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Önsöz:
Küreselleşmeden kaynaklanan değişim ve gelişim önemli ölçüde hayatımızı etkisi altına
almaktadır.
Günümüz pazarlarında, rekabeti belirleyen tek kıstas yaratılan katma değerdir.
Küresel pazarlarda söz sahibi olmak, iletişimde yetkin, bilgi paylaşımına açık ve takım
çalışmasına inanmış olmak anlamına gelmektedir. Aslında tüm bu tarifleri anlatan açılıma
“Mekatronik” başlığı altında toplamak mümkündür.
Hayatımızda, mekatronik kapsamına giren ürünler yaşamımızın kalitesini arttırmaktadır.
Mekanik, Elektrik / Elektronik ve Yazılım alanlarının işbirliğini öngören mekatronik kavramı
yeni bir alandan öte, yöntem olarak algılanması önem arz etmektedir.
“Hareket Kontrolü Sistemlerinin Temeli” kitabı, mekatronik bakış açısını temel anlamda
doğru ilişkilendirilmesini amaçlamaktadır. Bu kitabın içerikliği oluşturuluyorken, tam
anlamında saha çalışmasında uygulamaya yönelik, ürün tabanlı, modüller, kapsamlı bir bakış
açısı sağlanması hedeflenmiştir.
Modülleri, kompakt ve kullanılışlı, aslında mekatronik yaklaşımının tarifinin bir başka açıdan
da ayrıca özetlemektedir.
Hareket kontrol sistemlerini biraz daha incelediğimizde, mekanik yapılanmalar, aktarma
sistemleri, sürücü sistemleri ve hareket kontrolörleri, mekatronik yapının tamamlayıcı
unsurları olduğunu ifade edebiliriz.
Teknolojik gelişime cevap verebilecek insan kaynağı profili ve donanımında gerekli
yetkinliklerin oluşturulması için doğru bilgi edinilmesinin yanı sıra, yetkinlikte
sürdürebilirliğini güvence altına alınması, gelecekte kariyer planlamasında önemli rol
oynayacaktır.
Biz inanıyoruz ki, gelecekte yetkin insan kaynakları ile sağlayacağımız yenilikçi geliştirmeler
toplumların yaşamları için ihtiyaç duyduğu en önemli sorunlarına cevap verecek ve kalıcı
katma değerler sağlayacaktır.
Kitap sizin iddialı hedeflerinize ulaşmanızda önemli katkılar sağlamasın ümit ediyoruz.
Bu vesilede kitabın oluşumunda bilgi ve tecrübelerini bizden esirgemeyen herkese
şükranlarımızı sunuyoruz. Katkıları sayesinde kitabın ilgili kısımlarında denenmiş
uygulamalarla önemli farklılıklar sağlanmıştır.
İstanbul, Mayıs 2010
Siemens A.Ş.
Endüstri Sektörü
Sürücü Teknolojileri
Hareket Kontrol Sistemleri

Zeki Aydan
Kısım Yöneticisi
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BÖLÜM 1. HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ
1.1. Giriş
Hareket kontrol sistemleri şu bileşenlerden oluşur;
• Mekanik aksamlar ve aktarma elemanları
• Elektrik motorları
• Güç kaynağı
• Koruma ve kumanda elemanları
• Hız kontrol üniteleri
1.2. Hareket Kontrol Sistemlerinin Mekanik Bileşenleri
Hareket kontrol sisteminin ana bileşenlerinden birisi mekanik dönüştürücülerdir. Mekanik
dönüştürücülerin görevleri; gücün parametreleri olan devir sayısı ve momentin değişimini
sağlamak,

hareket ekseninin yönünün değişimini sağlamak, dairesel hareketi doğrusal

harekete dönüştürmek, doğrusal hareketi dairesel harekete dönüştürmek ve hareketi iletmek
olarak sıralanabilir. Bu kısımda, uygulamalarda en çok kullanılan mekanik dönüştürücü
elemanlar hakkında bilgi verilmektedir.
1.2.1. Vidalı Mil
Kalıp işleyen tezgahlarda gördüğümüz mekanik gelişmelerin en önemlisi bilyeli-vidalı mildir.
Bilyeli-vidalı mil, uzun bir çubuğun üzerine açılmış eşit adımlı vida oyuğu, bu oyukta çalışan
küresel bilyeler ve bilyeleri içinde hapseden bir somundan oluşur. Bu somun, vida boşluğunu
mümkün olabildiğince sıfıra yaklaştıran bir yapıya sahiptir.

Şekil 1: Vidali mil fotoğrafı
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Vidalı mil iki ucundan yataklanarak bir ucundan elektrik motoru ile döndürülür. Motorun
arkasında dairesel enkoder ve manyetik fren bulunur. Bilyeler, vida dış çapındaki oyuklar ile
somun iç çapındaki oyuklar arasında kapalı bir kanal içerisinde dolaşırlar (Şekil 1 ve 2).
Böylece sürtünme kayıpları önemli ölçüde azaltılmış olur.

Şekil 2: Vidali mil fotoğrafları
Bu sebeple, örneğin üniversal tornalarda diş çekmede kullanılan ana milde karşılaşılan kayma
sürtünmesi bilyeli-vidalı milde yuvarlanma sürtünmesine dönüşmüş ve yuvarlanma sürtünme
katsayısı, kayma sürtünme katsayısına göre çok küçük olduğundan vida ve somun aşınması
azaltılmıştır. Böylelikle elemanların ömrü ve hassasiyeti artmıştır.
Takım tezgahlarında bilyeli-vidalı mil dişlerinde olaşabilecek boşluk hataları, hatvelerin çok
hassas ölçümü ve elde edilen sonuçların tezgah bilgisayarı hafızasına gönderilmesi suretiyle
telafi edilir ve 1 mikron seviyesinde hassas kızak ilerleme hareketleri elde edilir. Bu
hassasiyete kremayer dişli veya başka yollarla erişilmesi mümkün değildir.
Vidalı mil sistemi kremayer dişli (Rack and Pinion) (Şekil 10) sistemine göre daha yavaş
olmasına karşın dairesel hareketi lineer harekete çevirdiği için daha hassastır. Bu nedenle bu
elemanlar hassas işlemlerde daha çok tercih edilirler. Hassasiyetler; vidalı mil hareketlerinde
1/100, kremayer dişli sistemlerinde ise 1/10 oranlarındadır.
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Ayrıca vidalı mil sistemi yüksek dönüştürme oranına sahiptir. Dönüştürme oranı pozisyondan
bağımsızdır. Bu sistemler büyük kütleli yüklerin tahrik edilmesinde tercih edilir. Motor miline
oldukça düşük atalet yansıtır.
Burada,

Jİnd

: Vidalı mil için m kütleli cismin motor miline indirgenmiş atalet momenti [kg.m2]

m

: Cismin kütlesi [kg]

Dx

: Vida adımı [m]

η

: Verim

F

: Kuvvet [Nm]

M

: Motor momenti [Nm]

olmak üzere vidalı mil için m kütleli cismin motor miline indirgenmiş atalet momenti,

J İnd

D 
= m⋅ x 
 2π 

2

(1)

şeklinde yazılabilir. Ayrıca cisme etkiyen kuvvet denklem (2)’de görüldüğü gibi,

F =η ⋅M ⋅

2π
Dx

(2)

şeklinde ifade edilir.
1.2.2. Kayış – Kasnak
Kayış kasnak mekanizmaları güç ve enerji iletim mekanizmalarından biridir. Kayış kasnak
mekanizmasında hareket, döndüren ve döndürülen kasnaklara sarılan (Şekil 3) ve oldukça
esnek olan bir kayışın yardımıyla sağlanır. Hareketin iletilmesinde kayış ile kasnak arasındaki
sürtünme önemli bir rol oynar. Bu mekanizmalar, kolayca moment dönüşümü
sağlayabildikleri gibi, aralarındaki açıklığı büyük olan veya aynı ortamda olmayan kuvvet ve
iş makineleri arasında irtibat sağlamak için de kullanılırlar.
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Şekil 3: Kayış - kasnak fotoğrafı
Mekanizmanın başlıca üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir :
• Basit olmaları nedeniyle, diğer mekanizmalara göre oldukça ucuz bir konstrüksiyon
oluşturur.
• Birbirlerinden uzakta bulunan iki mil arasında güç ve hareket iletilebilir.
• Kayış elastik bir malzemeden yapılmış olduğundan, darbeleri karşılama ve sönümleme
kabiliyeti büyüktür.
• Ani yük büyümelerini iletemez, bu nedenle bir emniyet elemanı olarak çalışır.
Buna karşılık başlıca sakıncaları ise şu şekilde sıralanabilir:
• Kayış ile kasnak arasındaki kısmi kaymalardan dolayı tam ve sabit bir çevrim oranı
sağlanamaz.
• Hareket iletimi için kayışın kasnak üzerine bastırılması gerekir, yani bir basma kuvvetine
ihtiyaç gösterir. Bu basma kuvvetinin etkisi altında miller ve yataklar, dişli çark ve zincir
mekanizmalarındakine göre daha büyük zorlamalara maruz kalırlar.
• Kayışta zamanla bir gevşeme meydana geldiğinden, mekanizmanın bir gerdirme tertibatı
ile donatılması gerekir.
Kayış kasnak mekanizmaları, kayışın kesitine göre düz ve V kayış mekanizmaları olmak
üzere iki ana gruba ayrılabilir. Bunların yanı sıra, dişli ve mafsallı kayış tipleri de mevcuttur.
Dişli kayışın hareket iletme tarzı şekle bağlı olduğundan, böyle bir mekanizma çalışma
bakımından zincir mekanizmasına benzer. Kayış mekanizması ile benzerliği sadece malzeme
yönündendir. Ayrıca hassas cihaz tekniğinde yuvarlak kesitli kayışlar da kullanılmaktadır.

10

Şekil 4: Dişli kayış fotoğrafı
1.2.3. Zincir Mekanizmaları
Zincir mekanizmaları, dişli çark ile kayış kasnak mekanizmalarınnn arasında, ara bir
mekanizma olarak kabul edilebilir. Dişli çarklarda olduğu gibi, burada da hareket şekil bağı
ile doğrudan doğruya temas yoluyla iletilir. Zincir mekanizmasının kayış kasnak
mekanizmaları ile benzerliği ise, döndüren ve döndürülen çarkların arasında zincir denilen
üçüncü bir elemanın bulunmasıdır.

Şekil 5: Zincir mekanizması fotoğrafları
Zincir mekanizmalarının üstünlükleri şu şekilde özetlenebilir;
• Oldukça uzak mesafelere (8 m'ye kadar) güç ve hareket iletilebilmektedir.
• Hareket şekil bağı ile aktarıldığından, istenilen çevrim oranı tam olarak sağlanır.
• Bir milden, aynı anda birkaç mile hareket iletilebilir.
• Çeşitli ortamlarda ( sıcaklık, pislik, toz, rutubet ) iyi bir çalışma kabiliyeti gösterir.
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• Oldukça iyi bir verime (%96......%98) sahiptir.
Sakıncaları ise şu şekilde sıralanabilir;
• Oldukça ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluşturmaktadır.
• İletilen hızın sabit olmaması, kütlesel kuvvet, darbe ve titreşimlerin oluşturarak sistemin
gürültülü çalışmasına neden olur.
• Dikkatli bir montaj ve bakım (iyi bir yağlama) gerektirir.
Zincir mekanizmalarının sınıflandırılması esasen zincirlerin şekillerine bağlıdır. Şekil
bakımından rulolu manşonlu, burçlu, dişli, kademeli rulolu, özel kademeli rulolu, menteşeli,
baklalı zincirler bulunmaktadır. Hareket iletiminde en çok rulolu manşonlu ve dişli zincirler
kullanılmaktadır. Zincirlerin yapı şekilleri, birbirine mafsallı olarak bağlanan bir çok rijit
elemandan oluşan bir sistemdir. Zincirin, çarkın üstüne sarılması için gereken esneklik,
mafsallar tarafından sağlanmaktadır. Hareket iletmek için genellikle rulolu manşonlu, burçlu,
dişli ve menteşeli denilen dört tip zincir kullanılmaktadır.
1.2.4. Dişli Mekanizmaları
Hareket iletim elemanlarından olan dişliler bir milden diğer bir mile hareket ve güç iletirken,
devir sayısı ve momenti değiştirmede kullanılırlar. Üzerlerinde, kendilerine özel girinti ve
çıkıntıları olan, çark biçimindeki makine elemanlarıdır.

1.2.4.1. Düz Dişliler :
Silindir şeklinde ve dişleri eksenine paralel olan dişli çarklardır. Dıştan birbirini çeviren düz
dişliler için dönme yönleri birbirine terstir. İçten dişli çark için ise dönme yönleri aynıdır.

Şekil 6: Düz dişli fotoğrafı
12

Birbirini çeviren düz dişlilerin milleri birbirine paraleldir. Bu tip dişliler orta derecede hız ve
kuvvet iletilen yerlerde kullanılır. Küçük dişliye pinyon, büyük dişliye ise çark denir.

1.2.4.2. Helis Dişliler :
Şekil olarak silindirik ve dişleri ise eksene göre dönük olan dişlilerdir. Düz dişlilere göre
dişlerin birbirini kavraması daha fazladır. Helis dişli çarklar, millerin üç konumunda da
kullanılabilirler. Bunlar, birbirine paralel, birbirine dik ancak uzantıları kesişmeyen ve
aralarında gelişi güzel bir açı olan miller olarak sıralanabilir.

Şekil 7: Helis dişli fotoğrafları
1.2.4.3. Konik Dişliler :
Uzantıları birbirini kesen miller için kullanılır. Dişlerin bulunduğu kısım kesik koni
şeklindedir. Diş doğrultusu düz veya eğik olabilir. Dişlerin doğrultusu eğik olan konik
dişlilere helis konik dişli denir.

Şekil 8: Konik dişli fotoğrafı
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Helis konik dişlilerin büyüklerine ayna, küçüklerine ise mahruti adı verilir.
1.2.4.4. Sonsuz Vida ve Dişli Çarklar :
Sonsuz vida ve dişli çark, eksenleri birbirine dik olan millerde kullanılır. İletim oranı 1/40,
1/60 gibi çok düşük değerlerde olabilir.

Şekil 9: Sonsuz vida ve dişli çark fotoğrafı
Sonsuz vida ve karşılık dişlisi genellikle vinç, asansör, ceraskal vb. işlerde kullanılır.
1.2.4.4. Kremayer Dişliler :
Dişli çark sistemi ile doğrusal hareket üretmek için kremayer ve dişli çark kullanılır.
Kremayer dişli daire çapı sonsuz olan dişlidir. Bu sebeple düz lama üzerine açılır. Karşılık
dişlisi ise kremayer ile aynı adıma sahip dişli çarktır.

Şekil 10: Kremayer dişli fotoğrafı
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1.2.5. Kaplinler
Kaplin, bir güç kaynağında üretilen dönme hareketini ve dolayısıyla momenti bir başka
sisteme (makine, pompa, redüktör, konveyor vb) aktarma elemanıdır. Bu görevi yapan bir
kaplin aynı zamanda,

• Güç kaybına veya balanssızlık sebebiyle arızaya sebep olmamalı,
• Sistemde oluşabilecek titreşim ve vuruntuları mümkün olabildiğince motor miline
iletmemeli,
• Sistem sıkışma veya kırılma sebebiyle arızalandığında motoru korumak üzere kırılarak
mekanik sigorta görevi yapmalı,
• Sistem normal çalıştığı sürece uzun yıllar bozulmadan, kırılmadan ve minimum bakım
gerektirecek şekilde ölçülendirilmiş, tasarlanmış ve uygun malzemelerden imal edilmiş
olmalıdır.

Kaplinler; eksenel, açısal veya yatay kaçıklığın bulunduğu yerlerde kullanılırlar.

EKSENEL KAÇIKLIK

AÇISAL KAÇIKLIK

YATAY KAÇIKLIK

Kaplinler kullanıldıkları yerlere göre A, B, E, H, I, ME, yıldız, tırnaklı, pernolu, dişli tipli
olarak imal edilirler.

Şekil 11: Çeşitli kaplin fotoğrafları
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1.3. Mekanik Hesaplamalar
Hareket kontrol sistemlerinde motorlar, mekanik sistemlerin ihtiyacına göre seçilmelidir.
Motor seçiminin sağlıklı yapılabilmesi için sürekli moment talebinin ve sistemin atalet
momentinin doğru olarak hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Bu kısımda, mekanik
sistemlerin hesabında kullanılacak olan moment, atalet momenti kavramları ile mekanik
sistemlerin takip etmesini istediğimiz hız profillerinden bahsedilmektedir.
1.3.1. Atalet, Moment ve Atalet Momenti Kavramları
Atalet; kuvvet uygulanan bir kütlenin hız değişimine verdiği tepkiye denir. Moment; kuvvetin
döndürme etkisi olarak tanımlanır. Kuvvet vektörünün hareket merkezine olan dik uzaklığı ile
çarpılarak bulunur. Şekil 12’de F kuvvetinin O noktasına oluşturduğu moment (M),

Şekil 12: F kuvvetinin O noktasına oluşturduğu moment
M = F ⋅r

(3)

şeklinde denklem (3)’te verilen bağıntıdan bulunabilir.

Burada F kuvvet (N), r yarıçap

(m)’tır.
Newton’un 2. hareket kanunundan F,
F = m⋅a

(4)

şeklinde tanımlanır. Burada m, cismin kütlesi (kg), a ise cismin ivmesi (m/s2)’ dir. İvme
hızdaki değişimi verir. Buna göre denklem (4) tekrar düzenlenirse,
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F = m⋅

dv
dt

(5)

denklem (5) elde edilir. Denklem (5), denklem (3)’te yerine konularak tekrar düzenlenecek
olursa bu kuvvetin oluşturduğu moment,

M = F ⋅r = m⋅r ⋅

dv
dt

(6)

denklem (6)’daki gibi bulunur. Burada,

v

: Çizgisel hız [m/s]

ω

: Açısal hız [rad/s]

r

: Yarıçap [m]

olmak üzere,

v =ω⋅r

(7)

olarak verilir. Denklem (7), denklem (6)’da yerine konularak tekrar düzenlenecek olursa bu
kuvvetin oluşturduğu moment,

M = m⋅r ⋅

dv
d (ω ⋅ r )
dω
dω
= m⋅r ⋅
= m⋅r ⋅r ⋅
= m⋅r2 ⋅
dt
dt
dt
dt

(8)

şeklinde elde edilir. Buradaki m.r2, j atalet momenti (kg.m2) olarak bilinir. j parametresini
denklem (8)’de yerine yazarsak F kuvvetinin oluşturduğu moment,

M = j⋅

dω
dt

(9)

denklem (9)’daki gibi elde edilir.
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Dönen cisimlerde görülen, hız değişimine tepki momentini oluşturan açısal ivme katsayısına
atalet momenti denir. Kısaca dönen cisimlerdeki kütle etkisi olarak özetlenebilir.

M = j⋅

dω
dt

(10)

ω açısal hızı ile dönen, m kütleli bir cismin merkeze uzaklığı yada r yarıçaplı bir kütlenin
oluşturduğu atalet momenti noktasal yük için m.r2 olarak verilir.

Şekil 13: Noktasal kütlenin J atalet momenti
Genelleştirilme yapılırsa ω açısal hızıyla dönen herhangi bir cismin ağırlık merkezinin dönme
merkezine olan uzaklığının belirlenmesi durumunda atalet momenti aynı şekilde hesaplanır.
1.3.2. Atalet Momentinin Sisteme Etkisi
Atalet momenti ne zaman etkilidir? Enerji biriktiren hareketli sistemlerde enerji depolanması
yada aktarılması esnasında atalet momentinin etkisi ortaya çıkar. Herhangi bir cismin
kütlesinin sahip olduğu kinetik enerji, v çizgisel hız olmak üzere 1 ⋅ m ⋅ v 2 (Joule), dönme
2
hareketi yapan sistemlerde ise ω açısal hız olmak üzere 1 ⋅ j ⋅ ω 2 (Joule) olarak ifade edilir.
2
Depolanan enerjinin değişebilmesi için hızda bir değişiklik olması gerekir. Bu değişiklik
ivme, bu ivmenin katsayısı ise atalet momenti olarak adlandırılır. Atalet momenti (j) ile
ivmenin (dω/dt ) çarpımından hız değişimine gösterilen tepki momenti (M) oluşur.
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Burada,

J

: Silindir merkezindeki atalet momenti [kg.m2]

ρ

: Özgül kütle [kg/dm3]

l

: Uzunluk [m]

D

: Dış çap [m]

d

: İç çap [m]

olmak üzere değişik cisimlerin atalet momentleri aşağıdaki gibi hesaplanabilir;
• Dolu Silindirin Ataleti :

J = 98 ⋅ ρ ⋅ l ⋅ D 4

(11)

• Delikli Silindirin Ataleti :

(

J = 98 ⋅ ρ ⋅ l ⋅ D 4 − d 4

)

(12)

Mekanik sistemler, doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanır.
Hareket kontrolünde döner veya doğrusal hareket yapan mekanik sistemler farketmeksizin
yük momenti ve atalet momenti tahrik motoruna indirgenir veya yansıtılır.
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Burada,

Jİnd

: Motor miline indirgenmiş atalet momenti [kg.m2]

J

: Dönen kütlenin atalet momenti [kg.m2]

J2,J3,... : Dönen kütlelerin atalet momentleri [kg.m2]
m

: Hareket eden kütle [kg]

v

: Hız [m/s]

n1

: Motor devri [d/dk]

n2

: Dönen kütlenin devri [d/dk]

n2,n3,...: Dönen kütlelerin devirleri [d/dk]
olmak üzere değişik hareket ataletlerinin motor miline indirgenmeleri aşağıdaki gibi
yazılabilir;
Çeşitli malzemelerin özgül kütleleri kullanılarak istenilen basit silindir parçalarının atalet
momentleri hesaplanabilir. Diğer bir taraftan ortak merkezli karmaşık dönen parçaların
eylemsizlik momentleri kendilerini oluşturan alt parçalarının eylemsizlik momentlerinin
toplamı olarak ifade edilebilir. Örnek olarak karmaşık bir parçanın kesit olarak basit
bileşenlerinin görüntüsü şekil 13’de verilmiştir.

