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8086/88 Mikroişlemci Eğitim Seti, Intel 8086 yada 8088 
mikroişlemcileri destekleyen ve diğer donanımları ile de 
bir Mikroişlemci Eğitim Setinde olması gereken bütün 
arabirimlere sahiptir. 8086/88 Mikroişlemci Eğitim 
Seti maksimum 8 Mhz hızında çalışmakla birlikte daha 
düşük hızlarda da çalıştırılması mümkündür.

Sistem üzerinde bulunan jumper ve dip-switchlerle, 
istenen konfigürasyona ayarlama imkanı vardır ve 
istendiğinde bağımsız, istendiğinde RS232 arabirimi ile 
bir PC ile birlikte çalıştırılabilir.

Sistem üzerinde 1MB RAM, 512 KB ye kadar arttırılabilen 
128 KB ROM bulunmaktadır. 8086/88 Mikroişlemci 
Eğitim Setinde, 1 adet printer arabirimi, LCD ekran 
arabirimi, 2 adet RS232/RS485 arabirimi ve 8 bit DAC, 
12 bit ADC standart olarak bulunmaktadır. 8086/88 
Mikroişlemci Eğitim Setinde standart olan 5 adet deney 
modülü ile gerek CPU donanımı, gerek arabirimler ve 
gerekse yazılım örneklerle anlatılmaktadır. PC arabirim 
kontrol yazılımı, bütün deney modüllerinin deney 
kılavuzları ve tüm sistemin kullanım kılavuzu 
bulunmaktadır. 

8086/88 Mikroişlemci Eğitim Seti, bilgisayar 
teknolojilerinde ve endüstriyel kontrol uygulamalarda 
Mikroişlemci kullanımının temellerinin öğretiminde ve 
ARGE çalışmalarında kullanıma elverişlidir.

8086/88 Microcontoroller Education Set supports 
Intel 8086 or 8088 microprocessor and it has all the 
interfaces that a microprocessor should have with all 
other hardwares. Although 8086/88 Microprocessor 
education set runs maximum 8 Mhz,it can also run with 
a lower speed.

It has the configuration adjustment possibility with 
the jumper and dip-switches on the system and also 
it operates independent or can operate with a PC via 
RS232 interface.

The sysytem has a 1MB RAM,and 128 KB ROM which can 
be uploaded to 512 KB.There is a printer interface,LCD 
display interface,two RS232/RS485 interfaces and 8 bit 
DAC,12 bit ADC on 8086/88 Microprocessor education 
set.With the 5 experiment modules on 8086/88 
Microcontroller education set CPU Hardware,interfaces 
and softwares are told with samples.There is a PC 
interface control software,experiment manuals of all 
experiment modules and the manual of all system can 
be found in the set.

8086/88 Microprocessor Education Set can be 
used for IT technologies and the basics of usage of 
Microprocessor in industrial control applications and 
Research and Development 
studies.

Genel Özellikler General Specifications
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Teknik  Özellikleri

Technical Specifications

CPU     : Intel 8086/8088 CPU @ 8MHz
LDC ROM    : 128 KB
EPROM     : 2 slot 128 KB – 1024 KB
RAM     : 1 MB
Timer / Clock Jenerator   : Intel 8284
Programlanabilir Timer / Clock  : 3x16 bit Intel 8253
On-board USART   : SCN 2681 75 - 19.200 bps
Kesme     : 8259A / 8 Kaynak
Veri yolu Kontrolü   : 8288
PC Keyboard    : Arabirimi8042 UPI
Klavye / LCD Displey Kontrolü  : 8042 ve 8255
I/O (5 x 8255A)    : 1 x RS 232 portu, 1 x Kontrol & Kesme portu, 1 x Adres & Data portu, 
      2 x Programlanabilir deney portları, PC Keyboard portu, LDC Ekran portu, 
      Centronics Paralel Printer portu
ADC     : 12 bit / 8 kanal
DAC     : 8 bit / 1 kanal
Keyboard    : 102 Tuş PC keyboard
LCD Ekran    : 20 x 4 LCD
Güç Kaynağı    : + 5 VDC @ 3 A, + 12 VDC @ 250 mA, - 12 VDC @ 100 mA, + 30 VDC @ 100 mA

CPU     : Intel 8086/8088 CPU @ 8MHz
LDC ROM    : 128 KB
EPROM     : 2 slot 128 KB – 1024 KB 
RAM    : 1 MB
Timer / Clock Jenerator   : Intel 8284
Programmable Timer / Clock  : 3x16 bit Intel 8253
On-board USART   : SCN 2681 75 - 19.200 bps
Interruption    : 8259A / 8 sources
Data Bus Control   : 8288
PC Keyboard Interface   : 8042 UPI
Keyboard / LCD Display Control  : 8042 ve 8255
I/0 (5 x 8255A)    : 1 x RS 232 port, 1 x Control & Interruption Port, 1 x Address & Data port, 
                                                                     2 x Programmable experiment ports, PC Keyboard port, LDC Display port, 
                                                                     Centronics Parallel Printer port
ADC     : 12 bit / 8 channels
DAC     : 8 bit / 1 channel
Keyboard    : 102 keys PC keyboard
LCDDisplay    : 20 x 4 LCD 
Power Supply    : + 5 VDC / 3 A, + 12 VDC / 250 mA, - 12 VDC / 100 mA, + 30 VDC / 100 mA
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Trafik Sinyalizasyon Modülü /  Traffic Signaling Module 

