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PIC Kontrollü Röle Sürücü
Bu ayki yaz›da PIC16F84A mikro denetleyicisi
ile elektriksel cihazlar›n kontrolünü sa¤layan bir
devrenin yap›m›ndan bahsediliyor. Tasarlanan
elektronik devrede 4 adet röle bulunuyor. Bu röleler yard›m›yla 4 ayr› elektriksel cihaza kumanda
etmek mümkün. Kontrol edilen cihaz, ›s›t›c›, lamba veya vantilatör olabilece¤i gibi, düﬂük güçlü bir
motor ya da kontaktör olabilir. Gerçekleﬂtirilen
elektronik devrenin endüstriyel ortamlarda da güvenli bir ﬂekilde çal›ﬂabilmesi için güç kayna¤› tasar›m›na özen gösterildi. ﬁebeke yoluyla iletilen
elektriksel gürültü sinyallerini etkisiz hale getirmek için ﬂebeke filtresi kullan›ld›.
Projenin yap›m›nda ihtiyaç duyulan elektronik
malzemeler hakk›ndaki bilgileri aﬂa¤›da bulabilirsiniz.

Varistör

Kutupsuz kondansatör

ﬁebeke gerilimi sinüsoidal bir iﬂaret oldu¤u
halde ﬂebekeye ba¤l› büyük güçlü elektriksel cihazlar›n devreye girip ç›kmalar› ve baﬂka etkilerle gerilimde ani yükselmeler ve elektriksel gürültüler oluﬂabilir. ﬁekil 3’de gürültülü bir dalga
ﬂekli görülmekte. Tasarlanan elektronik cihaz›n
güvenli bir ﬂekilde çal›ﬂabilmesi için ﬂebeke yoluyla iletilen bozucu iﬂaretlere karﬂ› önlemler almak gerekir. Aksi halde elektronik devrede ar›zalar oluﬂmas› kaç›n›lmazd›r.

Frekans yükseldikçe kondansatörün kapasitif
reaktans› (Xc de¤eri) azald›¤› için yüksek frekansl› gürültü sinyallerinin filtrelenmesinde kondansatörün pay› büyüktür. Bu projede 100nF kapasiteli 630V’luk 2 adet kutupsuz kondansatör
kullan›ld›. Kondansatörlerden biri hat filtresinin
giriﬂine di¤eri ise ç›k›ﬂ›na ba¤lanarak filtreleme
performans› artt›r›ld›. ﬁekil 6’da bu kondansatörler görülüyor.

ﬁekil 6: Filtreleme kondansatörleri

Transformatör (Trafo)

ﬁekil 3: ﬁebeke gürültüsü

Bilindi¤i gibi, ülkemizde ﬂebeke gerilimi 220V
50Hz AC’dir. ﬁebekeden beslenen bir do¤ru gerilim kayna¤› yapman›n en basit yolu, ﬂebeke gerilimini bir transformatör yard›m›yla düﬂürdükten
sonra köprü diyot ile tam dalga do¤rultmakt›r. Sorunsuz bir çal›ﬂma için transformatörün sekonder
gerilimini ve nominal gücünü uygun ﬂekilde seçmek gerekir. Piyasada çeﬂitli tipte transformatörler sat›lmakta. Baz› transformatörlerde sekonder
taraf›nda tek bir sar›m (2 uç) bulundu¤u halde,
baz›lar›nda seri ba¤l› iki sar›m (3 uç) bulunur. Güvenlik ve sa¤laml›k aç›s›ndan PCB tipi transformatörler de yayg›n olarak kullan›lmakta. Bask› devre
uygulamalar›na uygun ﬂekilde üretilen bu transformatörler dökümlü yap›s› sayesinde d›ﬂ ortam ﬂartlar›ndan etkilenmez. ﬁekil 1’de standart bir transformatör ve PCB tipi transformatör yan yana görülmekte. Bu projede gücü 3.6VA, tam yüklü durumdaki ç›k›ﬂ gerilimi 12V olan PCB tipi trafo tercih edildi.

Varistör ya da VDR olarak bilinen eleman ﬂebekeye paralel ba¤lanarak koruma iﬂi kolayl›kla
yap›labilir. Gerilim de¤eri belirli bir de¤eri aﬂt›¤›nda varistörün direnci h›zla azal›r ve üzerinden
k›sa süreli yüksek bir ak›m akar. Böylece ani gerilim yükselmelerinin getirdi¤i olumsuz etkiler
elektronik devreye yans›t›lmadan önlenmiﬂ olur.
ﬁekil 4’de farkl› boyutlarda varistör örnekleri görülüyor. Bu projede 20mm çapl› 250V’luk bir varistör kullan›ld›.