Şekil 14 – Döner hareket eden bir cismin kesit görüntüsü
Şekil 13’de verilen karmaşık dönen parçanın atalet momenti onu oluşturan her bir basit parçanın
ataletlerinin ayrıca hesaplanmasıyla elde edilir.

J cisim = J1 + J 2 + J 3

(13)

Ayrıca sistemin yapısı gereği atalet momentinin hesaplanması çok güç olabilir. Bu tarz
sistemlerin motor miline indirgenmiş atalet momentinin belirlenmesi için bazı deneysel
yöntemler geliştirilmiştir. Aşağıda bunlar arasında sıklıkla tercih edilen bir yöntem olan
yavaşlama yöntemi açıklanmıştır.
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Sistem sürekli çalışma halinde iken motor devreden çıkartılır ve sistem sürtünme ve yük
momentinin etkisiyle yavaşlar. M m = 0 olduğu duruma ilişkin dinamik denklem
M y = −J

dω
dt

(14)

Şeklindedir. Buradan atalet momenti

J =−

My
dω
dt

(15)

olarak elde edilir. Bu ilişkiden atalet momentine ulaşabilmek için yük momentinin açısal hıza
göre değişiminin ve yavaşlama eğrisi eğimi ölçülebilir olmalıdır. Günümüzde sürücüler
vasıtasıyla sürülen elektrik motorlarına ilişkin birçok değer anlık olarak gözlemlenebilmekte
ve bu değerlerin değişimi grafikler ile izlenebilmektedir. Bu grafikler vasıtasıyla sistemin
motor miline indirgenmiş momenti hesaplanabilir.
w
1600

1000
w1

w2

0

0

5

t1 t2

7

t

Şekil 15 – Bir iş makinesine ait yavaşlama eğrisi
(1.14) Bağıntısından yararlanarak bir iş makinesine ilişkin yaklaşık atalet momenti şu şekilde
elde edilir. Bunun için t1 anında ölçülen ω

1

hızı için yük momenti My(ω1) belirlenir. ω1

çalışma noktasındaki teğetin eğimi ise
dω ω2 − ω1
=
dt
t2 − t1

(16)

Yaklaşımı ile hesaplanır. Bu sayısal değer (1.14) eşitliğine koyularak sistemin motor miline
indirgenmiş atalet momenti elde edilir.
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• Lineer Hareket Ataletinin Motor Miline İndirgenmesi :

J İnd
•

v2
= 91.2 ⋅ m ⋅ 2
n1

(17)

Vidalı Mil Mekanizması ile Doğrusal Hareket

Yük
Elektrik
Motoru

J total

m h 
1
J m + π r 4 ρl + 
=
2
η  2π 

2

(18)

• Dönen Hareket Ataletinin Motor Miline İndirgenmesi :

J İnd =

J ⋅ n22
n12

(19)

• Farklı Devirlerde Dönen Hareket Ataletlerinin Motor Miline İndirgenmesi :

J İnd =

J 2 ⋅ n22 + J 3 ⋅ n32 ......
n12

(20)

22

1.4. Sürme Yöntemleri
Mekanik sistemler, doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanır.
ωm motor açısal hızı, ωy yükün açısal hızı, M ym motor miline indirgenmiş yük momenti, M y
yük momenti, J m motor atalet momenti ve J y yükün atalet momenti olmak üzere sanayide
sıklıkla karşılaşılan sürme yöntemleri ve bunlara ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir.

1.4.1. Doğrudan Sürme
Bu tür sistemlerde elektrik motoru yüke direkt bağlanır. Motor hızı ile yük hızı aynıdır.
Toplam atalet motor eylemsizlik ve yük eylemsizliklerinin toplamına eşittir.
Motor

Yük

Şekil 16 – Doğrudan Sürme
ωm = ωy
(21)
J toplam
= Jm + J y

(22)

M ym = M y

(23)

1.4.2. Aktarım elemanları üzerinden döner hareket
Motor ile yük arasında dişli mekanizması içeren harekettir. Çevrim oranının birden farklı
olduğu sistemlerde yük ataletinin motor miline olan etkisi çevrim oranının karesidir.
Motor
ü

Yük

Şekil 17 – Dişli mekanizması içeren döner hareket
ü = ωm / ωy
(24)
Motor miline indirgenmiş yük momenti
M ym =

My
ü ∗η

(25)
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Şeklidedir. Burada η dişlinin verimidir. Motor miline indirgenmiş atalet momenti ise;
J ym =

Jy
ü2

(26)

Toplam ataleti hatasız olarak hesaplayabilmek için dişilerin atalet momentlerinin de dikkate
alınması gerekir. Dişli mekanizmalarına ait atalet momentleri genellikle üretici firmaların
kataloglarında verilir. Buna göre toplam atalet momenti
J toplam =J m + J md +

J y + J yd
ü2

(27)

Burada sırasıyla J md ve J yd motor tarafındaki dişlinin momenti ve yük tarafındaki dişlinin
momentidir.
1.5. Ataletin Hareket Kontrolündeki Önemi
Kontrolde kararlılığı bozan ve salınımlara sebep olan en önemli etken, enerji biriktiren
elemanların sisteme olan etkisidir.
Hareket kontrolünde enerji biriktiren sistemler, doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak
iki ana grupta tanımlanır. Hareket kontrolünde yük momenti ve atalet momenti sonunda tahrik
motoruna indirgenir veya yansıtılır. Sürekli halde hiçbir etkisi olmayan atalet momentinin
geçici durumlarda çok önemli sonuçları görülür. Motor momenti hesaplanırken sürekli hal
için gerekli olan sürtünme momentinin yanısıra atalet momentinin oluşturduğu tepki momenti
de dikkate alınmalıdır.
Elektrik devrelerinde maksimum güç transfer edilebilmesi için iki sistemin empedanslarının
uygun olması gerekmektedir. Enerji üreten ve tüketen kaynakların iç dirençlerinin yada
empedanslarının birbirine eşit olması durumunda maksimum güç aktarılabilir (Maksimum güç
transfer teoremi). Bunun mekanik sistemlerdeki karşılığı ise enerji aktaran sistemlerin
momentlerinin uyumudur. İki sistemin moment uyumunun sağlanması durumunda maksimum
güç transfer edilebilir. Yük ataleti ve motor ataleti arasındaki oran 5’ten büyük
seçilmemelidir. Aksi halde sistemin kararlı çalışması güçleşir.
Ayrıca mekanik gücün P=M.ω=F.v olduğu düşünülürse sistem gücü ne kadar büyük olursa
olsun çıkış momentinin (M), yük momentinden küçük olduğu durumlarda güç aktarılamaz.
Pozitif ivmelenmenin (Hızlanma) oluşabilmesi için,
24

M m − M yük = j

dω
dt

(28)

motor momentinin yük momentinden büyük olma zorunluluğu vardır. Denklem (28)’de
görülen dω

dt

açısal ivmeyi vermektedir.

Örneğin bir yarış otomobilinin motor gücü bir traktörden çok yüksek olmasına karşın sırt sırta
bağlandığında yarış otomobili traktörün arkasında sürüklenir. Fakat bir traktör de bir
otomobilin hızına hiçbir zaman yetişemez. Sonuç olarak uygun momentin uygun koşullarda
kullanılması gerekir.

Şekil 18: Momentlerin karşılaştırılması

1.6. Hız Profilleri
Pozisyonlama’da kullanılan hız, ivme, moment gibi değişkenler sürücü tarafından değişik
hareket profillerine göre kontrol edilirler. Bu bölümde hareket kontrol tekniğinde sıkça
kullanılan hız profilleri tanıtılmaktadır.
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1.6.1. Üçgen Hız Profili
Bu hız profilinde sistem belirli bir ivmeyle hızlanır. Belirli bir hıza ulaştıktan sonra ise aynı
ivmeyle yavaşlar ve durur. Üçgen hız profili kısa mesafeler ve yüksek hızlı uygulamalar için
uygundur.

Şekil 19: Üçgen hız profili

1.6.2. Trapez Hız Profili
Bu hız profilinde sistem önce belirli bir ivmeyle hızlanır, sabit hızda bir süre devam eder ve
sonra aynı ivmeyle yavaşlar. En sık kullanılan hız profillerinden bir tanesidir.

Şekil 20: Trapezoidal hız profili

1.6.3. S Rampa Hız Profili
Bu hız profilinde sistem sabit hıza, farklı ivmelerle hızlanır, bir süre sabit hızda hareket
ettikten sonra simetrik şekilde yavaşlar. Özellikle ivmelenme esnasında yükün, yumuşak
kalkış ve duruşlar ile hareket etmesi gereken durumlarda kullanılan hız profilidir. Yük
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ataletinin çok büyük olduğu durumlarda bazen zorunlu olarak bu profil kullanılır. S eğrisi
yükün durumuna göre ayarlanabilir.

Şekil 21: S-eğrisi hız profili
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BÖLÜM 2. ELEKTRİK MOTORLARI
2.1. Giriş
Mekanik

sistemlerin

tahriğinde

pnomatik,

hidrolik

ve

elektrik

motorları

sıkça

kullanılmaktadır. Elektrik motorları verim ve hassasiyetlerinin yüksek olması ve kontrol
yöntemlerinin basit olması sebebiyle daha çok tercih edilmektedir. Bu bölümde elektrik
motorlarının genel prensipleri ve endüstride sıkça kullanılan elektrik motorları hakkında bilgi
verilmektedir.
2.2. Genel Prensipler
Faraday yasası; manyetik alan içerisinde manyetik alana dik hareket eden iletkende gerilim
endüklenir, cümlesi ile açıklanabilir. Burada manyetik alan sabit, iletken hareketli yada
iletken sabit, manyetik alan hareketli olabilir. Bu durumda iletkende her iki şekilde de gerilim
endüklenebilir. Bir iletkende endüklenen gerilim
e1 = B.l.v x

(29)

ile ifade edilir. Burada,

B

: Manyetik akı yoğunlu (Wb/m2)

l

: Manyetik alandaki iletkenin aktif boyu (m)

vx

: Çizgisel hızın manyetik alana dik bileşeni (m/s)

v

: Çizgisel hız (m/s)

e1

: Bir tek iletken çubukta endüklenen gerilim (V)

e

: Bir sarımda endüklenen gerilim (V)

r

: Yarıçap (m)

d

: Çap (m)

olarak verilmiştir. Bir sarımda endüklenen gerilim ise;

e = 2.e1

(30)

şeklindedir.
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Şekil 22: İndüksiyon prensibi
Şekil 22’den,

v x = v. cos(

π
2

− θ ) = v. sin(θ )

(31)

olarak elde edilir.

v = ω.r

(32)

olduğu bilindiğine göre denklem (31) ve denklem (32)’yi denklem 29’da yerine yazarsak,
e1 = B.l.(ω.r ). sin(θ )

(33)

elde edilir ve θ = ωt eşitliği denklem (34)’de yerine yazılırsa,
e = 2.e1 = B.l.ω.2.r. sin(ωt ) = B.l.ω.d . sin(ωt )

(34)

şeklinde elde edilir. Şekil 19’dan yararlanılarak aynı eşitlik halkalanan akı cinsinden de ifade
edilebilir.
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S1=d.l.cosθ
(a) (θ=0°)

S2=d.l.cosθ

S3=d.l.cosθ

(b) (0°<θ<90°)

(c) (θ=90°)

Şekil 23: Si : i nolu pozisyon için manyetik akı halkalama yüzeyi
φ, halkalama akısı, B, manyetik akı yoğunluğu ve S, halkalama yüzeyi olmak üzere;

φ = B.S

(35)

olarak verilir. S pozisyonuna bağlı halkalama yüzeyi olmak üzere Şekil 23’dan,
S = d .l cos θ

(36)

eşitliği bulunur. Denklem(36), denklem (35)’te yerine yazılırsa

φ = B.d .l. cos θ

(37)

olarak bulunur.

θ = ωt

(38)

olarak deklem (37)‘de yerine yazılırsa,

φ = B.d .l. cos(ωt )

(39)
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denklemi elde edilir. Ayrıca akının cos fonksiyonu formatındaki genel ifadesi

φ = φ M . cos θ

(40)

olup, denklem (39) ve denklem (40) birebir eşlendiğinde,

φ M = B.d .l

(41)

olduğu görülmektedir. Endüklenen gerilim ise,

e = −N

dφ
dt

(42)

e = −N

d
[φ M . cos(ω.t )]
dt

(43)

N=1 sarım için,

e = ω.φ M sin(ω.t ) = ω.B.l.d . sin(ω.t )

(44)

şeklinde ifade edilir.

Biot Sawart yasası; manyetik alan içerisinde akım taşıyan iletken manyetik alan dışına itilir,
şeklinde açıklanabilir. İletkene etkiyen kuvvetin yönü sağ el kuralına göre belirlenir (Şekil 24)
Relüktans Prensibi: Manyetik devresi akım ile uyarılmış, hava aralığı yada manyetik eşdeğer
devresi hareket ile değişebilen bir sitem, yüksek relüktanslı pozisyondan düşük relüktanslı
pozisyona doğru hareket eder. Burada relüktans manyetik devrenin direncidir. Relüktans
prensibi ile çalışan en basit elektromekanik sistem röle ve kontaktörlerdir. Bu prensip ile
çalışan motorlara relüktans motorları adı verilir. Relüktans momenti MR=(1/2).I2.dL/dθ
şeklinde tanımlanır.
Burada;
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MR: Relüktans momenti (Nm)
L: Endüktans (H)
I: Akım (A)
θ: Açısal yol (rad)
Liner relültans makinelerinde ise kuvvet F= (1/2).I2.dL/dx olarak tanımlanır.
Burada,
x: Doğrusal yol (m)

Şekil 24: Biot Savart yasası ve sağ el kuralı

2.3. Doğru Akım Motorları
Doğru akım motorlarının temel çalışması genel prensiplerde verilen Biot Sawart yasasına
dayanmaktadır. Kollektör ve fırça mekanizması doğru akım makinalarında generatör çalışma
durumunda endüklenen gerilimi doğrultma işlemini gerçekleştirir. Motor çalışma durumunda
ise aynı kutup altında aynı yönlü akım taşıyan iletkenlerin oluşmasını sağlayarak moment
oluşumunu gerçekleştirir. En basit doğru akım makinası olan iki kollektörlü yapı Şekil 24’de
verilmiştir. Genel prensiplerde anlatılan bir çerçevede endüklenen gerilim ifadesinin
sinüsoidal formdaki bir gerilim olduğu gösterilmişti. Kollektör ve fırçalar aracılığıyla
doğrultulan bu gerilim ise tam dalga doğrultulmuş sinüs dalgası şekline benzemektedir. Bu
dalganın ortalama değeri ise sabit bir değer olduğundan,
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EOrt = K .φ .ω

(45)

olarak bulunur.
Bu gerilim doğru akım (D.A.) makinalarında hareket gerilimi olarak bilinir. Generatör
çalışmada üretilen gerilimdir. Motor çalışmada ise uygulanan gerilimi (V) dengeleyerek enerji
dönüşümünde dengeleme işlemini gerçekleştirir. Minimum enerji eğilimi ilkesi gereği E
hareket gerilimi her zaman motora uygulanan V gerilimine yaklaşmaya çalışır. Sürtünmesiz
bir ortamda E gerilimi V’ye eşitlenir ve artık sistem içerisinden hiçbir akım akmaz. Bu
durumda herhangi bir güç tüketimi de olmaz. Gerçek ortamda her zaman bir sürtünme söz
konusudur. Bu sürtünme bir fren etkisi oluşturarak motor hızında yavaşlamaya sebep olur. Bu
yavaşlama neticesinde V-E farkı büyür. Bunun sonucunda çekilen akım ve üretilen moment
artar. Sistemde kayıpları ve mekanik gücü karşılayacak bir güç akışı oluşur.

Şekil 25: DA makinası eşdeğer devresi
Şekil 25’de D.A. makinasının eşdeğer devresi görülmektedir. Eşdeğer devredeki gerilim
denklemi,

V

: Uygulanan gerilim (V) olmak üzere,

V = I a Ra + La

dI a
+ EOrt
dt

(46)

olarak ifade edilir. Denklemin her iki tarafı Ia ile çarpılırsa,

VI a = I a2 Ra + I a La

dI a
+ I a EOrt
dt

(47)
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şeklinde bir eşitlik ortaya çıkar. Burada VIa giriş gücü (Pg), I2aRa kayıp güç (PK) ve Ia.EOrt ise
mekanik güç (PM) olarak adlandırılır. I a La

dI a
ise enerji depo eden sistemlerdeki güçtür ve
dt

ortalaması sıfırdır. Güçler arasındaki bağıntı,
Pg = PM + PK

(48)

olarak verilebilir. Mekanik güç denklemi ise farklı şekillerde,
PM = M .ω = EOrt .I a = K .φ .ω.I a

(49)

denklemi ile ifade edilebilir. Bu denklemden,
M = K .φ .I a

(50)

olarak bulunur. Bu da doğru akım makinalarında elektromanyetik moment ifadesi olarak
bilinir.

Şekil 26: İki kollektörlü en basit doğru akım makinası
Doğru Akım Makinalarının Parçaları;
• Endüvi : Makinanın hareketli kısmıdır. Üzerinde endüvi sargıları olarak bilinen sargıları
taşır (Şekil 27).
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Şekil 27: DA makinası endüvi fotoğrafı
• Endüktör : Makinanın duran kısmındadır. Ana manyetik alanın oluşturulduğu yerdir.
Sargılı makinalarda ana manyetik alanı oluşturan sargılara endüktör sargısı ismi verilir
(Şekil 28). Mıknatıslı doğru akım makinalarında ise mıknatısların bulunduğu kısımdır.

Şekil 28: Doğru akım makinası kutupları (Endüktör)
• Fırçalar : Duran yada hareket halindeki endüvi üzerinde bulunan kollektörlere temas
ederek elektriksel iletkenlik sağlar (Şekil 29). Böylece fırça düzleminin üst tarafında ve alt
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tarafında farklı yönlerde akım taşıyan iletkenler oluşur. Generatör çalışmada doğrultulmuş
bir gerilim elde edilmesini, motor çalışmada ise aynı tip manyetik alan içersinde
doğrultulmuş akımların yada aynı yönlü akımların geçmesini sağlar.

Şekil 29: DA makinası fırça fotoğrafı
• Kollektör : Birbirinden yalıtılmış iletken dilimlerden oluşur (Şekil 30). Endüvi
iletkenlerinin uçlarına bağlı olduğundan endüviyle birlikte hareket eder. Fırçaların
kollektör üzerine temas etmesiyle endüviye akım gönderilir yada endüviden akım alınır.
Fırçaya temas eden kollektör dilimleri üzerindeki iletkenler komütasyona uğradığında
taşıdıkları akım yön değiştirir. Yani fırçaların önünde ve arkasında her zaman farklı yönde
akım taşıyan iletkenler oluşur. Fırçaların konumu doğrudan akım taşıyan iletkenlerin
konumunu belirler. Bu sayede aynı kutup altında aynı yönde akım taşıyan iletkenler
oluşturulur. Bu tüm motorlar için genelleştirilmiş bir kuraldır. Her motorda farklı
yöntemlerle aynı sonuca ulaşılır.

Şekil 30: DA makinası kollektör dilimi fotoğrafı
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Biot Sawart yasası gereği aynı kutbun altında hepsi aynı yönde akım taşıyan iletkenlere sağ el
kuralı yönünde bir kuvvet etkir. Bu kuvvet moment oluşumunu temin eder ve motora hareket
verir.
2.4. Fırçasız Doğru Akım Motorları
Kollektör ve fırçaların yaptığı görevi yarıiletken elemanlara yaptırmak suretiyle elde edilen
motor yapısıdır. Doğru akım makinasında meydana gelen dinamik olaylar yarıiletken
elemanlar aracılığıyla statik olarak gerçekleştirilir. Bunu yapabilmek için mevcut doğru akım
makinası yapısı ters yüz edilir. Böylece mıknatıslar rotora yerleştirilir, endüvi sargıları da
statora sarılır. Doğru akım makinasında fırçaların konumu mıknatısların konumuna göre hep
sabit kalır. Böylece manyetik alan içersinde aynı yönde akım taşıyan iletkenler oluşturulur.
Yeni yapıda ise bu kural bozulmadan fırça görevi yapacak statik elemanların kollektör
uçlarına teması mıknatıs alanına her zaman dik olacak şekilde konum algılayıcılar sayesinde
gerçekleştirilir (Şekil 31). Fırçalarda olan + ve – temas noktası rotor döndükçe rotorla birlikte
senkron kaydırılarak yine aynı manyetik alanın içersinde aynı yönlü akımların oluşturulması
sağlanır.

Şekil 31: Temel Fırçasız Doğru Akım Motor Sistemi
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Şekil 32: Fırçasız doğru akım makinası hareket gerilimi ve mekanik gücü
Klasik doğru akım makinalarında değişik kollektör dilim sayıları mevcuttur. Çok dilimli bir
fırçasız doğru akım makinası yapılması durumunda dilim sayısı kadar yarı iletken çiftine
ihtiyaç duyulur. Pratik anlamda ise mümkün olan en az sayıda kollektör diliminden yapılmış
olması tercih edilir. Kesintisiz moment üretebilecek en düşük kollektör dilim sayısı 3
olacağından modern fırçasız doğru akım makinaları 3 kollektörlü doğru akım makinası
esasına göre çalışır. Bu tip makinalarda Şekil 32’den görüleceği üzere trapez şeklinde bir
hareket gerilimi dalga şekli oluşturulması hedeflenir. Alternatif akım kısmı D.A. barasına
indirgendiği zaman, başka bir deyişle tam dalga doğrultucuyla doğrultulduğunda kesintisiz ve
düzgün bir doğru gerilim oluşması istenir (Şekil 33). Tam dalga doğrultucu prensibi
uygulandığında her aralık için gerilimler aşağıdaki gibi elde edilir.

