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Kimya sanayiinde sürekli akış proseslerine oldukça sık rasilanmaktadır. Bu proseslerin 
kontrolü özellikle boru reaktörüsısı değiştirici gibi zaman sabiti küçük sistemler takdirinde 
oldukça güç olmaktadır. Bunun sebebi sürekli akışta çalışan bu cihazların bozan etkenlerden 
çok fazla etkilenmeleridir.

Bu tür proseslerin sıcakhk,basınç gibi parametrelerini kontrol etmek üzere nasıl bir 
sistem kurulması gerektiğinin araştırılması, endüstriyel uygulamalar için yapılmış standart 
cihazlar yardimiyla ya çok zor ya da imkansızdır. Bu çalışmada her türlü kontrol algoritmasının 
hayata geçirilebileceği bilgisayar temelli bir kontrol sistemi tasarlanmıştır. Bu sistem PC 
genişleme yuvasına bir adaptör yardımıyla bağlanan 16 kanallı bir kontrol arabiriminden ibaret 
olup temel özellikleri şunlardır: Girişler standart olarak ÎO V olup adaptörler yardımıyla -5V- 
+5V,0-20 mA,4-20 mA olarak değiştirilebilir. Sayısal örnekleme ardışık yaklaşımlı olup 
hassasiyeti 12 biî'tir. Örnekleme hızı 18.000 çevrim/saniye dir. örneksel/sayısal çevirici deney 
düzeneklerinde arızaların çok sık çıkabileceği göz önüne alınarak bir single-chip 
mikrodenetleyici yardımıyla açık devre olarak yapılmıştır. Örneksel/sayısal dönüştürme ve bilgi 
aktarımı için gerekli tüm dahili işlemler yine bu mikrodenetleyici tarafından yapılmaktadır. 
Çıkışlar 8 bit’lik olup 8 adet kart üzerinde + 8 adet ilave şeklindedir. Girişlerin okunması 
doğrudan port alanına haritalanmış bir dual port RAM üzerinden gerçekleşmektedir. Sistemin 
BASIC dili ile kullanılabilmesini sağlamak için 12 bit veri + 3 bit yardımcı veri ardışık iki adet 8 
bit'lik paket halinde okunmaktadır. Yine veri (kontrol sinyali) çıkışlanda doğrudan port alanına 
haritalanmıştır. Bu sayede sistem herhangi bir yerleştirici veya sürücü programa gerek 
kalmadan hiç bir elektronik bilgisi olmayan bir kullanıcı tarafından dahi (BASIC’daki INP ve 
OUT veya PASCAL ’daki PORT komutları yardımıyla) rahatlıkla kullanılabilir.

Böylece bu sistemde standart P ^ P D .P ID  algoritmaları yanında prosese özel 
geliştirilmiş regülatif veya servo konrol algoritmaları da gerçekleştirilebilir. 
Feedback,feedforward ve kaskad kontrol sistemleri kurulabilir. Çok giriş-çok çıkışlı kontrol 
sistemleri incelenebilir. Ayrıca OS/2 işletim sistemi kullanılarak geniş bir prosesin kontrolunda 
kullanılmak üzere aynı anda birden fazla kontrol algoritması da çalıştırılabilir.