Sigorta

ﬁekil 8: Köprü
do¤rultucu

ﬁekil 9: Elektrolitik kondansatörler

ﬁekil 10: Kutupsuz
kondansatörler

ﬁekil 11: Gerilim
regülatörleri

ﬁekil 4: Varistör çeﬂitleri

Hat Filtresi
ﬁebekeye ba¤l› cihaz› gürültü sinyallerinden
korumak için kullan›lan elemanlardan bir di¤eri
hat filtresidir. ﬁekil 5’de görüldü¤ü gibi hat filtresi yan yana sar›lm›ﬂ iki ayr› sar›mdan oluﬂur.
Ba¤lant› ﬂekline göre ortak mod veya diferansiyel mod gürültüsünü azaltacak ﬂekilde kullan›l›r.
Hat filtresi sayesinde etkili bir filtreleme yap›lm›ﬂ
olur.

ﬁekil 1: Trafo çeﬂitleri

Güç kayna¤›na ait devre ﬂemas› ﬂekil 7’deki
gibi. Devre ﬂemas›nda “ﬂebeke filtresi” olarak
gösterilen k›s›mda varistör, sigorta, hat filtresi ve
kutupsuz kondansatörler bulunuyor. Bu düzenleme sayesinde, ﬂebeke gerilimi gürültüden ar›nd›r›ld›ktan sonra transformatöre uygulan›yor.
Güç kayna¤› devresinde kullan›lan di¤er elemanlar ﬂekil 8-12’de görülüyor.

Elektronik devrede bir ar›za olmas› durumunda
ﬂebekeden aﬂ›r› ak›m çekilmesini önlemek için sigorta kullanmak iyi bir çözümdür. ﬁekil 2’de
400mA’lik cam sigorta ile birlikte plastik sigorta
yuvas› ve kapa¤› görülüyor.
ﬁekil 5: Hat filtresi
ﬁekil 2:
Cam
sigorta ve
yuvas›
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ﬁekil 12: Regülatörler için so¤utucu (TO220 k›l›f)
ﬁekil 7: Güç kayna¤› devresi
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ﬁekil 21 ve 22’de bu proje için haz›rlanan
bask› devre kart› (PCB) resimleri görülmekte.

ﬁekil 13: Elektronik
devre ﬂemas›

ﬁekil 21: PCB üst görünüﬂ

ﬁekil 22: PCB alt görünüﬂ

Elektronik devreye ait malzemelerin PCB üzerine yerleﬂtirilmiﬂ hali ﬂekil 23’de görülüyor.

PIC kontrollü röle sürücü devresi ﬂekil 13’de
görülüyor. Devrede PIC16F84A mikro denetleyicisi, NPN tipinde transistörler ve 12V’luk röleler
bulunuyor. SPDT türündeki röleler tek kutuplu
ve NA-NK olmak üzere iki konta¤a sahip. Röle
enerjili durumda iken 12V’luk kaynaktan yaklaﬂ›k 40mA ak›m çekiyor.
Bütün rölelerin normalde aç›k kontaklar›na
PCB klemensleri ba¤l› durumda. Herhangi bir
elektriksel cihaz, rölenin normalde aç›k kontaklar› üzerinden ﬂebekeye ba¤lan›rsa, röle enerjilendi¤inde kontak kapan›r ve cihaz çal›ﬂmaya baﬂlar. Cihaz›n çal›ﬂma süresi PIC mikro denetleyiciye yüklenen program ile belirlenir.
Devre ﬂemas›ndan görüldü¤ü gibi röleler PIC
mikro denetleyicinin RB0-RB3 bacaklar›na ba¤lanan BC141 transistörler ile sürülmekte. ﬁekil
14’de transistörlü sürücü devre daha aç›k biçimde görülüyor. Transistör kesime girdi¤i anda bobinde bir z›t emk oluﬂur ve önlem al›nmazsa transistöre zarar verir. Röle bobinine ters paralel
ba¤lanan bir diyot ile bu sorun kolayca aﬂ›l›r.

ﬁekil 16: 4MHz kristal ve rezonatörler

ﬁekil 23: PIC kontrollü röle sürücü kart

ﬁekil 24’de kart üzerindeki ﬂebeke filtresi
k›sm› daha yak›ndan görülüyor.

ﬁekil 17: PCB klemensleri

ﬁekil 24: Güç kayna¤›n›n giriﬂ k›sm›

Röleleri süren 4 adet transistör ve PIC mikro
denetleyici ﬂekil 25’de görülüyor.
ﬁekil 18: BC141 transistörler (TO39 k›l›f)

ﬁekil 14: Röle sürücü
ﬁekil 19: 18’li entegre soketi (precision)

Devre ﬂemas›ndaki elemanlar›n fiziksel görünüﬂleri ﬂekil 15-20’deki gibi.

ﬁekil 25: Röle sürücü k›s›m

Projeye ait örnek PIC C program›n› kendimiz
yapal›m köﬂesine ait internet sayfas›nda bulabilirsiniz.
ﬁekil 15: 12V röle (SPDT)

ﬁekil 20: 1N4007 diyotlar
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