E ab

E ac

60
0

120
60

= E a - E b = E a + (-E b ) = 2E

(51)

= E a - E c = E a + (-E c ) = 2E

(52)
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E bc 120 = E b - E c = E b + (-E c ) = 2E

(53)

= E b - E a = E b + (-E a ) = 2E

(54)

= E c - E a = E c + (-E a ) = 2E

(55)

= E c - E b = E c + (-E b ) = 2E

(56)

180

E ba
E ca
E cb

240
180
300
240
360
300

Ebara = E ab

60
0

+ E ac

120
60

+ Ebc

180
120

+ Eba

240
180

+ E ca

300
240

+ E cb

360
300

(57)

Şekil 33: D.A. barasına indirgenmiş hareket gerilimleri
Bu sayede Şekil 33’dan görüldüğü gibi sabit bir akımda sabit bir mekanik güç oluşumu temin
edilir (E.I). Sonuç olarak,
PM = E.I = M .ω

(58)

E = kφω

(59)

M = Kφ .I

(60)

olacak şekilde bir moment üretilmiş olur. Bu ifadeler (denklem (58),(59),(60)) daha önce
verilen klasik doğru akım motor ifadeleri ile aynıdır.
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2.5. Mıknatıslı Senkron Motorlar
Rotorunda mıknatıs bulunan senkron motorlardır.
Senkron Motorların Yapısı :
a) Stator : Alternatif akım sargılarının bulunduğu hareketsiz kısımdır. En az iki fazlı
olmak üzere çok fazlı olarak imal edilirler. En çok kullanılan tipi üç fazlı olanlarıdır.

Şekil 34: Mıknatıslı senkron motor stator fotoğrafı
b) Rotor : Hareketli ve ana manyetik alanın üretildiği kısımdır. Sargılı ve mıknatıslı
olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Sargılı makinalar yaygın şekilde senkron generatör
olarak çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Reaktif güç ayarı ve gerilim regülasyonu
yapılmasına olanak sağlarlar. Sabit mıknatıslı makinalar ise motor olarak kapalı
çevrim kontrol sistemlerinde yaygın şekilde kullanılırlar. Şebeke ile açık çevrim
olarak başlamaya (start almaya) uygun değildirler. Rotor üzerindeki durağan alanın
senkron hızda hareket eden stator döner alanı ile birden bire kenetlenmesi imkansızdır.
Bu olay duran bir kütlenin sıfır zaman diliminde aniden belli bir hıza sıçraması
anlamına gelir. Bunun teknik anlamı sonsuz ivmedir (denklem (61)). Bu ivmeyi
doğuracak kuvvetin de sonsuz büyüklükte olması gerekir. Pratik anlamda bu durumun
gerçekleşmeyeceği açıktır.

Evirici ile rampa şeklinde hızlanan bir döner alan

üretilmesi durumunda önce sıfır hızda manyetik alanların kenetlenmesi sağlanarak
sonradan hızlanma gerçekleştirilebilir. Buradaki ivme bu hız rampasının eğimidir.
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Uygun sınırlar içerisinde kaldığı sürece senkronizasyondan kopmadan hızlanma temin
edilebilir. Bu tip motorlar bu şekilde açık çevrim olarak çalışmakla birlikte hassas
kontrol sistemlerinde tercih edilmezler.

∆M = j

dω
dt

(61)

Şekil 35: Mıknatıslı senkron motor rotor çeşitleri
Senkron makinanın bir faz eşdeğer devresi ;

Şekil 36: Senkron makinanın bir faz eşdeğer devresi
Senkron makinaya ait gerilim eşitlikleri denklem (62) ve (63)’de verilmiştir.

V S = i S R S + LS

di S
+ es
dt

(62)

V S = i S R S + LS

di S
dφ
+N s
dt
dt

(63)

41

3 fazlı alternatif hareket gerilimleri oluşturabilmek için faz sargılarının 120° elektriksel açı ile
yerleştirilmeleri gerekir. Faz sargılarının giriş ve çıkışları arasında 180° faz farkı mevcuttur
(Şekil 37 (a)). Faz farkının bu değerden daha düşük olması durumunda, kısa adımlı (Şekil 37
(c)), sargı yapısı elde edilir. En yüksek potansiyel farkı, sargı giriş ve çıkışları arasındaki faz
farkının 180° olması durumunda oluşur (Şekil 37 (b)). Buradaki vektörel toplam skaler
toplama eşit olur. Bir faz bobininin bir kenarında endüklenen gerilim e/2 olacak şekilde giriş
yanında ve çıkış yanında oluşacak gerilim vektörleri Şekil 33’te görülmektedir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 37: Sargı adımlarına bağlı eşdeğer bobin gerilimleri
Şekil 37’te yer alan vektörlerin fazör gösterimleri denklem (64),(65) ve (66)’te verilmiştir.
e1 = e / 2∠0 0

(64)

e2 = e / 2∠180 0

(65)

e3 = e / 2∠60 0

(66)

Faz farkının 180° olması durumunda Şekil 37 (b)’deki, 180°’den küçük olması durumunda ise
Şekil 37 (c)’deki gibi eşdeğer gerilimler elde edilir. Şekil 37’ten de görüldüğü üzere e12>e13
olduğundan tam adım gerilimi kısa adım geriliminden her zaman büyüktür.
Böylece aynı değerde gerilim elde etmek için daha az sarım kullanılması gerekeceğinden
bakır miktarı ve kayıplar açısından avantaj sağlanmış olur.
Döner alan ve alternatif alan arasındaki ilişki :
Alternatif alan tek bir boyutta titreşen bir alandır. Bu alanı oluşturan vektörün boyu sıfırdan
itibaren giderek artar, maksimum noktasından sonra azalır ve sıfırlanır. Daha sonra vektörün
yönü değişir ve bu yönde giderek artarak en yüksek değerini aldıktan sonra tekrar azalarak
sıfırlanır. Bu işlem sürekli olarak bu şekilde devam eder. Tek başına bir sinüs sinyali bir
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alternatif alandır. Vektörün doğrultusu sabit, yönü ve şiddeti zamanla değişir. Döner bir alanın
herhangi bir doğrultadaki iz düşümleri alternatif alandır. 120° faz farklı yerleştirilen eksen
takımında 120° faz farklı alternatif alanlar oluşur. 90° faz farklı yerleştirilimiş eksen
takımında 90° faz farklı alternatif alanlar oluşur. Döner alan büyüklüğü sabit, yönü sürekli
değişen alan demektir. Eğer sistem 90° faz farklı seçilmişse 2 fazlı sistem olarak adlandırılır.
90°’lik faz farkından dolayı bir eksende sinüs sinyali oluşurken diğer eksende sinüsün 90°
kaymış şekli olan cosinüs sinyali oluşur. Bu da iki eksen takımı için bilinen (kartezyen xy)
dairenin parametrik denklemleri demektir. Bu denklemler denklem (55) ve (56)’da verilmiştir.

Şekil 38: Döner alanın x,y bileşenleri
x = r. cos(ω.t )

(67)

y = r. sin(ω.t )

(68)

Şeklinde dönüştüğünden ve
cos 2 (ω.t ) + sin 2 (ω.t ) = 1

(69)

olduğundan,
r 2 = x2 + y2

(70)

denklemi elde edilir. Bu denklemden de görüldüğü gibi vektörün boyu pozisyondan bağımsız
ve sabit olmaktadır.
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3 eksen takımında, 2 eksen takımından farklı olarak döner vektörün bileşenleri her 3 eksen
üzerindeki izdüşümlerinden toplanarak elde edilir. Eğer 3 fazlı eksen takımına bir döner alan
uygulanırsa, bu dönen vektörün, 120° açı ile yerleştirilmiş duran eksenlere izdüşümleri
alındığında her eksen kendi alternatif alanını oluşturur. Olaya tersinden bakıldığında 120° faz
farklı alternatif alan bileşenleri toplandığında döner alan vektörünü oluşturur. Sonuç olarak
bir döner alanın oluşması için en az iki eksene ihtiyaç vardır (Şekil 39).

Şekil 39: Döner alanın bir pozisyonu için 3 faz eksen takımında akım ve manyetik akı
vektörleri ve bileşenleri
İkiden fazla eksen takımı için de aynı şeyler geçerlidir. Elektrik motorlarında kullanılan
sistemlerde en fazla 3 fazlı, yani 3 eksenli sistem tercih edilir. 2 fazlı sistemin taşınması için 3
tele ihtiyaç duyulur. 2 fazlı sistemlerde faz akımlarının dengeli olması durumunda bile hat
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akımları dengesizdir. 3 fazlı sistemler de yine 3 tel ile taşınabilir. Bu sistemlerde faz
akımlarının dengeli olması durumunda hat akımları da dengelidir. Bu sebepten dolayı yaygın
bir şekilde 3 fazlı sistemler kullanılır.
Tam adımlı en basit 3 fazlı senkron motor statoru 6 oluklu olarak çizilebilir.

Şekil 40: Tam adımlı en basit 3 fazlı senkron motor statoru
Temel prensiplerde verilen Faraday Yasası’nın bu tip makinadaki uyarlaması doğru akım
makinalarının aksine iletkenin sabit olduğu manyetik alanın hareketli olduğu durumdur.
Herhangi bir faz sargısı için toplam halkalama akısı cinsinden hareket gerilimleri ifade
edilecek olursa doğru akım makinası için yazılan ifadenin aynısı elde edilir. Burada önemli
olan sargının halkaladığı akının değişimi olduğu için matematiksel ifadede bir değişiklik
oluşmaz. Burada her faz 120° faz farklı olarak akıyı halkalar böylece 120° faz farklı 3 hareket
gerilimi elde edilmiş olur. Sargıların halkaladığı akılar,

φ a = φ M . cos(ω.t )

(71)

φb = φ M . cos(ω.t − 120)

(72)

φ c = φ M . cos(ω.t + 120)

(73)
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denklemleri ile ifade edilir. Denklem (71), (72) ve (73) denklem (74)’de yerine konursa,
e = −N

dφ
dt

(74)

ea = − N

dφ a
d (φ M . cos(ω.t ) )
= −N
= N .φ M .ω. sin(ω.t )
dt
dt

(75)

eb = − N

dφ b
d (φ M . cos(ω.t + 120) )
= −N
= N .φ M .ω. sin(ω.t + 120)
dt
dt

(76)

ec = − N

dφ c
d (φ M . cos(ω.t − 120) )
= −N
= N .φ M .ω. sin(ω.t − 120)
dt
dt

(77)

şeklinde 3 faza ait hareket gerilimleri elde edilir.
2.5.1. Mıknatıslı Senkron Motorun Çalışması :
Aynı manyetik kutbun karşısında aynı yönde akım taşıyan iletkenler, manyetik alan ile
senkronize döndürüldüğünde Biot-Savart yasasına göre her pozisyon için sabit ve sürekli bir
moment oluşur. Burada meydana gelen olay ile DA makinasında meydana gelen olayın oluş
şeklinin farklı, sonucunun ise aynı olduğuna dikkat edilmelidir. Aynı manyetik kutup altında
her ikisinde de aynı akım yönlü iletkenler oluşturulmuştur. 3 fazlı alternatif akım
sargılarından 120° faz farklı sinüsoidal alternatif akımlar akıtıldığında döner bir alan oluştuğu
gösterilmişti. Açık çevrim çalışma durumunda, bu alan ile akım taşıyan iletkenlerin manyetik
eksenleri arasında yük momentine bağlı olarak 0° ile 90° açı farkı vardır. Bu açı yük açısı
olarak bilinir ve δ olarak adlandırılır. İki eksen arasındaki bu açının sinüsü, momentin
pozisyon çarpanı olarak da bilinir. İki eksenin birbirine dik olması durumunda maksimum
moment üretilirken, eksenlerin çakışık olması durumunda moment üretilemez ( Sin(0°)=0 ve
Sin(90°)=1 ). Yük açısının 90°’nin üzerine çıkması durumunda ise devrilme momentinin
aşılması sebebiyle motor hızlı bir şekilde durur.
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Şekil 41: Sabit güç - sabit moment
Açık çevrim çalışma durumunda yük momentindeki salınımlara bağlı olarak yük açısı değişir
ve bu da rotorda salınımlara sebep olur. Kapalı çevrim kontrol sisteminde sabit moment
bölgesinde bu açı sürekli olarak 90°’de tutulmaya çalışılır. Bunun neticesinde pozisyondan
bağımsız olarak kontrol edilebilen bir moment elde edilmiş olur. Böylece momentin
büyüklüğü akıma bağlı olarak kontrol edilebilir. Sabit moment bölgesinde makinanın güç
limitine ulaşıldığında nominal gerilim aşılamayacağından dolayı daha fazla hızlanma
sağlanamayacaktır. Aynı gerilim değeri ile daha yüksek hızlara çıkılmak istendiğinde sabit
güç çalışma bölgesine geçilmelidir. Bu bölge alan zayıflama bölgesi olarak da adlandırılır. Bu
noktadan sonra hız ne oranda artarsa moment de o oranda düşer (P=Mω). Kapalı çevrim
kontrol sisteminde yük açısı 90°’nin üzerine çıkarılmaya başlandığında Şekil 42 (c)’de
görüldüğü gibi manyetik alan zayıflar. Bu durumda makina nominal hızının üzerinde dönme
eğiliminde olur. Moment ise nominal momentinin altına düşer. Bu olayın DA makinaları
teorisindeki karşılığı fırçaların kaydırılmasıdır.

(a) δ=90 durumu (Normal çalışma)
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(b) δ<90 durumu (Alan kuvvetlendirme)

(c) δ>90 durumu (Alan zayıflatma)
Şekil 42: Stator rotor manyetik akıları
2.6. Asenkron Motorlar
Asenkron motorlar rijit yapıları ve alternatif ile çalışmaları sonucu piyasada çok yaygın olarak
kullanılmaktadır. 1 fazlı (monofaze) ve 3 fazlı olmak üzere iki farklı yapıda üretilirler.
2.6.1. Üç Fazlı Asenkron Motorlar
Asenkron Motorlar rotor ve stator olmak üzere iki temel kısımdan oluşur. Asenkron ile
senkron motorun statorları benzerdir. Mıknatıslı senkron motordan ayrılan yanı rotorunda
mıknatıs olmayıp kafes şeklinde kısa devre çubuklarından oluşmasıdır. Bu çubuklar
alüminyum, bakır yada çeşitli alaşımlardan yapılabilir (Şekil 40). Bu motorların çalışması
indüksiyon yolu ile gerçekleştiğinden indüksiyon motoru olarak da adlandırılmaktadır.
Rotorun etrafında oluşan döner alan yada akım taşıyan iletkenlerin hızı, rotor hızından
bağımsız ve stator alanı ile senkrondur. Rotor etrafındaki döner alanının hızı, stator döner alan
hızının rotor çubuklarını kesme hızıdır (ns-nr). Rotor manyetik alanının statora göre hızı ise
rotorun mekanik hızı (nr) ile rotor etrafındaki döner alan hızının (ns-nr) toplamına eşittir
(nr+ns-nr=ns). Bu yüzden rotor manyetik alanının hızı rotorun mekanik hızından bağımsız ve
senkron hızdadır.
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Şekil 43: Tam adımlı en basit 3 fazlı asenkron motor statoru
Üç fazlı asenkron motorların statorlarında bobinler elektriksel olarak 120° faz farklı olarak
yerleştirilmiştir. Faz sargılarına 120° faz farklı alternatif gerilimler uygulandığında
sargılardan 120° faz farklı akımlar geçerek statorda döner alan oluşur. Bu tip motorlar düzgün
bir döner alan oluşumu sayesinde 1 fazlı asenkron motorlara göre oldukça sessiz çalışır.
Şebekeden dengeli üç faz akımları çekerler. Yıldız yada üçgen bağlantı ile çalıştırılacak
şekilde üretilirler. Etiket değerleri yıldız ve üçgen nominal çalışma şartları için hazırlanmıştır.
Etikette verilen değerler hat değerleridir.
Asenkron motor moment üretmek için rotor hızının senkron hızının altında kalmasına, başka
bir deyişle bir devir kaymasına ihtiyaç duyar. Bu kayma, stator döner alan hızı (ns) ile rotor
mekanik hızı (nr) arasındaki farktır. Bu fark mutlak kaymadır. Mutlak kaymanın, stator döner
alan hızına oranlanması ile de bağıl kayma (s) bulunur.

s=

n s − nr
ns

(78)

Ancak bu şekilde indüksiyon yoluyla rotorda gerilim endükleyerek rotora enerji aktarabilir ve
rotor çubuklarından akım akıtabilir. Bu motor da dönen manyetik alanın içerisinde aynı yönde
akım taşıyan rotor iletkenlerine kuvvet etkimesi prensibi ile çalışır (Şekil 44).
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Şekil 44: Asenkron motorda rotor iletkenlerine etkiyen kuvvet ve moment oluşumu
Asenkron motorlar yük durumuna bağlı olarak açık çevrim çalışma durumunda bir devir
kayması ile çalışır. Şekil (45)’ta asenkron motorun Moment, Devir- Kayma (s) karekteristiği
verilmiştir. Yük durumu azaldıkça rotor hızı senkron hıza yaklaşır. Yük durumu arttıkça rotor
hızı düşer. Kayma ve moment artar. Bu durum devrilme kaymasına kadar devam eder.
Devrilme kaymasından daha büyük bir moment talep edilmesi durumunda motor durur.

s

n (d/dk)

0

ns

sd

nd

Mk
Md
sd
nd
ns

1

0

: Kalkış momenti (Nm),
: Devrilme Momenti (Nm),
: Devrilme kayması,
: Devrilme anındaki devir
sayısı (d/dk),
: Senkron devir sayısı (d/dk),

M (Nm)
Mk

Md

Şekil 45: Asenkron motorun Moment, Devir- Kayma (s) karekteristiği
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Asenkron motorlar indüksiyon prensibiyle çalıştıklarından transformatöre benzer bir
yapıdadırlar. Sincap kafesli asenkron motorlar sekonderi kısa devre edilmiş transformatör gibi
düşünülebilir. Buradaki tek farklılık rotor frekansının değişken olmasıdır. Stator ve rotor
gerilim denklemleri kullanılarak enerjinin sakınımı ilkesi gereği eşdeğer devre parametreleri
dönüştürüldüğünde rotor yada statora indirgenmiş bir faz eşdeğer devresi oluşturulur (Şekil
46). Bu indirgemedeki temel ilke; rotorda görülen bir empedans yada direncin indirgenmeden
önce kullandığı aktif yada reaktif güçler, indirgemeden sonraki aktif yada reaktif güçlere eşit
olmalıdır.

R1
R2 ’
Rfe
X1
X2’
Xm
I1
I2’
I0
Ife
Im
s

: Faz başına stator direnci (Ω),
: Faz başına statora indirgenmiş rotor direnci (Ω),
: Demir kaybı direnci (Ω),
: Faz başına stator kaçak akı reaktansı (Ω),
: Faz başına statora indirgenmiş rotor kaçak akı reaktansı (Ω),
: Mıknatıslama reaktansı (Ω),
: Stator sargı akımı (A),
: Statora indirgenmiş rotor sargı akımı (A),
: Boşta çalışma akımı (A),
: Demir kaybı akımı (A),
: Mıknatıslama akımı (A)
: Kayma
Şekil 46: Asenkron motor bir faz eşdeğer devresi

Şekil 46’deki asenkron motor bir faz eşdeğer devresinde, R2’/s toplam eşdeğer direnç olmak
üzere rotor akımına bağlı aktif güç yazılacak olursa, rotor giriş gücü (Prg);

Prg = I ' 2 2 .

R' 2
s

(79)

şeklinde elde edilir. Burada, rotor kayıp gücü (PK), I2’2.R2’2 olduğundan,
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Prg .s = I ' 2 .R' 2 = PK
2

(80)

denklem (80)’deki gibi elde edilir. Rotor giriş gücü,
Prg = PM + PK

(81)

olarak tanımlanır. Denklem (80) ve (81) kullanılarak mekanik güç (PM),
PM = Prg − PK = Prg − s.Prg = (1 − s ).Prg

(82)

kaymaya bağlı olarak denklem (82)’deki gibi elde edilir.
Buradan çıkan sonuç rotor giriş gücünün s katı kayıba dönüşmekte (1-s) katı ise mekanik güce
dönüşmektedir. Bu sebepten dolayı büyük kaymalı çalışmalarda motor verimi oldukça
düşmektedir.
2.6.2. Bir fazlı (monofaze) asenkron motorlar ;
1 fazlı asenkron motorlar her ne kadar 1 fazlı olarak adlandırılsa da döner alan oluşumu için
ikinci bir faza ihtiyaç gösterirler. Bir alternatif alan, birbirine göre ters yönde dönen iki döner
alanın toplamından oluşmaktadır.

Şekil 47: Ters yönlü döner alanlar ve bileşenleri
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Şekil 47’te görüldüğü üzere birbirine göre ters yönde dönen döner alanların x bileşenleri her
an eşit ve zıt yönlü olduğundan toplamları sıfırdır. Y bileşenleri ise her an aynı yönde ve eşit
olmalarından dolayı birbirlerini desteklerler. Y ekseninde oluşan alan tek boyutlu ve alternatif
bir alandır. Bu alanın genliği, döner alan genliğinin iki katı olmaktadır. Sonuç olarak iki adet
zıt yönlü döner alan, genliklerinin iki katı olan bir alternatif alan oluşturuyorsa, bir alternatif
alan da birbirine zıt yönde dönen ve yarı genliğinde döner alanlar oluşturur.
Bu sebepten dolayı duran rotor her iki döner alan etkisine de eşit uzaklıkta olduğundan dönme
hareketini başlatamaz. Dışarıdan herhangi bir hareket verilmesi durumunda hangi döner alan
yönünde başlamış ise rotor o alan yönünde hızlanarak dönmeye başlar. Bu yüzden asenkron
motorlar bir faz sargısı ile kalkamazlar. Bunun için 1 fazlı asenkron motorlar yardımcı bir faz
sargısı ve faza ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan ikinci faz şebekeden suni olarak elde edilir.
Faz sargıları asenkron motor statoruna elektriksel olarak 90° faz farkı ile yerleştirilir. Suni
olarak yardımcı bir fazın oluşturulması için farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden
birincisi yardımcı sargıya seri kondansatör bağlanarak iki sargı akımı arasındaki faz farkını
90° dereceye yaklaştırmaktır.

