra¤a ba¤l›. Böylece, bu iki uca tek bir kablo lehimlenerek toplam
kablo say›s› 3’e düﬂürülür. ﬁekil 14’de ba¤lant›
kablolar› görülüyor. Her bir sensörü bu ﬂekilde
haz›rlamak gerekiyor. ﬁekle göre, k›rm›z› renkli
kablo A ucuna, siyah renkli kablo K ve E ucuna,
beyaz renkli kablo ise C ucuna ba¤l› durumda.

PIC C program›

ﬁekil 15: Sensör ba¤lant› kablolar›

ﬁekil 16’da montaj tamamland›ktan sonraki
durum görülüyor. Devre elemanlar› bir delikli pertinaks üzerine dizilerek ba¤lant›lar kolayca yap›labilir. Sensörleri her bir bölmenin önüne sabitlemek için silikon kullan›lmal›. Devre elemanlar› aras›ndaki ba¤lant›lar› devre ﬂemas›na uygun ﬂekilde
ad›m ad›m yapmak laz›m. Bu iﬂ biraz zahmetli ola-

Uygun bir programlama kart› yard›m›yla hex
uzant›l› dosya PIC’e yüklenerek iﬂlem tamamlan›r. Hex dosya, kendimiz yapal›m köﬂesine ait
web sayfas›ndan indirilebilir. Web sayfas›n›n adresi ﬂekil 17’de görülüyor. Verilen hex dosya sayesinde, program yazma, derleme gibi iﬂlemlerle
hiç u¤raﬂmadan PIC programlama iﬂlemini kolayca yapabilirsiniz.
ﬁekil 17: Kendimiz
Yapal›m web sayfas›

Kumbaran›n son
hali ﬂekil 18’de görülüyor.
ﬁekil 12: Buton ve anahtar
ﬁekil 18: Çal›ﬂma esnas›nda LCD görüntüsü

Kumbara üzerindeki s›f›rla butonu bas›l› iken
cihaz aç›ld›¤›nda toplam para tutar› s›f›rlan›r. Normal çal›ﬂma esnas›nda bu butonun bir iﬂlevi yoktur. Elektronik severlere faydal› olmas› dile¤iyle.

ﬁekil 13: 2x16 LCD gösterge

Montaj sonras›ndaki görüntü
ﬂekil 14’deki gibi.
ﬁekil 14:
Montaj sonras› görüntü

ﬁekil 16: Kutunun iç k›sm›

F›rat Üniv. Elek-Elektronik Müh. Bölümü
yerol@firat.edu.tr
Kas›m 2006

87 B‹L‹M ve TEKN‹K