Adım Motor Kontrolü Modülü /  Step Motor Control Module

Trafik sinyalizasyon deney modülünde çift yönlü ve 4 yollu bir kavşak 
model alınmıştır. Sistemde toplam kırmızı, yeşil ve sarı olmak üzere 
üç renkte yol ağızlarında ve kavşak göbeğinde olmak üzere toplam 
24 adet LED bulunmaktadır. Bu ledler yazılım ile kontrol edilmektedir. 
Trafik sinyalizasyon deney modülünde standart donanım ile 
birlikte bir adet örnek yazılım verilmektedir. Kullanıcıların istedikleri 
stratejiyi, yazılımı değiştirerek denemeleri mümkündür.

Adım-motor kontrolü deney modülünde, +5-12VDC ve 3Kg cm 
torku olan unipolar (çift kutuplu) bir adım motoru ve sürücü 
donanımı bulunmaktadır. Yazılım ile kontrol edilen sürücü girişleri 
farklı kontrol sinyallerini güçlendirir ve motorun istenen biçimde 
çalışmasını sağlar. Adım-motor kontrolü deney modülünde standart 
donanım ile birlikte bir adet örnek yazılım verilmektedir. Kullanıcıların 
istedikleri sinyali, yazılımı değiştirerek denemeleri mümkündür.

Two ways and 4 roads junction is modeled in traffic signaling 
module. Red, green, yellow colored 24 LEDs placed in the beginning 
of the roads and center of the junction in the system. These LEDs are 
controlled via software. Standart hardware and sample software is 
given with the module. It is possible to trt the desired strategy by 
changing the software.

There is a unipolar step motor with +5-12VDC and 3 Kg cm torque 
and a driver hardware on step motor control experiment module.
Driver inputs controlled by the software empower the different 
control signals and run the motor in desired situation.Besides the 
standard hardware,a sample software is given with the step motor 
experiment module.It is possible for the users to try the desired 
strategy by changing the software. 

Asansör Kontrolü Modülü / Lift Control Module

Asansör kontrolü deney modülünde, 4 kat, bu katları belirten 4 adet 
led ve çağırma botunu bulunmaktadır. Istek yapılan kataasansör, 
yazılımın kullanımıyla ulaşmaktadır. Asansörü fiziksel olarak yukarı 
aşağı kayan Led’ler simgelemektedir. Asansör kontrolü deney 
modülünde standart donanımla birlikte 1 adet örnek yazılım 
verilmektedir. Kullanıcıların istedikleri stratejiyi, yazılımı değiştirerek 
denemeleri mümkündür.

In lift control experiment module there are 4 floors,4 leds indicating 
each floor,and a calling button.The lift reaches the called floor by the 
software.The up or down going leds are indicating the lift physically.
Besides the standard hardware,a sample software is given with the 
lift control experiment module.
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Eprom Programlayıcı Modülü /  Eprom Programmer Module

Sıcaklık Kontrolü ve Dac Modülü /  Heat Control and Dac Module 

Eprom Programlayıcı Deney Modülü, 2716 dan 27512 ye 
kadar olan Epromları programlayabilme kapasitesine sahiptir. 
Programlayıcı, Mikroişlemci ana kartının deney modül portları 
kullanılarak çalışmaktadır. Eprom Programlayıcı Deney Modülünde 
standart donanım ve güç kaynağı ile birlikte bir adet örnek yazılım 
verilmektedir

Sıcaklık kontrolü ve DAC deney modülünde, 8 bit çözünürlüğü olan 
bir DAC ve bir adet karşılaştırıcı bulunmaktadır. Sistemde sıcaklık 
sensörü olarak bir termistör kullanılmıştır. Deney modülünde, 
analog/dijital ve dijital/analog dönüştürücü kullanımı, ardışık en 
iyi yaklaşım tekniğinin (Succesive Approximation Technique) 
kullanımı ve sıcaklık kontrol teknikleri ile ilgili denemeler yapılabilir. 

Eprom Programmer Experiment Module has the capacity to 
program the Eproms from 2716 to 27512.The programmer 
operates using the experiment module ports of microprocessor 
motherboard.A sample software is given beside the standard 
hardware and power supply in Eprom Programmer Experiment 
Module.

There is a 8 bit resolution DAC and a comparator in Heat Control 
and DAC Experiment Module. A thermistor is used as a heat 
sensor in the system.The experiments related to the usage of 
analog/digital and digital/analog converter,consecutive Succesive 
Approximation Technique and heat control techniques can be done 
in experiment module.Besides the standard hardware,a sample 
software is given in heat control and DAC experiment module.It is 
possible for the users to try the desired strategy by changing the 
software.