Şekil 48: Yardımcı sargılı bir fazlı asenkron motor

Şekil 49: Sargı akımları ve sargı empedansları arasındaki açıları gosteren vektörel çizim
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Kullanılan yöntemlerden ikincisi ise farklı empedanslara sahip iki faz sargısı kullanmaktır. Bu
yöntemde ana sargı düşük omik dirençli yüksek endüktanslı iken, yardımcı sargı yüksek omik
dirençli düşük endüktanslı olarak tasarlanır. Bu sayede sargı akımları arasında bir faz farkı
oluşturulur. Bu yönteme ait faz empedanslarının vektör diyagramı şekil 50’da verilmiştir.

Şekil 50: Farklı empedansları bulunan faz sargıları
İki fazlı asenkron motorlar literatürde servo motor olarak anılmaktadırlar. Bunun sebebi
birbirine dik yerleştirilmiş iki sargı sisteminden oluşmadır. İki sargı yapısı ile serbest uyarmalı
doğru akım makinası kontrolüne benzemektedir. Sargılardan biri uyarma diğeri moment
kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Bu tip makinaların servo motor olarak kullanılabilmesi
için her iki sargı akımının da bağımsız olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bunun için akım
denetimli bir invertere ihtiyaç vardır. Mikroişlemci teknolojisinin gelişmediği yıllarda park
dönüşümüne ihtiyaç göstermeden kullanılabilmesi sebebiyle tercih edilmiştir. Günümüzde
mikroişlemci teknolojisinin gelişmiş olması 3 fazlı sistemlerin kolaylıkla 2 fazlı sisteme
dönüştürülmesi sayesinde artık 2 fazlı servo motorlar önemini yitirmiştir.
2.7. Ne Zaman Mıknatıslı Servo Motordan Oluşan Bir Sistem Kullanmak Gereklidir?
Gerçekten mıknatıslı servo motordan oluşan bir sistem’e ihtiyaç var mı? Enkoder geri
beslemeli asenkron motorlar bazı uygulamalar için daha uygun çözüm olabilir mi? Asenkron
servo ve mıknatıslı servo motor tanımlamalarına ve performans değerlerine bakmak karar
verme aşamasında bize yol gösterici olacaktır.
Servo motor sistemi, sadece servo motordan ibaret değildir. Sürücü, motor ve optik veya
manyetik geri besleme elemanlarının oluşturduğu kapalı çevrim çalışan hareket kontrol
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sistemidir. Klasik servo sistemlerde Fırçalı Doğru Akım motoru kullanıldığından yeni nesil
servo motorlara fırçasız servo motorlar denilmektedir. Bunlar mıknatıslı senkron servo
motorlar, fırçasız DA servo motorlar ve Asenkron servo motorlar olarak sınıflandırılabilir.
Şekil 51’de servo motorlar için sınıflandırma yapılmıştır.

Şekil 51: Servo motorların sınıflandırılması
2.7.1. Hangi Motorlar Servo Motor olarak kullanılabilir?
Elektriksel ve mekanik zaman sabitleri küçük olan, başka bir deyişle endüktans ve atalet
momentleri normal motorlara göre küçük olan, hız limiti içerisinde hızdan bağımsız akıma
bağlı sabit moment üretebilen moment kaynağı niteliğindeki DA ve AA motorları servo motor
olarak kullanılabilirler.
Servo sistemin kalitesi ve hassasiyeti kulanılan kontrolörün ve ekipmanlarının kalitesine
doğrudan bağlıdır.
2.7.2. Mıknatıslı Servo Motorlar
Mıknatıslı servo motorları diğer motor tiplerinden ayıran birçok karakteristik özelliği vardır.
Mıknatıslı servo motorlar; yüksek ivmeli kalkış ve duruşların gerektiği yüksek doğruluklu
konum kontrollü sistemlerde çok yüksek tepe değerine sahip moment değeri ve sürekli
moment sağlayan motorlardır. Motor mil momenti, motor akımı ile, devri ise gerilim ile doğru
orantılıdır. Yüksek giriş gerilimi, motorda yüksek mil devrini oluşturur. Moment devirden
bağımsız, akımla doğru orantılıdır. Kalıcı mıknatıslı motorların genel çalışma prensibi, kalıcı
mıknatısların bulunduğu rotor manyetik alanı içerisinde stator sargılarının aynı yönde akım
taşıyan iletkenlerinin oluşturulması sonucu, manyetik alan içerisinde kalan akım taşıyan
iletkene kuvvet etkir (Biot-Savart Yasası) şeklindedir.
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Genel olarak mıknatıslı servo motorlar, stator manyetik alanı pozisyonunun, rotor pozisyonu
ile senkron olacak şekilde döndürülmesi ile çalışır. Bunun için rotor pozisyonu algılanarak 3
fazlı stator sargıları ardışık olarak enerjilendirilir ve oluşan döner alan rotor tarafından
eşzamanlı olarak takip edilerek motor hareketi sağlanmış olur.

Elektronik komütasyon

açısının sürekli takibi geri besleme elemanı ile sağlanır. Mıknatıslı servo motorlar, kapalı
çevrim devir, moment ve konum kontrol elemanı olarak çalışabilir. Açık çevrim herhangi bir
çalışma şekli yoktur.
2.7.2.1. Mıknatıslı Senkron Servo Motorlar
Mıknatıslı servo motor ailesinde bulunan bu tip motorların rotorunda kalıcı mıknatıslar,
statorunda ise 3 fazlı sinüsoidal alternatif akım sargıları bulunur. Bu motorlar vektör kontrol
algoritması kullanılarak denetlenir.
2.7.2.2. Fırçasız DA Servo Motorlar
Temel yapıda mıknatıslı senkron motorlara benzemekle beraber, ayrıntıda farklılıklar gösteren
mıknatıslı servo motor ailesinde olan bir motor tipidir.

Skaler kontrol algoritması ile

denetlenir.
2.7.2.3. Fırçasız DA Motorlar ile Mıknatıslı Senkron Motorun Karşılaştırılması
Mıknatıslı senkron servo motorun stator sargıları hareket gerilimini sinüsoidal olarak
endükleyecek şekilde tasarlanırken, fırçasız DA motorların stator sargıları hareket gerilimini
trapezoidal olarak endükleyecek şekilde tasarlanır. Bunun dışında rotor ve stator alanlarının
senkronizasyonu, mıknatıslı senkron servo motorlarda sinüs yapısından dolayı rotor
pozisyonuna göre duraksamasız ve sürekli olurken, fırçasız DA motorlarında rotor
pozisyonuna göre adım adım gerçekleşir. Fırçasız DA motorundaki bu yapısal ve kontrol
farklılığı fırçasız DA motorun skaler kontrolüne olanak sağlar. Bu motorun genel algoritması,
elektronik komütasyonlu olmasının dışında fırçalı DA motora benzer.
2.7.3. Asenkron Servo Motorlar
Asenkron servo motor, enkoder geri beslemeli kullanılan fırçasız servo motor ailesinden bir
motor olup, klasik sincap kafesli asenkron motorun servo motor kriterlerine uyarlanması ile

56

elde edilmiştir. Mıknatıslı servo motordan ayrılan yanı rotorunda mıknatıs olmayıp kafes
şeklinde kısa devre çubuklarından oluşmasıdır.
Asenkron motorların yük durumuna bağlı olarak açık çevrim çalışma durumunda bir devir
kayması ile çalıştıkları belirtilmişti. rotor direncinin kaymaya etkisi göz önüne alındığında,
rotor direncinin çok düşük olarak imal edilebilmesi durumunda bu tip motorlar yük altında
bile senkron hıza çok yakın çalışabilmektedirler. Fakat bu özelliklerinden dolayı kalkış
momentleri çok düşeceğinden şebekede doğrudan kalkış yapamazlar. Bu tip motorlar ancak
sürücüler ile çalışabilirler.
Asenkron motorların doğası gereği var olan moment-devir karakteristiği 1980’lere
gelindiğinde, sürücü tekniğinin ilerlemesi ile büyük bir gelişme göstermiştir. Sürücü
tekniğinin gelişimi ile beraber asenkron motorların moment-devir eğrileri, gerilim ve frekans
beraber ayarlanarak hız kontrol uygulamalarında mükemmel cevap verecek bir duruma
getirilmiştir.
2.7.4. Günümüzde Devir ve Konum Kontrolü
Sürücü teknolojisinin sürekli olarak gelişimi sayesinde asenkron servo motorlar birçok
uygulama alanında kalıcı mıknatıslı servo motorlar ile rekabet edebilir duruma gelmiş olsa da
kalıcı mıknatıslı servo motorlar konum kontrol uygulamalarının neredeye tamamını elinde
tutmaktadır. Asenkron servo motor skaler ve vektör kontrol algoritması kullanılarak
denetlenir.
2.7.5. Hangisini Seçmeli?
Asenkron servo motorlar yüksek ivmelenme ve düşük atalet gerektiren uygulamalara cevap
verecek şekilde tasarlanmamışlardır. 100W’tan megawat’a kadar olan devir kontrolü
gerektiren uygulamalara cevap verebilmektedir.
118kW (450 Nm, 2500 rpm) ve üzeri olmamak kaydı ile tüm konum kontrolü gereken
uygulamalar için kalıcı mıknatıslı servo motorları kullanmak uygun olmaktadır. Asenkron
servo motorları ise sabit ve değişken devir gereksinimi olan uygulamalar için kullanmak
uygun olacaktır. Bu tespitler nadir olarak değişebilir. Fakat temelde bu iki kural her zaman
geçerlidir.

57

2.6. Kapalı Çevrim Kontrol Yöntemleri
2.6.1. Skaler Kontrol
Kontrol parametrelerinin sadece büyüklüklerini (genlik) kullanarak yapılan kontrol
yöntemidir. DA makinalarında ve fırçasız DA makinalarında uygulanabilir.
2.6.2. Vektörel Kontrol
Kontrol parametrelerinin yönü ve büyüklüğünü kullanarak yapılan kontrol yöntemidir.
2.6.2.1. Mıknatıslı Senkron Motorun Vektör Kontrol Yöntemi:
Bu yöntemdeki hedef aynı manyetik kutbun karşısında aynı yönde akım taşıyan iletkenlerin
pozisyondan bağımsız olarak oluşmasını sağlamaktır. Şekil 48’de rotor manyetik alanın
açısına (konumuna) bağlı olarak 3 fazlı alternatif akım sargılarından akıtılması gereken
akımlar görülmektedir.

Şekil 52: Rotor pozisyonuna bağlı olarak statordan geçilmesi gereken akım değerleri
Burada θ, rotor manyetik alan vektörünün pozisyonunu vermektedir. Oysa birim akım başına
en yüksek momenti üretmek için stator manyetik alanının vektörü ile rotor manyetik alan
vektörü arasında 90°’lik bir açı olması gerekmektedir. Bunun için rotor manyetik alan
pozisyonu konum algılayıcı aracılığı ile okunur. Şekil 52 kullanılarak stator sargılarından
akıtılması gereken akım büyüklükleri akım başına en yüksek momenti üretebilmek için 90°
ötelenerek bulunur. Bu akımlar üç fazlı akım zorlamalı bir evirici aracılığı ile faz
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sargılarından akıtıldığında rotor manyetik alanı karşısında aynı yönlü akımlar elde edilmiş
olur. Stator manyetik alanı rotor manyetik alanına bağlı olarak oluşturulduğundan, rotor ne
kadar dönerse rotor karşısındaki akım taşıyan iletkenler de aynı miktarda döndürülmüş olur.
Böylece pozisyondan bağımsız aynı manyetik kutup karşısında aynı yönde akım taşıyan
iletkenler oluşacağından sadece akımın büyüklüğüne bağlı bir moment denetimi
yapılabilecektir. Burada akımların maksimum değeri bir birim olarak (1 pu) düşünüldüğünde
herhangi bir anda moment iki katına çıkarılmak istenirse o pozisyon için belirlenen akım
değerleri de iki ile çarpılarak referans değerler oluşturulur. Böylece uygulanan akım şekli
rotor pozisyonuna bağlı olarak sinüs şeklinde kalmakla birlikte sadece genliği değiştirilerek
üretilecek olan moment büyüklüğü de değiştirilmiş olur. Bu yönteme de mıknatıslı senkron
motorun vektör kontrolü denir.
2.6.2.2. Asenkron Motorun Vektör Kontrol Yöntemi:
Asenkron motorun doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki temel vektör kontrol yöntemi
bulunmaktadır. Her iki kontrol yöntemi de 3 alt başlıkta aşağıdaki gibi verilebilir.
1- Doğrudan vektör kontrol yöntemi
a) Stator akı yönlendirmeli
b) Rotor akı yönlendirmeli
c) Hava aralığı akı yönlendirmeli
2- Dolaylı vektör kontrol yöntemi
a) Stator akı yönlendirmeli
b) Rotor akı yönlendirmeli
c) Hava aralığı akı yönlendirmeli
Vektör kontrolünü anlaşılabilir bir şekilde açıklayabilmek için hava aralığı akı yönlendirmeli
doğrudan vektör kontrol yönteminin açıklaması tercih edilmiştir.
Serbest uyarmalı doğru akım makinası kontrolünde olduğu gibi manyetik alanın ve endüvi
akımının denetlenmesi örnek alınarak bir dq modeli oluşturulur. Burada d ekseni manyetik akı
ekseni, q ekseni ise moment üreten akım eksenidir. Bu eksenler birbirlerine göre 90° açı ile
konumlandırılır. Referans bir moment değeri belirlenir ve bu moment kullanılarak referans
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akı ve akım bileşenleri (Id, Iq) bulunur. (Park Dönüşümü, 3 fazlı bir sistemi 2 fazlı bir sisteme
dönüştürmek için kullanılan bir yöntemdir. Ters Park Dönüşümü ise 2 fazlı bir sistemi, 3 fazlı
bir sisteme dönüştürür.) Bulunan referans Id, Iq değerleri ters park dönüşümü kullanılarak 3
fazlı sistemdeki karşılıkları olan ia, ib ve ic olarak belirlenir. Bu akımlar referans 3 faz akım
değerleridir. Bu akım değerleri istenilen stator alanının pozisyonunu verir. Hava aralığı akısı
ölçülerek bileşke alanın konumu belirlenir. Bu iki değer kullanılarak rotor alanın pozisyonu
türetilir. Böylece rotor ve stator alanları arasındaki açı ile rotor iletkenlerinden akan akım
tespit edilmiş olur. Bu açıyı 90°’ ye getirmek için stator alanı rotor alanına göre ötelenir.Bu
konum bilgisi kullanılarak 3 fazlı ia, ib ve ic referans akımları akım kontrollü bir evirici ile
stator sargılarından zorlamalı olarak akıtılır. Bu sayede 3 fazlı asenkron motorun moment
bileşenleri, serbest uyarmalı doğru akım makinası gibi bağımsız olarak denetlenebilir.
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BÖLÜM 3. GERİBESLEME ELEMANLARI
3.1. Giriş
Geribesleme elemanları bir servo sistemin, hızını, motor milinin bulunduğu konumu ve yükün
bulunduğu konumu ölçmek ve belirlemek için kullanılır. Uygulamalarda kullanılan
geribesleme elemanı türleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

Şekil 53: Geri besleme eleman türleri
Geri besleme elemanları motora bağlı bir şekilde kullanılırlar ve genellikle motor ile aynı
devirde çalışırlar. Bu nedenle yüksek hızlarda ısınır ve ürettikleri işaretler bulundukları
ortamdaki manyetik alandan etkilenir. Geribesleme elemanlarının, sistemi olumsuz yönde
etkileyecek bu etkilerden arındırılması gerekir. Pratik uygulamalarda yüksek hız nedeniyle
ısınmanın

önlenmesi

için

uygun

yataklama

sistemleri

kullanılabilir.

Elemanların

elektromanyetik alandan korunması için de ekranlama yapılabilir.

3.2. Takogeneratör
Eski sistemlerde genellikle doğru akım motorlarında en çok kullanılan hız geri besleme
elmanıdır. Doğru akım stator sargıları rotor devrine göre belli bir seviyede (+-10V gibi) hızla
orantılı bir doğru gerilim üretir. En önemli özelliği (Volt / Devir Sayısı) oranının sabit
olmasıdır.
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Şekil 54: Takogeneratör fotoğrafı
3.3. Resolver
Bu algılayıcılar sargılı bir rotor, birbirlerine göre 90° faz farkıyla yerleştirilmiş iki stator
sargısı yanında, bir sargısı stator ve bir sargısı rotorda bulunan sabit hava aralıklı döner
transformatörden oluşur. Statorda bulunan döner transformatörün uyarma sargısına yüksek
frekanslı (2-10kHz) besleme gerilimi verildiğinde, stator sargılarında 90° faz farklı gerilimler
indüklenir. Bu gerilimlerin genlikleri konuma bağlı olarak değişir. Statorda indüklenen
gerilimlerin birbirine göre oranı alınarak rotor konumu yüksek kesinlik derecesinde elde
edilir. Resolverin rotor ve statorunda mekanik bir bağlantı yoktur. Bu nedenle çok yüksek
hızlarda sorunsuz olarak kullanılabilirler. Bu elemanlar mekanik olarak da oldukça
dayanıklıdırlar. Şekil 55’de resolver iç yapısı görülmektedir.

Şekil 55: Resolver iç yapısı
Konum bilgisi mikroişlemci içinde doğrudan bu iki gerilimin oranının arktanjantı alınarak
hesaplanır. Hesaplanan konum bilgisi kullanılarak hız bilgisi de dolaylı olarak ölçülmüş olur.
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Şekil 56: Resolver fotoğrafı
En basit, en sağlam, çevre gürültülerine en dayanıklı geribesleme elemanıdır. Analog
çalışması bakımından takogeneratöre benzer. Motor hareket halinde değilken de konum
bilgisini verir. Bunun yanında hassasiyetleri çok yüksek değildir.

Şekil 57: Resolverin konuma bağlı çıkış sinyalleri
3.4. Mutlak Enkoder
Absolut (mutlak) tip enkoder, açısal pozisyonun şeffaf ve koyu kısımların bir kombinasyonu
şeklinde kodlandığı enkoder tipidir (Şekil 54). Kodlama işlemi uygun bir dijital kodlama ile
gerçekleştirilir. En çok kullanılanları grey kodu, ikili (binary) ve BCD kodlamadır.
Yüksek kesinlik derecesine sahip olan bu algılayıcılar pahalıdır ve mekanik dayanımları azdır.

63

Şekil 58: Mutlak enkoder iç yapısı
Mutlak enkodere “Endat encoder” de denilir. Işık kaynağının önüne koyulan filtre ve çarktaki
kodlama sistemine göre (örneğin Gray Code) MHz mertebesinde saat (clock) frekansıyla çift
sinyalle çalışır.

Şekil 59: Mutlak enkoder çıkış sinyalleri
3.5. Artımsal Enkoder
Artımsal tip enkoder, bir adım açısı miktarında döndürüldüğünde bir çıkış darbesi (pulse)
veren enkoder tipidir.
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Şekil 60: Artımsal enkoderin çıkış sinyalleri
BÖLÜM 4. SINAMICS HIZ KONTROL ÜNİTESİ
4.1. Hız Kontrol Ünitelerinin Çalışma Prensibi
AC motor hız kontrolü, DC motor hız kontrolüne göre daha zordur. Ancak DC motorların
üretim ve aşınma payı giderleri çok fazladır. Ayrıca, fırçalarından çıkan kıvılcımlardan dolayı
da patlamalı ortamlarda kullanılamamaktadırlar. DC motorlara göre, AC motorların üretim
giderleri az ve aşınma payı giderleri ise ihmal edilebilir düzeydedir. Devirleri ise gerilimden
bağımsız olarak frekansla ayarlanabilmektedir. Dolayısıyla da günümüzde AC motorların
devirlerinin kontrolü daha cazip hale gelmiştir. Daha önceleri sabit devirde çalıştırılıp
mekanik olarak sınırlı bir hız ayarı yapılarak, özellikle sanayi tesislerinde kullanılan üç fazlı
asenkron motorlar, bugün mikroişlemci kontrollü güç elektroniği devreleri ile kumanda
edilmektedir. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler paralelinde üç fazlı asenkron motor hız
kontrol sistemleri de karmaşıklıktan kurtulmaktadır. Hız kontrol cihazları sayesinde asenkron
motor kontrolü daha kolay hale gelmiştir.

Asenkron motoru kontrol etmenin yukarıdaki denklemden de görülebileceği üzere temelde 2
yolu vardır. Birinci yol, motorun kutup sayısını değiştirerek başka bir deyişle motoru
değiştirerek hız kontrolü yapmak. Ancak bu durumda moment kayıpları olabileceğinden pek
tercih edilmez. İkinci yol ise, frekansı değiştirmektir. Eğer bir motorda frekans
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değiştirilebilirse, motorun hızı da bana bağlı olarak değiştirilebilir demektir. Dolayısıyla
asenkron motorlarda hızı kontrol etmenin en kolay ve pratik yolu frekansla oynamaktır. Hız
kontrol cihazlarına “frekans konvertörü” denmesinin sebebi de budur. Motorların etiketinde,
motora ait bazı bilgiler yer alır. Şebeke frekansına göre (50Hz ya da 60Hz) ve kutup sayısına
göre senkron hız değişmektedir. Buna örnek vermek gerekirse; 50Hz ve 4 kutuplu bir
motorun senkron hızı 1500 d/dk iken, 60Hz için ise 1800 d/dk olmaktadır. Asenkron
makineleri senkron makinelerden ayıran en büyük özellik, dönme hızının sabit olmayışıdır.
Bu hız motor olarak çalışmada senkron hızdan küçüktür. Makinenin asenkron oluşu bu
özelliğinden dolayıdır. Motor etiketinde yazan devir değeri, nominal devri gösterir ve senkron
hızdan daha küçüktür.

Asenkron motorun hızını kontrol etmek için kullanılan sürücü, temelde 3 kısımdan oluşur:
•

Doğrultucu katı (Rectifier)

•

DC link (Bara)

•

Evirici katı (Inverter)

Şekil 4-1 Asenkron motorun sürücü ile hız kontrolü
Doğrultucu Katı:
Hız kontrol cihazının giriş katını doğrultucu oluşturur. Doğrultucular, alternatif akımı (AC)
örneğin şehir şebekesini doğru akıma (DC) çevirmek için kullanılır. Gücün her fazı için iki
doğrultucuya ihtiyaç vardır. Bir doğrultucu yalnızca gerilim pozitifken, ikinci doğrultucu ise
yalnızca gerilim negatifteyken üzerinden akım geçmesine izin verir. Hız kontrol cihazlarının
çoğu üç fazlı olduğu için minimum altı doğrultucu kullanılır. Altı doğrultucu olan bir
sürücüyü tanımlamak için “6 darbeli” tanımı kullanılmaktadır.

66

Doğrultucular, kontrollü ve kontrolsüz olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Kontrolsüz
doğrultucular kontrolsüz yarıiletken güç elektroniği elemanları olan diyotların kullanılması ile
sağlanırken, kontrollü doğrultucular ise tristör, IGBT'ler gibi kontrollü yarıiletken güç
elektroniği elemanların kullanılması ile sağlanır.

Standart hız kontrol cihazlarının giriş

katında genellikle diyot kullanılmaktadır. Bilindiği üzere diyotlar, voltajın uygun polaritede
olduğu herhangi bir zamanda akımın akmasına olanak veren en basit güç elektroniği
elemanlarıdır. Asenkron motorun frenlenmesi sırasında ortaya çıkan enerjiyi ters yönde
şebekeye geri verilmesine izin vermezler. Bu yüzden de standart hız kontrol cihazlarında
frenleme ünitesi ve direnci kullanılarak ters yönde oluşan akımın direnç üzerinden akıtılarak
ısıya dönüştürülmesi sağlanır.

Şekil 4-2 Standart hız kontrol cihazı
Kontrollü doğrultucularda akım akmaya başladığında bir mikro işlemcinin kontrolünü
mümkün kılan bir kapı devresi bulunur ve bu da doğrultucunun elektronik yol vericilerde de
kullanılabilmesini sağlar. Bir mikroişlemcinin herhangi bir zamanda açıp kapamasını olanaklı
kılan bir kapı devresi içeren tranzistörler ve IGBT’ler en yaygın olanlarıdır.
DC Link:
Hız kontrol cihazının ikinci kısmını kondansatörlerin bulunduğu DC link oluşturmaktadır.
Doğrultucudan geçen akım, DC barada depolanır. Bara’da doğrultucudan gelen akımı tutacak,
depolayacak

ve

daha

sonra

invertere

gönderecek

olan

kondansatörler

bulunur.

Kondansatörler, şarj olduklarında gerilim kaynağı gibi davranırlar. Asenkron motorlar
genellikle motor olarak çalışırlar. Ancak, motorun frenlemeye geçildiğinde jeneratör olarak
çalışır. Örnek vermek gerekirse, bir aracın yokuş yukarı hareketi sırasında gaz pedalına
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basılacağından benzin harcar (motor çalışma ve şebekeden enerji çekilmesi). Yokuş aşağı
inerken araç, gaz pedalı yerine fren pedalına basılacağından benzin harcanmaz (jeneratör
çalışma ve şebekeden enerji çekilmez).
Asenkron motor frenlemeye geçtiğinde bir gerilim indükler ve kondansatörler üzerindeki DC
gerilim seviyesinin yükselmesine sebep olur. 400V’luk şebeke için olması gereken DC
gerilim sınırı yaklaşık 560V civarıdır. Bu sınırın üzerine çıkıldığında sürücü önce uyarı verir,
gerilim yükselmeye devam ederse sürücü korumaya geçerek durur.
DC geriliminin yükselme sorunu standart sürücülerde frenleme direnci kullanılarak ortadan
kaldırılmış olunur. Elektriğin temel kurallarından birisi “enerji korunum” kuralıdır. Bunun
anlamı enerji asla kaybolmaz ama başka bir enerjiye dönüşebilir. Bu duruma en güzel örnek
olarak; formula yarışlarındaki yüksek hızda giden araçların virajlara gelip birden
yavaşladığında, aradaki enerji farkının ısıya dönüşmesinden dolayı, tekerleklerinin olduğu
yerden kıvılcım çıkması gösterilebilir.
Örnek: Yavaşlayan bir araç:
Mesela aracın ağırlığı 1 ton (veya 1000 kg) olsun,
Durum 1) Arabanın hızı 270km/h (veya 75 m/s)
Durum 2) Arabanın hızı 90km/h (veya 25 m/s)
Mekanik Enerji = ½ . m . v2

1) Mekanik Enerji (M1)

= 2.812 kWs

2) Mekanik Enerji (M2)

= 312 kWs

-______________
Enerji farkı [ M1 – M2 ] = 2.500 kWs
Buradaki enerji farkı, enerji korunum kuralına göre ısıya dönüşmüştür.
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Şekil 4-3 Enerji korunumu
Asenkron motorun jeneratör olarak çalışması rejeneratif çalışma olarak adlandırılır. Asansör,
vinç gibi dikey yönde hareketin olduğu veya ani duruşların istendiği durumlar, rejeneratif
çalışmanın olduğu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Rejeneratif hız kontrol
cihazlarında, sürücünün giriş katında diyotlar yerine IGBT güç elektroniği elemanları
kullanılarak frenleme direncine ihtiyaç kalmadan enerjinin, tamamen şebekeye geri basılması
sağlanır.

Şekil 4-4 Rejeneratif hız kontrol cihazı
Evirici Katı (Inverter):
DC geriliminin AC gerilime dönüştürüldüğü kısım inverter (evirici) olarak adlandırılmaktadır.
Bir inverterin görevi girişindeki bir doğru gerilimi çıkışında istenen genlik ve frekansta
simetrik bir alternatif gerilime dönüştürmektir. Çıkışta elde edilen gerilim ve frekans değerleri
sabit veya değişken olabilir.
İnverterler; gerilim beslemeli ve akım beslemeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Gerilim
Beslemeli inverterler sabit DC gerilimle beslendiği halde, Akım beslemeli inverterler bir akım
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kaynağından beslenirler. Bir gerilim kaynağına seri olarak bir endüktans bağlanmak suretiyle,
bu kaynak bir akım kaynağına da dönüştürülebilir. Bir geri besleme çevrimi yardımı ile
gerilim değiştirilmek suretiyle istenen akım elde edilebilir. Bir gerilim beslemeli inverter,
akım kontrol modunda çalıştırılabilir. Benzer şekilde bir akım kontrollü inverter, gerilim
kontrol modunda çalıştırılabilir.

Şekil 4-5 IGBT tetikleme, kondansatör şarjı ve deşarjı
PWM inverterde yüksek anahtarlama hızları gerektiğinden hız kontrol cihazlarının inverter
katında IGBT güç elektroniği elemanları kullanılmıştır. IGBT saniyede binlerce kez açılıp
kapanabilir ve motora iletilen gücü çok hassas olarak kontrol eder. IGBT’de, motora istenilen
frekansta akım sinüs dalgası için “Darbe Genişlik Modülasyonu” (PWM) adı verilen bir
yöntem kullanılır. Burada,

asenkron motorun çalışması için gerekli olan gerilim

üretilmektedir.
4.2. Sinamics Ailesine Genel Bakış
4.2.1. Uygulamalar
SINAMICS mekanik ve endüstriyel mühendislik uygulamaları için Siemens tarafından
tasarlanan bir hız kontrol ünitesidir. SINAMICS tüm hız kontrol görevleri için uygun
çözümler sunar:
• Pompa ve fan uygulamaları
• Santrifüj, presler, ekstrüderler, asansörler, taşıma bantları ve nakliye sistemleri
• Tekstil, plastik film ve kâğıt makineleri ve demir çelik fabrikaları
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•

Takım tezgahları, paketleme ve baskı makineleri

Şekil 4-6 SINAMICS Uygulamaları
4.2.2. SINAMICS Sürücü Ailesinin Temel Tipleri
Uygulamaya bağlı olarak SINAMICS ailesi, her türlü hız kontrol görevi için en uygun
çözümü sunar.
• SINAMICS G; yüksek dinamizm beklenmeyen hassasiyetin kısmen düşük olduğu
asenkron motor kontrol uygulamaları için tasarlanmış sürücü tipidir. Asenkron motorların
kullanıldığı standart uygulamalar için tasarlanmıştır.
• SINAMICS S, senkron yada asenkron motorların kullanıldığı karmaşık hız kontrol
uygulamaları için tasarlanmıştır. Sahip olduğu gelişmiş teknolojik fonksiyonlar sayesinde
yüksek hassasiyet ve dinamizm gerektiren uygulamaların rahatlıkla üstesinden gelir.
4.2.3. Platform Konsepti ve Tümleşik Otomasyon (TIA)
Tüm SINAMICS versiyonları ortak bir platform konseptine bağlıdır. Ortak donanım ve
yazılım altyapısı kadar, tasarım, konfigürasyon ve devreye alma görevleri için
standartlaştırılmış olan araçlar tüm ürünler arasında üst düzeyde entegrasyon sağlar.

71

Şekil 4-7 Siemens modüler otomasyon konseptinin bir parçası olarak SINAMICS
SINAMICS çözümsüz uygulama alanı bırakmayacak geniş bir çeşitlilikte hız kontrol
görevlerini işler. Farklı SINAMICS versiyonları birbirleri ile uyumludur ve uygulamalarda
kolaylıkla birlikte kullanılabilirler.
SINAMICS Siemens’in “Tümleşik Otomasyon(TIA)” konseptinin bir parçasıdır. SINAMICS
sistemleri; otomasyon seviyesinde yapılandırma, veri depolama ve haberleşme özelliklerini
kapsayarak SIMATIC, SIMOTION ve SINUMERIK ile düşük bakım giderli çözümler sunar.
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4.2.4. Genel Bakış
Kompleks hız kontrol görevleri için modüler sistem

Şekil 4-8 Çok eksenli ve tek eksenli hız kontrol üniteleri içeren bir konfigürasyon
SINAMICS S120 endüstriyel uygulamalardaki karmaşık hız kontrol problemlerini
çözebilmek için modüler yapıda tasarlanmıştır. Kullanıcılar birçok değişik uyumlu
parçalardan ve fonksiyonlardan seçim yaparak kendi koşullarını en iyi karşılayan seçimi
yaratabilirler. Yüksek performanslı bir yapılandırma aracı olan SIZER, optimum hız kontrol
ünitesi konfigürasyonunu belirlemeyi kolaylaştırır. SINAMICS S120 birçok farklı tipteki
motor ile birlikte kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. SINAMICS S120, ister asenkron
isterse senkron olsun tüm AC motor tiplerini desteklemektedir.
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4.2.4.1. SINAMICS S120 AC Hız Kontrol Sistemi

Şekil 4-9 Genel Bakış, AC Hız Kontrol Ünitesi
SINAMICS S120 AC hız kontrol ünitesi, birbirinden bağımsız eksenler için tasarlanmış
modüler bir hız kontrol sistemidir ve bu sayede oldukça geniş bir dizi endüstriyel uygulama
alanında çözüm üretir.
Uygulamalar:
• Merkezi hız kontrol ünitesi ile çalışan makine konseptleri(örn. pres, baskı, paketleme)
• Birbirinden uzak ya da bağımsız parçalardan oluşan modüler makine konseptlerinde
• Yüksek hassasiyet, kararlılık ve yumuşak çalışma özelliklerinin gerekli olduğu ve standart
hız kontrol ünitelerinden daha yüksek performans gerektiren makine ve endüstriyel
uygulamalarda.
• Tek eksenli taşıma uygulamalarında (kaldırma, taşıma, indirme)

74

• Şebeke yönüne geri besleme yapmayı gerektirmeyen hız kontrol uygulamalarında ( tel
çekme, haddeleme)
• Hız kontrol ünitesi gruplarında birbirinin yerine kullanılabilirlik gerektiren uygulamalarda
(Besleme Modülünün (infeed) arızalanması ona bağlı bütün eksenlerin durmasına neden
olur. S120 AC hız kontrol cihazında ise her cihaz sadece kendi eksenini etkiler.)
Kompakt tasarımlı bir hız kontrol cihazı, bir güç ünitesi(PM340) ile bir Kontrol
Ünitesi(CU310) ya da bir güç ünitesi(PM340) ile bir Kontrol Ünitesi Adaptöründen (CUA31
ya da CUA32) oluşur.
SIZER mühendislik yazılımı sayesinde ihtiyaca uygun hız kontrol ünitesi kombinasyonunu
seçmek kolaylaşır. STARTER yazılımıyla da kullanıcıya dost bir tarzda devreye alma işlemi
yapılabilmektedir.
SINAMICS S120 sistemi geniş bir dizi motor tipi ile birlikte kullanılabilmektedir. İster
senkron ister asenkron, ister döner ister lineer olsun tüm AC motor tipleri SINAMICS S120
AC hız kontrol ünitesi tarafından desteklenmektedir.
4.2.4.2. Sinamics S120 Modüler Hız Kontrol Sistemi
Hız kontrol ünitesi görevlerini birlikte yürüten koordineli hız kontrol üniteleri birçok makine
ve mühendislik uygulamalarında kullanılır, örneğin ayaklı vinçlerde, tekstil endüstrisinde
gergi sistemlerinde ve kâğıt makinelerinde. Frenleme ve hareket esnasında eksenler arasında
enerji değişimi ile maliyet tasarrufu sağlayabilmek için bu tür uygulamalarda DC baraları
birbirine bağlı hız kontrol üniteleri kullanılır.
SINAMICS S120 geniş bir güç aralığında DC besleme ve DC/AC çevirici modüller içerir. Bu
üniteler yan yana yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır, bu sayede çok eksenli hız kontrol
ünitesi yapılandırmalarında yer tasarrufu sağlanmış olur.
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Şekil 4-10 SINAMICS S120 modüler hız kontrol sistemine genel bakış
4.2.4.3. Merkezi Bir Kontrol Noktası ile Yeni Sistem Mimarisi
Elektronik olarak düzenlenen bağımsız hız kontrol üniteleri birlikte çalışarak hız kontrol
ünitesi görevlerini gerçekleştirirler. Yüksek seviyeli kontrolörler ile hız kontrol üniteleri
kontrol edilerek gerekli koordineli hareketler elde edilir. Bu işlem kontrolör ve hız kontrol
üniteleri arasında döngüsel veri değişimi gerektirir. Bu değişim veri yolu üzerinde bir alan
işgal edecektir, bu veri değişiminin kurulum ve yapılandırması için büyük çaba ve zaman
gerekir. SINAMICS S120 bu konuda farklı bir yaklaşım gösterir. Merkezi bir Kontrol Ünitesi
tüm bağlantılı eksenlerde hız kontrol görevini yerine getirir ve aynı zamanda hız kontrol
üniteleri ile eksenler arasında teknolojik bağlantılar kurar. Tüm gerekli veri merkezi kontrol
ünitesinde depolandığında aktarılmasına ihtiyaç duyulmaz. Dahili eksen bağlantıları
STARTER yazılımıyla kolayca yapılabilir. SINAMICS S120 basit teknolojik görevleri
kendisi yerine getirebilir. Karmaşık teknolojik görevler için SIMOTION ürün spektrumu
içindeki programlanabilir modüller kullanılabilir.
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4.2.4.4. DRIVE-CLIQ – tüm parçalar arasında dijital arabirim
Tüm SINAMICS S120 parçaları kompakt asenkron motorlar ve enkoderler de dâhil olmak
üzere DRIVE-CLIQ olarak adlandırılan ortak seri bir arabirimde dâhili olarak bağlanabilirler.
Tüm kablolar ve bağlantı elemanları parça sayısını ve maliyetlerini düşüren standart bir
tasarıma sahiptir. DRIVE-CLIQ arabirimi olmayan motorlar için dönüştürücü modüller
(sensor modülleri) mevcuttur; bu ara modüller ile geleneksel tüm enkoder sinyalleri DRIVECLIQ’e dönüştürülerek kullanılabilir.
Tüm SINAMICS S120 parçaları, bu parça hakkındaki ilgili veriyi içeren elektronik tip bir
etikete sahiptir. DRIVE-CLIQ arabirimi olan motorlarda bu veri elektrik devresi şemasını ve
motor enkoderindeki yapılanma parametrelerini de içerir. Kontrol ünitesi bu veriyi DRIVECLIQ aracılığıyla otomatik olarak kaydeder böylece devreye alma veya parça değişimi
sırasında girilmesine ihtiyaç duyulmaz.

Şekil 4-11 SINAMICS S120’de DRIVE-CLIQ aracılığıyla elektronik etiketlerin okunması.
Teknik veriye ek olarak etiket lojistik veriyi de içerir (üreticinin kimliği, sipariş numarası ve
küresel kimliği(ID)). Bu veri yerinden veya uzaktan elektronik olarak okunabildiğinden
makinede kullanılan tüm parçalar ayrı ayrı belirlenebilir, bu da servis hizmetlerini basitleştirir.
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4.3.

Sinamics S120 Devreye alma işlemi

4.3.1. Devreye alma için hazırlıklar
SINAMICS S hız kontrol ünitesinin devreye alınması için gereken temel ihtiyaçlar aşağıdadır:
•

STARTER ya da SCOUT devreye alma yazılımı

•

PROFIBUS veya PROFINET arabirimi

•

Elektrik bağlantıları yapılmış hız kontrol ünitesi

Aşağıdaki şema temel bir örnek yapılandırmayı modüler (booksize) ve şase (chassis)
parçalarıyla göstermektedir.

Şekil 4-12 Örnek yapılandırma
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4.3.1.1. Profibus yapılandırması
PROFIBUS haberleşmesi için aşağıdaki ürünleri tavsiye ediyoruz:
PC/PG arabirimi PROFIBUS için haberleşme modülleri ;
•

CP5511( PROFIBUS arabirimi PCMCI kartı aracığıyla)
Konfigürasyon: PCMCIA tip 2 kart + PROFIBUS bağlantısı için 9 pin SUB-D soketli
adaptör.
Sipariş No: 6GK1551-1AA00

•

CP5512(PROFIBUS bağlantısı CARDBUS aracılığıyla)
Konfigürasyon: PCMCIA tip 2 kart + PROFIBUS bağlantısı için 9 pin SUB-D soketli
adaptör Sadece MS Windows 2000/XP Professional ve PCMCIA 32 içindir.
Sipariş No: 6GK1551-2AA00

•

CP5611(PROFIBUS bağlantısı kısa PCI kartı aracılığıyla)
Konfigürasyon: PROFIBUS’a bağlantı için 9 pin SUB-D soketi ile kısa PCI kartı.
Sipariş No: 6GK1561-1AA00

•

CP5613(PROFIBUS bağlantısı kısa PCI kartı aracılığıyla)
Konfigürasyon: PROFIBUS’a bağlantı için 9 pin SUB-D soketi ile kısa PCI kartı, hata
tespiti için LED’ler, PRPFIBUS kontrolörü ASPC2 StepE
Sipariş No : 6GK1561-3AA000

•

USB Adaptörü(PROFIBUS bağlantısı USB aracılığıyla)
Konfigürasyon: PC/PG’ye bağlanmak için USB bağlantılı adaptör ve PROFIBUS’a
bağlantı için 9 pin SUB-D soketi Sadece MS Windows 2000/XP Professional ve
maksimum 1.5 Mbaud içindir.
Sipariş No: 6ES7972-0CB20-0XA0

Bağlantı Kabloları
•

CP5xxx<< PROFIBUS arasında
Sipariş No: 6ES7901-4BD00-0XA0
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Kablo Uzunlukları
Tablo 4-1 İzin Verilen PROFIBUS Kablo Uzunlukları
Bit Hızı

Maks. Kablo Uzunluğu (m)

9,6k dan 187,5 k kadar

1000

500k

400

1,5 M

200

3-12 M

100

4.3.1.2. PROFINET Parçaları
PROFINET aracılığıyla iletişim için aşağıdaki parçaları tavsiye ediyoruz:
___________________________________________________________________________
Not: STARTER ile kusursuz bir devreye almak için standart Ethernet arabirimi kullanılabilir.
CBE20 tüm Ethernet kablolarını destekler. (çapraz yada 1:1 kablo)
Tavsiye edilen Bağlantı Kabloları
•

Endüstriyel Ethernet FC TP Standart kablosu GP 2x2 (maks. 100m kadar) Standart
ana yol kablosu ile bükülmez iletkenler ve hızlı yerleşim için özel bir tasarım
Sipariş No: 6XV1840-2AH10

•

Endüstriyel Ethernet FC TP Esnek Kablo GP 2x2 ( maks.85m’ye kadar)
Sipariş No: 6XV1870-2B

•

Endüstriyel Ethernet FC Sürüklenir Kablo GP 2x2 (maks.85m’ye kadar)
Sipariş No: 6XV1870-2D

•

Endüstriyel Ethernet FC sürüklenir Kablo 2x2 (maks. 85m’ye kadar)
Sipariş No: 6XV1840-3AH10

•

Endüstriyel Ethernet FC Deniz Kablosu 2x2 (maks. 85m’ye kadar)
Sipariş No: 6XV1840-4AH10
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Tavsiye Edilen Bağlantı Parçaları
•

Endüstriyel Ethernet FC RJ45 CBE20 ile CU320 için Fiş 145
Sipariş No: 6GK1901-1BB30-0Ax0

•

Endüstriyel Ethernet FC RJ45 CU310PN için fiş 180
Sipariş No: 6GK1901-1BB10-2Ax0

4.3.1.3. DRIVE-CLİQ ile kablo bağlantısı kuralları
Bu kurallar kayıtsız şartsız uyulması gereken DRIVE- CLİQ kuralları ve tavsiye edilen
kurallar olarak ikiye ayrılır. Tavsiye edilen kurallara uyulursa STARTER programında offline
olarak üretilen mimaride(topoloji) değişiklik yapılması gerekmez.
Eğer gerçek topoloji STARTER’ın offline konumunda kurduğu topolojiyi karşılamıyorsa o
zaman offline topolojinin bilgisayardan sisteme aktarılmadan (download) önce gerçek sisteme
göre uyarlanması gerekir.

4.3.1.3.1. Genel kurallar
DRIVE-CLİQ kuralları
•

Kontrol Ünitesindeki DRIVE-CLİQ hattına en fazla 16 nod bağlanabilir.

•

Bir sıraya en fazla 8 nod bağlanabilir. Bir sıra her zaman Kontrol Ünitesi
perspektifinden görülür.

Not: Bir adet Çift Motor Modülü iki DRIVE-CLİQ noduna karşılık gelir.

•

Daire şeklinde kablo bağlantısına izin verilmez.

•

Parçalar iki kez bağlanamaz.
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Şekil 4-13 CU320 X103 üzerinde örnek bir DRIVE-CLİQ hattı
Not: STARTER’daki “topoloji” ekranını çağırarak DRIVE –CLİQ topolojisini her hız kontrol
ünitesi için kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz

4.3.1.3.2. Tavsiye edilen kurallar
•

Kontrol Ünitesinden DRIVE-CLİQ kablosu ilk olarak booksize güç bölümündeki
X200’ ve veya şase güç bölümündeki X400’e bağlanmalıdır.

•

Güç bölümleri arasındaki DRIVE-CLİQ bağlantılarının her biri, her takip eden
parçada X201’den X200’e ya da şasi tiplerde X401’den X400’e bağlanmalıdır.

Şekil 4-14 Örnek: DRIVE-CLİQ hattı
•

Motor enkoderi beraberindeki Motor Modülüne bağlanmalıdır.
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Tablo 2-4 Motor modülüne motor enkoder bağlantısı
Parça

Motor Enkoder Bağlantısı

Tek Motor Modülü Kompakt

X202

Çift Motor Modülü

• Motor bağlantısı X1: Enkoder X202
• Motor bağlantısı X2: Enkoder X203

Tek motor modülü Şase

X402

Not: Bir Motor Modülüne ilave bir enkoder bağlanırsa, bu otomatik olarak bu hız kontrol
ünitesine 2. enkoder olarak atanır.

•

Voltaj Algılama Modülü(VSM) şase tip cihazlar için beraberindeki Aktif Hat
Modülüne (ALM) bağlanmalı ve Şase tip Aktif Arabirim Modülüne (AIM)
yerleştirilmelidir.

Şekil 4-15 Booksize ve Şase tipler için VSM ile birlikte bir topoloji örneği
Tablo 2-5 VSM Bağlantısı
Parça

VSM Bağlantısı

Booksize Aktif Hat Modülü

X202

Şase tipi Aktif Hat Modülü

X402

Dikkat!
DRIVE –CLIQ üzerindeki istasyonların (nodların) tümü p0115[0] de belirtilen, aynı
örnekleme zamanına sahip olmalıdır. Aksi takdirde VSM Kontrol Ünitesinin bağımsız bir
DRIVE –CLIQ arabirimine bağlanmalıdır.
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4.4. Devreye Alma
4.4.1. STARTER Devreye Alma Yazılımı
STARTER, SINAMICS ve MICROMASTER ürün ailesindeki hız kontrol cihazlarının
devreye alınması için kullanılan bir yazılımdır ve aşağıdakiler işlemler için kullanılabilinir:
•

Devreye alma

•

Test etme

•

İzleme

4.4.1.1. Önemli STARTER işlevleri
STARTER projenin yönetimi için aşağıdaki işlemleri destekler.
•

RAM’dan ROM’a kopyalama

•

Projenin sisteme yüklenmesi

•

Sistemden PG/PC’ye yükleme

•

Fabrika ayarlarına alma

•

Devreye alma sihirbazı ile devreye alma işlemi

RAM’den ROM’a Kopyalama
Bu özellik geçici hafızalı kontrol ünitesi verilerini kalıcı hafızalı kompakt flaş (CF) kartta
saklamak için kullanılır. Bu özellik kontrol ünitesinin 24 V güç beslemesi kapatılsa bile
verilerin kaybolmamasını sağlar.
Bu özellik aşağıdaki gibi kullanılabilir:
•

Tools –> Setting –> Download –> “Copy RAM to ROM” aktif edilir.
Bu demektir ki; her “Download to target system” veya “Download to target device”
komutunda veri kalıcı hafızaya aktarılır.

•

Hız kontrol ünitesi biriminin üzerine sağ tıklayın => Target device =>Copy RAM to
ROM
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•

Hız kontrol ünitesi birimi işaretlenir => “RAM’dan ROM’a kopyalama” düğmesine
basılır.

Projenin sisteme yüklenmesi
Bu fonksiyon seçilen STARTER projesini kontrol birimine yüklemek için kullanılır. Veri
Kontrol Ünitesinin çalışma hafızasına yüklenir. Sistemin yeniden başlatılmasından sonra
program çalışmaya başlar.
Bu fonksiyon aşağıdaki gibi aktive edilebilir:
•

Hız kontrol ünitesi birimini sağ tıklayın => Target device –> Download to target device

•

Hız kontrol ünitesi birimi seçilir => “Download to target device” düğmesine basılır.

•

Online/offline karşılaştırması sayfasında => “Load to PG/PC” düğmesine basılır.

•

Proje tüm hız kontrol ünitelerine aynı anda yüklenmek isteniyorsa:
“Load project to target system” butonuna basılır, proje menüsünde => “Load to target system”

seçilir.

Sistemden PG/PC’ye yükleme
Bu fonksiyonu mevcut Kontrol Ünitesi projesini STARTER’a yüklemek için kullanabilirsiniz.
Fonksiyon aşağıdaki gibi aktive edilebilir:
•

Hız kontrol ünitesi birimi sağ tıklayın=> Target device –> Load to PG/PC

•

Hız kontrol ünitesi birimi seçilir(gri renktedir)=> “Load to PG” butonu tıklanır.

•

Online/offline karşılaştırma sayfasında=>” Load to PG” butonu tıklanır.

Fabrika ayarlarına alma işlemi
Bu fonksiyon kontrol ünitesi hafızasındaki tüm parametrelerin fabrika ayarlarına alınması için
kullanılabilir. Kompakt Flaş (CF) karttaki verilerin de fabrika ayarlarına alınması için “Copy
RAM to ROM” fonksiyonunu

seçilir.

Fonksiyon aşağıdaki gibi aktive edilir:
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•

Hız kontrol ünitesi birimin üzerine sağ tıklayınız –> Target device –> Restore factory
setting

•

Hız kontrol ünitesi birim seçilir(gri renktedir)=> “Restore factory setting” butonuna
basılır.

4.4.1.2. Online çalışmanın başlatılması: PROFIBUS aracılığıyla STARTER
PROFIBUS aracılığıyla online çalışma

Şekil 4-16 PROFIBUS aracılığıyla STARTER ile bağlantı kurma (CU320 ve CU310DP)
PROFIBUS aracılığıyla bağlantı için STARTER ayarları
PROFIBUS aracılığıyla haberleşme sağlanabilmesi için STARTER’da aşağıdaki ayarların
yapılması gereklidir:
•

Araçlar- “Set PG/PC interface” seçilir. “Add/remove interfaces “
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•

Araçlar -> ”Set PG/PC interface”
“PG/PC is only master on bus” komutu sisteme göre aktifleştirilir ya da pasifleştirilir

4.4.1.3. On-line çalışmanın başlatılması: PROFINET IO aracılığıyla STARTER
PROFINET IO aracılığıyla online çalışma IP aracılığıyla gerçekleştirilir.
Önkoşullar
•

STARTER versiyonunun 4.0 veya daha üstü olması

•

Kayıt aracı “PST Primary Setup Tool” versiyonunun 3.0 veya daha üstü olması
Kurulum aracı STARTER CD’sinde temin edilebilir veya aşağıdaki Internet
adresinden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz:
http:/support.automation.siemens.com/WW/view/de/19440762

•

Sinamics S120 firmware versiyonun 2.4. veya daha üstü olması

•

CU320 için CBE20 kartının kullanılması
CBE20 takıldığı zaman PROFIBUS aracılığıyla eşzamanlı iletişim artık mümkün
olmayacaktır.
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Şekil 4-17 PROFINET IO aracılığıyla STARTER(örnek)
PROFINET ile online çalışma işlemleri:
1. Windows XP için IP adresini ayarlayın.
Burada söz edilen PG/PC için sizin belirleyebileceğiniz sabit bir IP adresi
belirlenmesidir.
1. STARTER içindeki ayarlar yapılır
2. PST programı ile IP adresinin ve isminin atanması(nod (cihaz) kayıt işlemi)
PROFINET arayüzü kayıt edilmelidir ki STARTER haberleşmeyi sağlayabilsin.
3. STARTER’dan online çalışmayı seçmek.
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IP adresinin Windows XP’de kurulumu
Masaüstünden “ağ bağlantılarını” seçiniz- Özellikler ağ kartını çift
tıklayınÖzelliklerInternet Protokol(TCP/IP)Özellikler serbestçe girilebilir adresleri
giriniz.

Şekil 4-18 Internet Protokolünün Özellikleri
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STARTER’daki Ayarlar
PROFINET aracılığıyla iletişim için STARTER’da aşağıdaki ayarların yapılması
gerekmektedir.
•

Araçlar_ PC/PG arabirimini ayarla

Şekil 4-19 PC/PG arabiriminin ayarlanması
•

Hız kontrol ünitesini sağ tıklayın Target deviceOnline accessModule address

Şekil 4-20 Online giriş ayarı
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PST programı ile IP adresinin ve isminin atanması(nod (cihaz) kayıt işlemi)
PST programı kullanılarak PROFINET arabirimine (örn.CBE20/CU310PN) bir IP
adresi ve adı tahsis edilebilir.
•

Ethernet kablosunu PG/PC’den doğrudan PROFINET arabirimine bağlayınız.

•

Kontrol Ünitesine elektrik veriniz.

•

İlk Kurulum Araçlarını(STARTER CD’sinde bulunmaktadır) çalıştırınız.

•

AyarlarAğ KartıAğ kartı seçiminin yapılması

•

AğAra(veya F5)

•

PROFINET aygıtını seçiniz Modülİsim Tahsisi istasyon adını giriniz OK

•

Modül Yükleme işlemi(download)

•

AğAra(veya F5)

•

PROFINET cihazındaki “Ind. Ethernet Arabirimi” seçinizBir IP adresi tahsis
edinizBir IP adresi giriniz(örn. 192.168.0.2) bir alt ağ maskesi giriniz(örn.
255,255,255,0) Alt ağ maskeleri STARTER kullanırken tutarlı olmalıdır.

•

Modül Yükleme işlemi (download)

______________________________________________________________________
Not: Kontrol Ünitesi için IP adresleri ve aygıt adı Kompakt-Flaş Karta kaydedilir.
______________________________________________________________________
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4.5. Temel Operatör Paneli 20 (BOP20)
BOP20 üzerinde altı butonu bulunan ve arka planı aydınlatmalı bir ekran ünitesi olan temel
bir operatör panelidir. BOP20 SINAMICS Kontrol ünitesinin (örneğin; CU310, CU320)
üzerine takılabilir ve çalıştırılabilir. Sadece FW 2.4 ve üstü firmware yüklü cihazlar ile
kullanılabilir.
BOP20 kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir
•

Parametrelerin girilmesi

•

Çalışma modlarının, parametrelerin, alarmların ve hataların görüntülenmesi

•

Devreye alırken çalıştırma ve durdurma

BOP20 kullanılarak projeleri ele alırken sizi destekleyen parametreler aracılığıyla aşağıdaki
fonksiyonlar yürütülebilir.
•

Fabrika ayarlarına alma

•

RAM’dan ROM’a kopyalama

•

LED aracılığıyla kimlik tespiti

•

Hata bildirimi

Fabrika ayarlarına alma
Tüm cihaz CU Objesinde aşağıdaki şekilde fabrika ayarlarına alınabilir.
•

p0009 = 30

•

p0976 = 1

RAM’dan ROM’a kopyalama
Tüm parametreler CU Objesindeki işlemler ile aşağıdaki şekilde CF karta kaydedilebilir.
•

P tuşunu 3 saniye basılı tutunuz veya

•

p0009 = 0
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•

p0977 = 1

Not
Eğer bir hız kontrol ünitesinde tanımlama işlemi seçilmişse (örneğin; motor
tanımlama) bu parametre kabul edilmez.
Hata bildirimi
Fn tuşuna basılarak sebebi ortadan kaldırılmış olan tüm hatalar giderilebilir.
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4.6. STARTER’da yeni proje oluşturulması
4.6.1 Offline proje oluşturulması
Offline bir proje oluşturmak için PROFIBUS adresine, aygıt tipine (örn. SINAMICS S120) ve
aygıt versiyonuna (örn. FW 2.2) ihtiyacınız olacaktır. Yeni bir proje oluşturmak için aşağıda
gösterildiği gibi STARTER programında “Project” menüsünden “New” seçilir.
.
Projenin kaydedileceği yer istenirse değiştirilebilir, değiştirilmez ise program kendi proje
dosyasına kaydedecektir. Proje adı kullanıcı tarafından belirlenebilir.

Şekil 4-21

Şe
Şekil 4-22
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Aşağıda gösterildiği gibi “insert single drive unit” seçilerek siteme yeni hız kontrol ünitesi
eklenir.

Şekil 4-23
Eklenecek ünitenin tipi, kullanılacak kontrol ünitesi, firmware versiyonu, kullanılacak
haberleşme protokolü ve bus adresi gibi özellikleri aşağıdaki şekilde girilir ve Ok tuşuna
basılarak işleme devam edilir.

Şekil 4-24
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4.6.2. Online olarak bir hız kontrol ünitesi araştırılması
Online olarak bir hız kontrol ünitesi araştırmak için hız kontrol ünitesi ve PC/PG PROFIBUS
aracılığıyla bağlanmış olmalıdır. Aşağıda gösterildiği gibi “Project” menüsünden “New with
wizard” işlemi seçilir.

Şekil 4-25
Aşağıda gösterildiği şekilde “Find drive units online” butonuna basılır.

Şekil 4-26
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Kullanıcı tarafından belirlenen proje adı girilir ve “next” butonuna basılarak devam edilir.

Şekil 4-27
Burada, “Change and test” ile PG/PC arabirimi haberleşme ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Şekil 4-28
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Bir sonraki bölümde aşağıda gösterildiği şekilde otomatik arama başlayacaktır

Şekil 4-29
Tahrik ünitesi, STARTER tarafından bulunduktan sonra “continue” tuşuna basın ve daha
sonrada “complete” tuşu ile işleminizi tamamlayınız.

Şekil 4-30
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Şekil 4-31
Projenizi yukarıda gösterilen şekilde oluşturduktan sonra hız kontrol ünitesini kullanım
alanına göre yapılandırabilirsiniz. Örnek olarak temel pozisyonlama ya da hız kontrolü, vb.

4.6.3. Hız Kontrol Sisteminde OFF komutları
Sinamics hız kontrol ünitelerinde üç tip OFF komutu bulunur bunlar:
•

OFF1 Konumu


n_set = 0 hız kontrol ünitesini hız kesme rampasıyla (p1121) ani frenlemek için
kullanılan giriştir.



0 hız tespit edildiğinde motoru tutan fren (eğer parametreler girilmişse) kapanır
(p1215). Fren uygulama zamanı sona erdiğinde darbeler kesilir (p1217) . Eğer gerçek
hız p1226’daki eşiğin altına düşerse veya eğer gözlem zamanı (p 1227) başladığında
hız noktası değeri, hız eşiği (p1226) değerine eşit ya da küçük olursa hızın 0 olduğu
kabul edilir.

•

OFF2 Konumu


Sinyalin kesilmesi ile hız kontrol ünitesi durağan hale doğru kendi ataleti ile gider.
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•



Motor freni (eğer parametreler girilmişse) derhal kapatılır.



Çalıştırma yasağı aktive edilir.

OFF3 Konumu


n_set = 0 hız kontrol ünitesini derhal OFF3 hız kesme rampası boyunca frenlemek için
kullanılır.



0 hız tespit edildiğinde motoru tutan fren (eğer parametreler girilmişse) kapanır. Fren
uygulama zamanı p 1217 sona erdiğinde hız kontrol ünitesi devreden çıkar. Eğer
gerçek hız p1226’daki eşiğin altına düşerse veya eğer gözlem zamanı (p 1227)
başladığında hız noktası değeri, hız eşiği (p1226) değerine eşit ya da küçük olursa
hızın 0 olduğu kabul edilir.



Çalıştırma yasağı aktive edilir.
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4.7. Hız Kontrol Özelliği
Sinamics S120 hız kontrol ünitesinin hız kontrol modunda devreye almak için aşağıdaki işlem
sırası izlenmelidir. Öncelikle sistem önceki bölümlerde anlatıldığı gibi devreye alınır daha
sonra “configuration” sayfası açılır. Açılan sayfada aşağıda gösterilen “Configure DDS”
butonuna basılır.

Şekil 4-32
Açılan sayfada aşağıda gösterilmiş olan “Extended setpoint channel” özelliği şekildeki gibi
seçilir. Daha sonra “Continue” butonuna basılarak işleme devam edilir, en sonunda “Finish”
butonuna basılarak işlem tamamlanır.

Şekil 4-33
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Daha sonra soldaki menüden “Speed setpoint” sayfası açılır. Açılan sayfada aşağıda
gösterilmiş olan “Main setpoint” parametresi hızın değiştirilmesi için kullanılacak olan giriş
noktası (analog, fixed setpoint, profibus setpoint vb.) ile dahili olarak bağlanır
(interconnection). Bu giriş fabrika ayarlarında “Fixed speed setpoint” çıkış parametresine
bağlıdır.

Şekil 4-34
Hız kontrolü için kullanılacak olan hızlanma ve yavaşlama rampa değerleri ise aşağıda
gösterildiği gibi “Ramp function generator” bölümünden ayarlanabilir.
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Yukarıdaki şekilde devreye alınan sistemin çalıştırılması için ise aşağıda gösterildiği gibi
“Control logic” bölümünden “P840 OFF1” parametresi aşağıdaki bbi dijital giriş ya da başka
bir giriş ile dahili olarak bağlanır. Daha sonra da bu değer lojik “1” olarak değiştirilerek
sistem çalıştırılabilir.

Şekil 4-36
4.7.1. Hız Kontrol Parametrelerinin ayarlanması
Sinamics sürücüler servo kontrol uygulamalarında genellikle hız kontrol modunda çalışırlar.
Bu bağlamda temel hız kontrol parametrelerinin ayarlanması performans açısından çok büyük
önem taşır. Sinamics sürücülerde hız kontrol parametre ekranı STARTER yazılımı üzerinden
aşağıdaki gibidir
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.
Şekil 4-37
Encoder’la hız kontrolünde, geri besleme bilgisi motora bağlanan enkoderdan alınır. Genel
olarak şemadan bahsedecek olursak, Hız ayar noktası filtresinden gelen hız bilgisi isteğe bağlı
bir sınırlandırmaya girdikten sonra enkoder geri beslemesinden gelen hız değerine göre PI
kontrolöre girer. Kontrolörden çıkan kontrol işareti de Moment Ayar Noktalarına girer. PI
kontrolörün katsayılarının ayarlanmasında, katsayılar direk olarak dışardan atanır ancak, bu
atanan

katsayılar

kontrolöre

girmeden

önce

Adaptasyon

denen

kısımda

bazı

koşullandırmalardan geçirildikten sonra kontrolöre girer. PI kontrolör için oransal kazanç Kp
ile entegral zamanı ise Tn ile ifade edilmektedir.
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4.8. Temel pozisyonlama özelliği
Temel pozisyonlama, doğrusal ve dairesel eksenlerin motor enkoder (dolaylı ölçüm) sistemi
veya makine enkoder (doğrudan ölçüm) sistemi ile mutlak veya artımsal olarak
pozisyonlanması için kullanılır. Bu özellik hem servo hem de vektör modları için mevcuttur.
Temel Pozisyonlama özelliği, kolay ve hızlı yapılandırma, devreye alma ve izleme imkanları
sunar. Ayrıcatemel pozisyonlama özellikleri kontrol paneli kullanılarak bilgisayardan
başlatılabilir, test edilebilir ve sonuçları izlenebilir.
Temel pozisyonlama özelliği aktif edildiğinde, durağan izleme, pozisyonlama izleme,
dinamik takip hata izleme, kam kontrolörü, modulo fonksiyonu, ölçüm prob değerlendirmesi
gibi pozisyon kontrolör özellikleri de aktif edilmiş olunur.

Şekil 4-38
Temel pozisyonlama özelliği kullanılarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir:
•

Mekanik sistem ayarları
— Backlash düzeltmesi
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— Modulo ofset
— Mutlak motor enkoderi ile pozisyon izleme
•

Limitler
- Hareket profili sınırları
- Hareket alan sınırları
- Jerk sınırlama

•

Referans noktası (Homing)
- Referans noktasını atama
- Referans noktası arama özelliği: 3 ayrı referans arama tipinden birini kullanarak
eksenin referans noktasının belirlenmesinde kullanılır
- Hareketli referanslama
- Artan ölçüm sistemleri ile referans alma
- Mutlak enkoder ayarı

•

Hareket blokları çalışma modu
- Referanslanmış olan eksenin önceden kaydedilmiş bloklara bağlı olarak
pozisyonlanmasını sağlar. Bloklar arasında geçiş ve blokların başlama şartları
belirlenebilir.
- Hareket blokları STARTER editörü kullanarak düzenlenir.
- Bir hareket bloğu aşağıdaki bilgileri içerir:
-Blok numarası
-İşlem (pozisyonlama, bekle, GOTO blok adımı, ikili çıkış ayarı)
-Hareket Parametreleri (hedef pozisyon, hızlanma ve yavaşlama)
-Mod (blok değişim koşulları "Continue_with_stop", "Continue_flying" vb.)
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Görev Parametreleri (bekleme zamanı vb.)
•

Doğrudan ayar noktası girişi (MDI) modu
- Mutlak ya da artımsal pozisyonlama vedoğrudan ayar noktası girişlerini kullanarak

PLC veya benzeri kontrolör ile değer vererek.
- Her zaman hareket sırasında hareket parametrelerinin değiştirilmesi mümkündür
•

Jog modu
– Uygulamanıza göre belirlenen sabit bir hızda ya da adımsal jog modlarından birini

seçebilirsiniz.
•

Standart PROFIdrive pozisyonlama telegramları bulunur (telegram 7, 9 ve 110
mevcut)

Telegramlar otomatik olara dahili pozisyon kontrolör ile bağlantı kurar
4.8.1. Konfigürasyon oluşturma
Sisteme enerji verildikten sonra PG/PC ile profibus üzerinden haberleşme sağlanarak
STARTER veya SIMOTION SCOUT programları aracılığı ile gereken ayarlar yapılabilir.
Sürücü ilk defa devreye alınırken PG/PC ile Profibus haberleşmesinin sağlanması için
profibus adresinin CU310 DP üzerindeki “Profibus adress switch” noktasından STARTER
programında da sürücüye verilecek adres ile aynı olacak şekilde ayarlanması gerekir. Adres
ikili olarak ayarlanır. Örneğin “3 adresi” için 0.bit=1, 1.bit=1 diğer bitler=0 “5 adresi” için
bit0=1, bit1=0, bit2=1 diğer bitler=0 gibi.
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Şekil 4-39
Daha sonra STARTER programının program menüsündeki “Project” butonuna basılınca
açılan bölümden “New ” seçilir, açılan pencerede “Name” yani hazırlanacak projenin isminin
sorulduğu bölüme projenin ismi yazılır ve OK butonuna basılarak işlem tamamlanmış olur.
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“ Bu “Help” butonu
seçilerek yardım
alınmak istenen bölüm
yada parametrenin
üzerine tıklanırsa o konu
ile ilgi yardım dosyası
açılır. “

Şekil 4-40
Daha sonra program aşağıdaki sayfayı oluşturur. Bu sayfadan “Insert single drive unit” seçilir.
Açılan sayfadaki bölümler aşağıdaki gibi seçilir ve Ok tuşuna basılır. Bus adresi daha önce
belirtildiği gibi sürücüde “profibus adress switch” üzerinde ayarlanan değer ile aynı olmalıdır.

Şekil 4-41
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STARTER programı seçilen bu özelliklere göre SINAMICS_S120_CU310_DP için gereken
program altyapısını otomatik olarak set eder ve aşağıdaki sayfa açılır.

Online Moda
geçmek için

Offline Moda
geçmek için

Şekil 4-38
Eğer sürücü ile PG/PC arasında profibus haberleşmesi için donanımınız hazır ve haberleşme
kablonuz sürücü üzerindeki ”BUS X121” bağlantı noktasına bağlı ise bir önceki sayfada
kırmızı işaret ile gösterilen sarı “connect to target system” butona basarak sürücü ile
haberleşmeyi sağlayın. Haberleşme sağlandığında program sayfasında sağ altta görülen
bölümde “Online mode” yazacaktır ve o bölüm sarı renge dönüşecektir.
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Şekil 4-39
Daha sonra aşağıdaki sayfada görülen “Automatic configuration” ikonuna çift tıklayın
otomatik konfigürasyon işlemini başlatmak için aşağıda görülen “Start automatic
configuration” butonuna tıklayın otomatik konfigürasyon işlemi başlayacaktır.

Şekil 4-40
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Açılan sayfada servo uygulama için “Servo” seçilerek “Finish” butonuna basılır sistem
otomatik konfigürasyon işlemine devam eder sonunda ekranda “Automatic configuration
completed” yazar. Bu noktada “Close” butonuna basılarak otomatik konfigürasyon işlemi
tamamlanmış olur. İşlem sonucunda aşağıda sol taraftaki bölümde “SERVO_02” olarak
gösterilen bir servo eksen açılmış olacaktır. Bu ikon altında da bu eksene ait tüm özelliklerin
gösterildiği bölümler bulunur.

Hedef sistemle bağlantının kesilmesi
Offline Moda geçmek için

Şekil 4-41
Bu aşamada sürücümüz servo motoru donanımsal olarak hareket ettirecek hale gelmiş
durumdadır. Bundan sonra yapılacak seçim ve ayarlar uygulamaya yönelik olacaktır. Eğer
istenirse sürücü PG/PC üzerinden aktif edilerek servo motor test amaçlı olarak hareket
ettirilebilir. Bunun için şekilde gösterilen “Control Panel” modülüne girilerek sırasıyla
“Assume control priority” butonuna basılır ve açılan kutucukta “Accept” butonuna basılır,
daha sonra “Enables” ikonu seçilir. Açılan Yeşil ve Kırmızı butonlardan, yeşil buton sürücüyü
aktif kırmızı buton ise pasif eder, yandaki bölümde bulunan “n = “ kutucuğuna devir/dakika
olarak yazılan hıza göre motor sadece test amaçlı olarak hareket ettirilebilir.
STARTER ya da SIMOTION SCOUT programının Help dosyalarından modüller ile ilgili
daha detaylı bilgi almak mümkündür. Burada verilen bilgiler sistemi ilk defa kullanan kişileri
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yönlendirmek amaçlıdır. Bu nedenle de bazı temel özellikler ve bu özelliklerin kullanılması
üzerinde durulmaktadır.
Eğer servo ekseni pozisyonlama amacı ile kullanılacak ise eksenin “Device configuration”
yani cihaz konfigürasyonunun değiştirilmesi ve “Basic positioner” özelliğinin de seçilmesi
gereklidir. Bir sonraki şemada bu işlemin yapılış sırası gösterilmeye çalışılmıştır. Bu işlemin
yapılabilmesi için sürücünün “Offline Mode” da olması gerekir bunun için şemada işaretlenen
ve programın üst kısmında gösterilen “Disconnect from target system” butonu kullanılır.

Şekil 4-42
Daha sonra şemada gösterilen sıra izlenerek “Configuration–SINAMICS S120 CU310DP
Control structure” modülü açılır. Bu modül sistemin otomatik konfigürasyon işlemi ile
belirlenen değerleri içerir aynı değerlerin elle de girilmesi mümkündür. Otomatik
konfigürasyon yapılmış ise bu bölümdeki değerlerin değiştirilmesine gerek yoktur, bu nedenle
“Basic positioner” özelliği seçildikten sonra “next” tuşları ile bu modül değiştirilmeden
kapatılır, “device configuration” modülü de “close” butonu ile kapatılır. Bu işlemler “Offline
Mode” da yapılmıştır, bu yapılan değişikliklerin sürücüye gönderilmesi gerekmektedir. Bunun
için tekrar “Online Mode” seçilir.
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STARTER programı sistem ile haberleşmeye geçtiğinde öncelikle PG/PC’deki program ile
sürücü içindeki programı kıyaslar ve bunun ile ilgili bilgi vermek amacıyla ilk olarak
“Online/offline comparision” modülünü gösterir buradaki “Download” ve “Load to PG”
tuşları ile istenirse PG yani bilgisayardaki program sürücüye (“Download” ile) yada
sürücüdeki program bilgisayara (“Load to PG” ile) yüklenebilir.
Bu aşamada PG/PC üzerinde yaptığımız değişiklikleri sürücüye göndermek istediğimiz için
“Download” butonuna basılır ve seçilen “Basic positioner” özelliği sürücü üzerinde de aktif
edilmiş olur.
4.8.2. Limitler
Bu özelik hız, hızlanma ve yavaşlama sınırlarını belirlemek ve eksenlerin hem yazılımsal
olarak hem de sensörler aracılığı ile sınırlanması için kullanılır.
Temel özellikler:
•

Hareket profili limitleri
- Maksimum hız (p2571)
- Maksimum hızlanma (p2572) / maksimum yavaşlama (p2573)

•

Jerk sınırlama
- Jerk sınırlama (p2574)
- Jerk sınırlamanın aktif edilmesi (p2575)

•

Eksen limitleri
- Yazılımsal limit (p2578, p2579, p2580, p2581, p2582)
- Limit sensörler (Stop cam) (p2568, p2569, p2570)

4.8.2.1. Maksimum hız
Bir eksenin maksimum hızı p2571 parametresi ile tanımlanır. Hız değeri r1084 ve r1087
parametrelerinde bulunan değerlerden daha büyük olmamalıdır.Eksene verilen hız komutu
burada belirlenen değerden daha yüksek ise hız komutu bu değerle sınırlandırılır.
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2571 maksimum hızı 1.000 LU/dakika biriminden ifade eder. Eğer maksimum hız
değiştirilirse, o zaman işletilmekte olan hareket görevi de bu değere bağlı olarak
sınırlandırılır. Bu sınır sadece aşağıdaki pozisyonlama modlarında etkilidir:
•

Jog modu

•

Hareket bloğu modu

•

MDI modu

•

Referans noktası arama modu

Şekil 4-43
4.8.2.2. Maksimum hızlanma / yavaşlama
Parametre p2572 (maksimum hızlanma) ve p2573 (maksimum yavaşlama) maksimum
hızlanma ve maksimum yavaşlama değerlerini tanımlar. Parametreler bu değerleri1.000 LU /
s² biriminden ifade eder
4.8.2.3. Yazılım limit sensörü
Aşağıdaki önkoşullar yerine getirilirse p2578 (yazılım sınır geçiş eksi) ve p2579 (yazılım sınır
geçiş artı) pozisyonu yazılımsal olarak sınırlar:
•

Yazılım limit switch (p2582 = "1") etkinleştirildiğinden
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•

Referans noktası (r2684.11 = 1) ayarlandığında

•

Modulo düzeltme etkin olmadığında (p2577 = "0")

Konektör girişleri fabrika ayarlarında, konektör çıkışı p2580(yazılım sınır geçiş eksi) ve
p2581 (yazılım sınır geçiş artı) değerlerine bağlıdır.
4.8.2.4. STOP cam - donanımsal limit sensörü
Bir eksen, bir yandan, yazılım sınır kullanarak sınırlandırılabilir.Diğer yandan da donanımsal
olarak da sınırlandırılabilir. Bu işlem için STOP cam (donanım limit sensörü) özelliği
kullanılır. STOP cam p2568 binektör giriş değeri 1 yapılarak aktif edilir

Şekil 4-44
Bir kez etkinleştirildiğinde, binektör girişleri p2569 (STOP cam, eksi) ve p2570 (STOP cam,
artı) kontrol edilir. Bu düşük etkin; bir 0 sinyali binektör hazır demektir. Girişi aktif bu p2569
veya p2570 parametrelerinden birinin lojik olarak 0 değerine gelmesiyle STOP cam aktif olur
ve sistem maksimum rampa ile durdurulur. Bu durumda durum biti r2684.13 (STOP kam eksi
etkin) ya da r2684.14 (STOP kam artı etkin) 1 olarak değişecektir. Eğer bir eksen limit hatası
verir ise sadece limitin yönünün ters yönünde harekete izin verilir.
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4.8.2.5. Jerk sınırlama
Eğer jerk sınırlama aktif değilse hızlanma ve yavaşlama değerleri aniden değişebilir.
Aşağıdaki diyagram maksimum hızlanma ve yavaşlama değerlerinin hemen etkili olduğu
durumu gösterir. Eksen hedef hıza ulaşana kadar hızlanır daha sonrada sabit hız durumuna
geçer.

Şekil 4-45 jerk sınırlama olmadan
Jerk sınırlama yumuşak bir ivme ve frenleme elde etmek için kullanılabilir İdeal olarak,
hızlanma ve yavaşlama doğrusal olmalıdır.

Şekil 4-46 Jerk sınırlama aktif
Maksimum eğim (rk) parametre p2574 ( "Jerk sınırlama") ile hem hızlanma ve frenleme için
LU /sn³ biriminde ayarlanabilir. Çözünürlük 1000 LU /sn³’dür. Sınırlamayı kalıcı olarak aktif
etmek için p2575 ("Active jerk limitation") 1 olarak ayarlanır.
Durum sinyali r2684.6 ( "Jerk sınırlama aktif") olup olmadığı jerk sınırlama olduğunu
gösterir.
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4.8.3. Referans noktası belirleme
Bir eksen devreye alınırken pozisyonlama yapılabilmesi için eksenin referans noktasının
tesbit edilmiş olması gerekir. Bu işlemi referanslama olarak bilinir.Referans noktasının
belirlenmesi için aşağıdaki referanslama tipleri kullanılabilir:
•

referans noktası ataması (tüm enkoder tipleri için)

•

Artımsal enkoder
Aktif referans (referans noktası yaklaşım (p2597 = 0)):
- Referans kam ve enkoder sıfır işareti (p2607 = 1)
- Enkoder sıfır işareti (p0495 = 0)
- Harici sıfır işareti (p0495 ≠ 0)

•

Flying referanslama (pasif (p2597 = 1))

•

Mutlak enkoder
- Mutlak enkoder ayarı
- Flying referanslama (pasif (p2597 = 1))

Şekil 4-47
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4.8.3.1. Referans noktası ataması
Referans noktası p2596 parametresinin değeri 0’dan 1’e değiştirilerek referans noktası
atanabilir. Bu işlem sonucunda eksenin güncel pozisyon değeri yerine p2598 (referans noktası
koordinat) numaralı parametrede belirtilen değeri atanır.
4.8.3.2. Mutlak enkoder ile referans noktası ayarı
Devreye alma işlemi yapılırken Mutlak enkoderlerin ayarlanması gereklidir. Bu işlemden
sonra sistemin enerjisi kesilse bile enkoder pozisyon bilgisi kaybolmaz.
p2507 = 2 olarak ayarlandığında, p2599 referans noktasına bağlı olarak bir ofset değeri
belirlenir ve (p2525) de saklanır. Bu değer güncel pozisyon değerini (r2521) hesaplamak için
kullanılır. Parametre p2507 değeri 3 yapılarak referans noktası ayarlanır.
4.8.3.3. Artımsal ölçüm sistemleri için referans noktası belirleme
Eksen referans arama hızıyla (Home Search Speed1) hareket etmeye başlar homing sensörünü
gördüğünde durur ve ters yönde şemada “to the zero mark” olarak görülen hız (Home Search
Speed2) ile enkoder C sinyalini aramaya başlar. Enkoder C sinyali özel durumlar ٭dışında
motorun bir turunda 1 defa gelen bir sinyaldir. Yani motorun ters yöndeki hareketi maksimum
bir tur içinde sona erecektir.
Bu işlemler sonucunda güncel pozisyon değerine p2598 (reference point coordinate) değer
atanır. Referans noktası belirleme işlemi bittiğinde P2684.11(reference point set)
parametresinin değeri 1 olarak değişecektir. Bu şekilde işlemin tamamlanmış olduğu
izlenebilir.

119

Şekil 4-48 Artımsal ölçüm sistemleri için referans noktası belirleme
4.8.4. Hareket blokları
64 farklı hareket bloğuna kadar blok yazılabilir ve kaydedilebilir. Maksimum blok sayısı
p2615 ile ayarlanır. Hareket blokları aşağıdaki şekilde düzenlenir:
•

İşlenecek olan hareket bloğunun numarası p2625’den p2630’a ((blok seçim, bitleri
0...5)) kadar olan 6 adet blok seçim biti ile belirlenir ve işlem p2531 sinyali kullanarak
başlatılır.

•

Blok değişimi hareket görevlerinin sırasına göre yapılır.

•

Her hareket bloğuna bir numara atanmalıdır. “-1” değeri bloğun kullanılmadığını
gösterir.

•

Görevler : 1: POSITIONING, 2: FIXED ENDSTOP, 3: ENDLESS_POS, 4:
ENDLESS_NEG, 5: WAIT, 6: GOTO, 7: SET_O, 8: RESET_O, 9: JERK
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4.8.5. Doğrudan parametre girişi (MDI)
MDI modu mutlak ve artımsal pozisyonlama ve doğrudan parametre girişi yoluyla PLC
üzerinden pozisyon kontrollü yapılması için kullanılır.
Eksen hareket halinde iken bile yeni parametre girişi yapılarak hedef nokta değiştirilebilir.
MDI modu p2647 = 1 işlemi ile aktive edilir.İki çalışma modu bulunur: pozisyonlama modu
(p2653 = 0) ve kurulum modu (p2653 = 1). Çalışma esnasında modlar arasında geçiş
yapılabilir.
p2649 = 1 olarak ayarlanır ise MDI parametrelerindeki değişiklikler hemen işleme alınır. Aksi
takdirde yeni değerler yalnızca p2650 değerindeki yükselen kenar değişikliği ile işleme alınır.
Konumlama işlevini kullanmak için, sürücü çalışma modunda (r0002 = 0) olmalıdır.
Pozisyonlama işlemi aşağıdaki şekillerde başlatılabilir:
•

p2649 "1" ise p2647 parametresindeki yükselen kenar ile

•

p2649 "0" ve p2647 “1” ise
- P2650 parametresindeki yükselen kenar ile yada
-

P2649 parametresindeki yükselen kenar ile

Şekil 4-49
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Şekil 4-50 MDI çalışma koşulları
“Intermediate stop” komutu p2640 ile işleme alınır. Bu parametrenin değerinin çalışma
esnasında “1” olarak ayarlanması gerekir. Bu değer “0” olarak değiştirilir ise eksen p2620
yada p2645 parametrelerinde ayarlanan yavaşlama değeri ile durur. P2640 değeri tekrar “1”
olarak ayarlanır ise sistem kaldığı yerden işleme devam eder.
“reject traversing task” komutu p2641 ile işleme alınır. Bu komut geçerli olan hareket
işlemini iptal etmek için kullanılır. Bu parametrenin değerinin çalışma esnasında “1” olarak
ayarlanmış olması gerekir. Bu değer “0” olarak değiştirilir ise eksen p2573’de ayarlanan
yavaşlama değeri ile durur.
“Intermediate stop” ve “reject traversing task” komutları sadece "traversing blocks" and
"direct setpoint input/MDI" çalışma modlarında geçerlidir.
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4.8.6. Manüel Hareketler - Jog
Manüel hareketler adımsal ve hız olmak üzere iki ayrı şekilde gerçekleştirilebilir. Bu kullanım
modları p2591 kullanılarak seçilebilir. Artımsal hareket için değerler p2587, p2588 ile hız
modu için ise p2585, p2586 parametreleri ile girilir.

Şekil 4-51 Jog modu
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BÖLÜM 5. SIMOTION Hareket Kontrolü
5.1. SIMOTION – Genel Bakış
SIMOTION, hareket kontrolünün ve teknolojinin ön planda olduğu uygulamalara cevap
vermek için geliştirilmiş optimize çözüm sunsan hareket kontrol sistemidir.
Üretim makineleri teknolojik gelişim ile beraber üretim aşamasından kullanıcı aşamasına
kadar bir dizi değişim göstermektedir. Değişim süreci ile beraber makine üretiminin genel
eğilimlerini beş ana başlık altında toplayabiliriz.
•

Mekatronik

Mekatronik, sadece mekanik açıdan değil, mekanik elemanların, elektrik aksamların, kontrol
ve yazılım teknolojilerin içerisinde eşit derecede bütünleşmiş olduğu komple bir sistem olarak
kabul edilen bir makine anlamına gelmektedir.
•

PLC ile Hareket Kontrol Teknolojisinin Bütünleşmesi

Salt otomasyon fonksiyonları ile hareket fonksiyonlarının tarihsel ayrımı ortadan kaldırılmış
ve bu fonksiyonlar hem donanım hem de yazılım yönünde birleştirilmiştir.
•

Kullanılabilirlik

SCOUT mühendislik yazılımı; ürün yapılandırma, sürücü parametrelendirmesi ve makinenin
çalışması için gerekli lojik ve hareket kontrolü programlarının yazıldığı ortak platformdur. Bu
platform sayesinde makineden beklenen performansın elde edile bilmesi için yapılması
gereken işlemler sadeleştirilmiş, izlemesi ve anlaşılması kolay bir hal almıştır.
•

Standartlar

Endüstriyel otomasyon giderek daha çok, Microsoft Windows ve Ethernet gibi PC dünyası
standartları ile kontrol edilmektedir. Standartlaştırılmış evrensel programlama dilleri,
müşterinin sistem kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.
•

Modüler Makine Tasarımları

Standardizasyon yönündeki eğilim aynı zamanda makine tasarımlarını da etkisi altına
almaktadır. Neticede, makine tasarımlarını çeşitli alt elemanlara ayıracak girişimler
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yapılmaktadır. Bu modüler yapılanma nedeniyle, her bir alt elemanı standartlaştırmak ve
bunları standart elemanlar olarak farklı uygulamalara monte etmek mümkündür.

5.2. Uygulama Alanları
SIMOTION, üretim makinelerinin otomasyonu üzerine odaklanan homojen bir Hareket
Kontrol Sistemidir. Bu homojenlik mühendisliği, programlamayı, iletişimi, veri yönetimini ve
İnsan-Makine ara yüzlerini (HMI) gerektirir ve böylelikle tüm sistemi ( farklı donanım
platformlarında dahi ) kapsamına alır.
Yukarıda tarif edilen özelikler dikkate alındığında SIMOTION hareket kontrol sistemi
aşağıdaki sektörlerde kolaylıkla uygulama alanları bulmaktadır.
•

Ambalajlama makineleri,

•

Plastik işleme makineleri,

•

Metal şekillendirme makineleri,

•

Tekstil makineleri,

•

Baskı makineleri,

•

Ağaç, cam ve seramik sanayilerinde kullanılan makineler,

•

Ve diğer makineler.

Bu sektörlerdeki otomasyon çözümleri, standart mantık ve kumanda ile ilgili görevlere ilave
olarak, hareket kontrol fonksiyonlarının gereksinimleri her geçen gün artmaktadır.
SIMOTION modüler sistemi SCOUT planlama yazılımı ve çeşitli donanım platformları için
genel bir işletme (Runtime)* sisteminden oluşmaktadır. SCOUT mühendislik yazılımı tüm
donanım platformları için aynıdır. Yapılandırma, parametre girişi ve programlama işlemleri
grafik tabanlı, merdiven dili ya da metin tabanlı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu
aynı zamanda sektöre özgü çözümler için de temel oluşturmaktadır.
Uygulamalarınıza uyan temel fonksiyonları geliştirmek amacıyla hangi işletme (Runtime)
yazılımını (pozisyon, senkron,..) kullanacağınıza yapılandırma aşamasında karar verip ona
uygun paketi yüklemek gerekecektir. SIMOTION sisteminin çok çeşitli donanım
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platformlarında çalışıyor olması gerçeği, SIMOTION sistemini tüm gereksinimleri karşılayan
çok yönlü bir çözüm kaynağı haline getirmektedir.

5.3 PLC ve Hareket Kontrolünün Kaynaşması
SIMOTION, mantık işlemleri ile teknoloji ve hareket kontrolünü birleştirir. Böylece farklı
kontrol merkezleri olmadığından ünite içerisinde ara yüzlere ihtiyaç duyulmadan kolayca
mantık geliştirmeye olanak tanır.

PLC işlevselliği

+ PLC İşlevselliği
+ Hareket Kontrol
+ Teknolojik Fonksiyonlar

Hareket Kontrol
Örn: Pozisyonlama,
Senkronizasyon, vb

= SIMOTION

Üretim makinelerinin tüm gereksinimlerini
karşılayan platform.
Teknoloji
Fonksiyonu
Örn: Sıcaklık, vb

Şekil 5.1 PLC ve Hareket Kontrol Kaynaşması
Bu yapı sayesinde aynı donanım içerisinde lojik işlemler ile hareket kontrol işlemleri
kaynaştırılmış olmaktadır.
Yazılım yönünden incelendiğinde, otomasyon fonksiyonları ile hareket fonksiyonlarının
kaynaşması daha basit bir mühendisliği temin etmektedir. Kaynaşma yapılandırma ile başlar
ve parametre ayarlaması ve programlama süresince devam eder.
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5.4. Donanım Platformları
SIMOTION çeşitli donanım platformlarını destekler. Kullanılan donanım elemanları ile ilgili
karar büyük ölçüde kullanıcıların gereksinimlerine dayanmaktadır. Otomasyon görevlerinizi
farklı hedef sistemlerine de dağıtabilirsiniz.

Şekil 5-2

SIMOTION Donanım Platformları

SIMOTION Platformları:
•

PC-tabanlı (SIMOTION P3xx)

PC tabanlı hareket kontrolü sistemi olarak SIMOTION P3xx, SIMOTION için gerçek zamanlı
açılım ile donatılmış Windows XP işletim sistemi ile çalışır. SIMOTION uygulamalarından
ayrı olarak, diğer PC uygulamaları da çalıştırılabilir.
SIMOTION P3xx sistemi,
— PC dünyasında açık bir mimari gerektiren uygulamalar;
— Donanım tabanlı kontrol ve görselleştirme gerektiren uygulamalar;
— Kapsamlı veri saklama, değerlendirme ve günlük tutma için uygundur.
•

Kontrolör tabanlı (SIMOTION C2xx)

SIMATIC S7–300 montaj teknolojisi içerisindeki bu kontrolör, bütünleşmiş analog sürücü ara
yüzleri ile dijital giriş/çıkışlardan oluşmaktadır.
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Ayrıca, SIMATIC S7–300 ürün yelpazesinden Giriş/Çıkış modülleri ile genişletilebilir.
PROFIsürücü arayüzlü iki adet PROFIBUS bağlantısı ve bir adet Endüstriyel Ethernet
bağlantısı diğer makine parçaları ile iletişime olanak verir.
PROFIBUS aynı zamanda operatör panelleri ile -örnek olarak SIMATIC HMI ürün
yelpazesinden - ya da SIMATIC S7 gibi daha üst düzey kontrol sistemleri ile iletişim için de
kullanılabilir.
SIMATIC HMI panelleri, aynı zamanda ProTool/Pro, WinCC flexible ya da OPC ara yüzleri
olan PC’ler işletim sistemi olarak haberleşme açısından uygundur.
SIMOTION C2xx,

— sürücülerin seçiminde serbestlik;
— Geniş süreç sinyalleri alanı;
— Entegre analog ara yüzleri aracılığıyla yenileme (retrofit) uygulamaları;
— Analog sürücü ve step sürücülerinin direkt bağlantısına olanak tanır.
•

Sürücü-tabanlı (SIMOTION D4xx)

SIMOTION D, SINAMICS S120 çok eksenli sürücü sisteminin kapalı döngü kontrol modülü
içerisine direkt olarak entegre edilmiştir.
Üzerinde PROFI sürücü arayüzlü iki adet PROFIBUS bağlantısı ve iki adet endüstriyel
Ethernet ara yüzü mevcuttur.
SIMOTION D4xx, SIMOTION Cxx sisteminin işlevselliğini sunar ve aynı donanım üzerinde
kontrol ve hareket kontrol entegrasyonuna olanak verir.
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5.5. SIMOTION Sistem Mimarisi

5.3 SIMOTION Program Mimarisi
Ünitenin (SIMOTION çekirdek sistemi) temel işlevselliği, açık çevrim ve kapalı çevrim
kontrol ve aynı zamanda mantık ve aritmetik fonksiyonlarını kapsar. Program işleyişi
çevrimsel, ardışık, zaman-tetiklemeli ya da kesme-tetiklemeli olabilir. Sonuç olarak,
SIMOTION çekirdeği üretim makineleri otomasyon uygulamaları için gerekli tüm
fonksiyonları içerir ve esas itibariyle IEC 61131–3 kumanda seti ve giriş/çıkış gibi çeşitli
elemanların kontrolüne dair sistem fonksiyonlarına haiz PLC’nin de yerini tutar.
SIMOTION kontrol sistemine ilave teknoloji paketleri yükleyerek işlevselliği genişletilebilir.
Teknoloji paketlerine, SIMOTION kontrol sistemine eriştiğiniz yoldan, özel erişim komutları
kullanan kullanıcı programlarından erişilebilmektedir.
Özel görevler için, isterseniz mevcut paket uygulamaları kullanabilir ya da dilerseniz gerekli
uygulamaları kendiniz programlayabilir ve link verebilirsiniz. Uygulamalar IEC 61131-3
standart programlama diline uygun olarak programlanabilir ve sizin özel görevinize
uyarlanabilir.
Ayrıca SIMOTION, sistem fonksiyonlarını ve hareket fonksiyonlarını içeren fonksiyon
kütüphaneleri sunar. İşlev kütüphane fonksiyonları,

teknoloji objesinin (TO) sistem

değişkenlerine erişimi için kullanılır ve SIMOTION SCOUT içersindeki ilişkili cihaz ve
teknoloji paketine bağlıdırlar.
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5.6. SIMOTION İşletim Sistemi

5.4 SIMOTION İşletim Sistem Seviyeleri
SIMOTION işletim sistemi yazılan programları kendi içlerinde var olan kronolojik dizilişle
göre işletmek üzere tasarlanmış birbirinden farklı işletim seviyelerine sahiptir. Her işletim
seviyesi kendi içersinde bir veya birden fazla görev (Task) bölgeleri içerirler.
Görev bölgeleri (Task) kullanıcı programları için bir çatı oluşturmaktadır. Her görev bölgesi
içerisine bir veya birden fazla program yerleştirilebilmektedir. Görev bölgesine yerleştirilen
programların çalışma sıraları istendiği gibi ayarlanılabilir. Programlama dillerinden (LAD,
MCC, ST, DCC ) biri ile yazılmış program veya programlar mutlaka bir görev bölgesine
yerleştirilmesi gereklidir.
Sistem tarafından kontrol edilen görev bölgelerine kullanıcı tarafından müdahale edilmesi
mümkün değildir. Sistem tarafından kontrol edilen görev bölgeleri kendi öncelikleri ile sistem
tarafından işletilirler.
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SIMOTION işletim sistemi kendi içerisinde var olan öncelikler ile beraber lojik ve hareket
kontrol işlemlerini yürütmek için çalışır.

Hareket kontrol görevleri ve teknoloji

fonksiyonları, IPO ve Zaman tetiklemeli kesme seviyeleri gibi zaman kontrollü işletim sistem
seviyesinde işlenir. Bunu yanı sıra hızlı sinyal işleme gereken işlemler süreç kesmeli seviyede
işlenebilir. Bunun dışında kalan tüm lojik işlemler Round Robin seviyesinde işlenir.
SIMOTION işletim sistemi çoklu görev mantığı (Multitasking) ile çalışır.
5.7. Kullanıcı Görev Bölgeleri

5.5 Kullanıcı Görev Bölgeleri
Startup/Shutdown: Başlangıç/Bitiş görevleri sadece bir kez aktif olurlar. STOP veya
STOP_U dan RUN moda geçerken Startup, RUN dan STOP moda geçer iken Shutdown
görev bölgesi çalışır.
BackgoundTask: Arka plan görev bölgesi SIMATIC S7-200 deki “Main” veya S7-300/400
deki “OB1” e benzer çalışma mantığı olan ve RUN moda geçtikten sonra kendiliğinden
çalışmaya başlayan ve sürekli dönen görev bölgesidir.
Motion Tasks: Hareket Görevleri kullanıcı programları tarafından başlatılır ve bir çevrim
bitiminde durur. Hareket kontrol işlemlerinin ardışık programlama mantığı ile yazılan
programlar için ideal görev bölgesidir.
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ServosyncronousTask: Bu görev bölgesi Servo-Task ile eşzamanlı çalışır. Bu görev bölgesi
yüksek öncelikli hesaplama, atama ve giriş/çıkış okuma yazma işlemleri için elverişli
bölgedir.
IPOSynchronous Task: IPO ve IPO_2 ile eşzamanlı çalışan görev bölgesidir. Motion
Task’lar arası iletişimi sağlamak ve zaman sınırlamalı hesap ve işlemler için uygun bir
bölgedir.
TimeInterruptTask: Tarif edilen zaman dilimleri içerisinde kendi önceliği dikkate alınarak
otomatik olarak çalışan görev bölgesi. Belli zaman aralıkları ile işlenmesi gereken programlar
için uygundur. Örneğin PID blokları gibi.
UserInterrupTask: Olay tetiklemeli görev bölgesidir. Herhangi bir durum veya dijital bir
sinyal tarafından tetiklenen görev bölgesidir.
FaultTask: Hata veya alarm oluştuğunda sistem tarafından tetiklenen görev bölgesidir. Bu
bölge yüksek önceliklidir.
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Örnek1: Hiç kesme yok
Fabrika değeri: DP cycle Servo cycle IPO cycle
1
1
2

5.6 Görev Bölgelerinin Önceliği
Servo Görev ( Servo Task) bölgesinin başlangıcında PROFIBUS haberleşme (DP) yer
almaktadır. Bu nedenle cevrim başlangıcında PROFIBUS aracılığı ile veri alışverişi
gerçekleşir. Sürücü içerisinde var olan güncel konum bilgileri SIMOTION a transfer edilir.
Transfer edilen güncel konum bilgisi ile enterpolatörün ürettiği hedef konum bilgisini
işleyerek konum kontrol işlemi gerçekleştirilir. Şekil 5.6’ da görülen örnekte DP çevrimi ile
Servo çevrim arasındaki oran 1:1’dir. Bunun anlamı her DP çevriminde konum kontrolü
gerçekleştirilecek demektir. Her DP veri alışverişinden sonra konum kontrol algoritması
çalışır ve konum kontrol algoritmasının işletiminin bitiminde DP veri alışveriş ara yüzü bir
daha devreye girer ve bu sefer konum kontrol algoritmasının ürettiği güncel hız değerleri
sürücülere transfer edilir. Servo Task bitiminde IPO Task çalışmaya başlar. IPO task bölgesi
ise konum kontrolü için güncel değerlerin hesaplandığı bölgedir. Bu task içerisinde aynı
zamanda Motion Tasklar içerisinde kullanılan yüksek öncelikli komutların kontrol edildiği ve
gerekirse işletildiği görev bölgesidir. Bu işlemlere ilave olarak “Background” Task’ın
çevrimini tamamlayıp tamamlamadığı kontrol edilir ve tamamlamış ise giriş çıkış verilerinin
son halinin tutulduğu işlem görüntüsü (Process Image) güncellenir.

Bu iki yüksek öncelikli

seviyenin bitiminden sonra düşük öncelikli olan “Round Robin” seviyesi devreye girer.

133

Örnek2: Kesme var
Fabrika değeri: DP cycle Servo cycle IPO cycle
1
1
2

5.7 Görev Bölgelerinin Önceliği 2
Örnek 2 incelendiğinde, örnek 1 den farklı olarak burada SIMOTION’ a fazladan kesmeler
gelmektedir. Kesmelerin gelmesi ile işletim sisteminin akışı farklılık göstermektedir.
Timeinterrupt1 gelmesine rağmen daha yüksek öncelikli işlemler yapıldığından CPU o isteği
öncelik sırası gelene kadar bekletmektedir. “Round Robin” işlenirken bir kesme geldiğinde
SIMTION hemen cevap vermektedir. Çünkü “Round Robin” en düşük öncelikli işletim
seviyesidir.

5.8. “Round Robin” Seviyesi:
Yüksek öncelikli kullanıcı ve sistem fonksiyonlarından arta kalan zaman diliminde
Motiontask ve Backgroundtask’ lar işlenir. Motiontask (MT) ve Backgroundtask için ayrılan
döngüye “Round Robin” döngüsü diye adlandırılır. Bu döngü içerisinde önce Background
çalışır ve ondan sonra sırası ile MT1….MTn çalışır. Çevrim sonunda dâhili haberleşme
görevleri yerine getirilir. “Round Robin” için sistem tarafından ayrılan süre her çevrimde
farklılık gösterebilir. Bir servo çevrim zamanı içerisinde arta kalan zamana bir zaman dilimi
denir. Bir zaman diliminde işlemini tamamlayamayan MT ikinci zaman dilimini kullanır.
İkinci zaman diliminde de program tamamlanamaz ise, döngü içerisinde bir sonraki çalışma
sırası gelene kadar SIMOTION tarafından askıya alınır. Yani bir MT arka arkaya sadece 2
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zaman dilimi kullanabilir. İki zaman diliminden sora sıra içerisine program yerleştirilmiş bir
sonraki MT ‘a geçer.
BackgrounTask ın kullanacağı zaman dilimi sayısı kullanıcı tarafından ayarlanabilir. Motion
Task’lar ardışık kontrol algoritması için uygundur.

Şekil 5.8 “Round Robin” Seviyesi için Zaman paylaşımı
Şekil 5.8 de “Round Robin” seviyesinde SIMOTION’ un tasklar arasında nasıl geçiş yaptığı
gösterilmektedir. “Round Robin” seviyesi için arta kalan zamanın döngü içerisinde nasıl
paylaşılacağı kullanıcı tarafından ayarlana bilmektedir. Background için kullanıcının ayırmak
istediği zaman miktarını yüzdesel olarak %20-%80 Aralığında ayarlayabilir. Herhangi bir MT
sistem tarafından askıya alınır ise döngü içerisinde sırada bekleyen MT otomatik olarak
işlenmeye başlar.

5.9. MCC (Hareket Kontrol Şeması) ile Programlama
MCC üretim makinelerinin ihtiyacı olana karmaşık hareket kontrol hareketlerini
kolaylaştırmak amacı ile tasarlanmış olan yeni bir grafik tabanlı programlama dilidir.
Teknolojik üretim makineleri genellikle zor ve karmaşık hareketlerden oluşmaktadır. Bu tip
makineler hareket kontrolünü idare edebilecek olan bir kontrol sistemi (SIMOTION) ve çok
çeşitli hareket fonksiyonlu teknolojiler ve ayrıca PLC fonksiyonları, aritmetik fonksiyonlar ve
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veri yönetimi görevlerine ihtiyaç duyarlar. MCC bir akış şemasını temsil etmek için doğal bir
tarif aracıdır. MCC esasına göre programlanmış olan akış şemalarına bu dokümanda” MCC
şemaları “denilir. MCC otomasyon görevinizi hızlı ve etkin olarak tanımlamanız için gerek
duyacağınız bütün tarif edici sembolleri size temin eder. Ayrıca geniş ölçekli otomasyon
işlerinin yapılanması için çok çeşitli araçlar sunar. MCC şeması bir program, fonksiyon bloğu
ve IEC 61131-3’le uyumlu olan bir fonksiyon yaratabilirsiniz. MCC kaynak dosyası birçok
MCC şemasından oluşabilir.

Şekil 5.9 MCC Programlama Dili

5.10. Programlama Prosedürü
MCC programlamasının nasıl çalıştığına bir örnek ile bakalım.
Görev:
Bir tuşa basıldığında, eksen 100 mm/s hızla 1.0000 mm konumuna hareket edecektir. Bu
konuma varıldıktan sonra bir dijital çıkış verilecektir (Örnek olarak, Lamba yanacak).
Yukarıda tarif edilen görevi yerine getirecek alt görevler aşağıda tarif edildiği gibidir:
•

Ekseni aktif hale getirme.

•

Dijital giriş gelene kadar bekle.

•

Ekseni konuma götür.

136

•

Hareket sona erince çıkış ver.

Listelenmiş her alt görev için bir MCC komutu mevcuttur. Her komut MCC’ de dikdörtgen
bir sembolle temsil edilir. Her komut için parametreler (Pozisyon= 1,000, giriş= 1.0 vs)
komut diyalog kutusu kullanılarak girilir. Diyalog kutusu komut üzerine iki kere
tıkladığınızda açılır. Program yazımı sırasında kontrol edilecek eksen ve giriş çıkışlar daha
önceden tarif edilmiş olmalıdır.
MCC şemasının görünümü

5.10 Örnek Görev için MCC Şeması

5.11. MCC Ünite Dosyalarının Oluşturulması ve Yönetimi
5.11.1. Yeni bir MCC ünite dosyasının girilmesi
Yeni bir MCC kaynak dosyasını aşağıdaki şekillerde girebilirsiniz:
•

Proje ağacında: PROGRAMS klasöründe MCC ünite dosyası elemanını kullanarak.

•

Insert > Program > Insert MCC Unit menü komutunu kullanarak.

•

Kısa yol menüsünde Insert new object > MCC Unit komutunu kullanarak.

•

MCC kaynak dosyası araç çubuğunda Insert MCC Unit butonunu kullanarak.
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Kısa yol menüsünü kullanarak yeni bir MCC ünite dosyasını girmek için aşağıdaki gibi işlem
yapın:
1. Proje navigatörü ilgili SIMOTION cihazının PROGRAMS klasörünü seçin.
2. Kısa yol menüsünde Insert new object > MCC Unit komutunu girin.
3. MCC kaynak dosyasının adını girin (maksimum 8 karakter)
4. Eğer gerekirse, derleyici (compiler) sekmesini seçin ve herhangi yerel derleyici ayarını
yapın.
5. Yazar, sürüm ve yorum’da girebilirsiniz.
6. Teyit için OK’yi tıklayın.
Uyarı:
OK’yi tıkladığınızda, MCC ünite dosyası sadece projeye aktarılacaktır.
Project > Save veya Project > Save ve compile all seçmediğiniz sürece veri projeyle beraber
diskte hafızaya alınmayacaktır.

5.11 Yeni MCC Ünite dosyası oluşturma.
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5.12 Yeni MCC Ünite dosyası (ara yüz ve gerçekleşme kısımları için beyan tablosu)

5.11.2. Mevcut bir MCC Ünite dosyasının açılması
Bütün mevcut MCC ünite dosyaları proje ağacında PROGRAMS klasöründe yer
almaktadırlar.
Bir MCC ünite dosyasını açmak için aşağıdakilerden bir tanesini yapınız:
•

Ünite dosyasının adını çift tıklayın.

•

MCC ünite dosyası seçildiğinde kısa yol menüsünde Open’i seçin.

MCC ünite dosyası (beyan tablosu) çalışma penceresinde açılır. Çoklu MCC ünite dosyaları
açılabilir.

5.12. MCC Şemalarının girilmesi ve yönetilmesi
MCC şemaları ilgili MCC ünite dosyası altında proje ağacında görüntülenirler.

5.12.1. Yeni bir MCC Şemasının girilmesi
Mevcut bir MCC ünite dosyası için yeni bir MCC şeması aşağıdaki yolardan herhangi bir
tanesiyle girebilirsiniz:
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•

Proje ağacında: Insert MCC Chart komutunu kullanan MCC kaynak dosyasının
altından.

•

Insert > Program > MCC chart menü komutunu kullanarak.

•

Kısa yol menüsünde Insert new object > MCC chart komutunu kullanarak.

•

MCC editörü araç çubuğunda Insert MCC chart’ı kullanarak.

Kısa yol menüsü kullanarak yeni bir MCC şeması girmek için aşağıdaki işlemleri yapın:
1. Proje navigatöründe ilgili MCC Unit dosyasını seçin
2. Kısa yol menüsünde Insert new object > MCC chart seçin.
3. MCC şemasının adını girin.
4. Yaratma tipi için, program seçin. Yaratma tipleri fonksiyon ve fonksiyon bloğu
olabilir.
5. İhraç edilebilir onay kutusunu seçin. Bu işaret bir programı bir göreve tahsis etmek
için sıralı olarak seçilmelidir.
6. Ayrıca yazar, sürüm ve yorum girebilirsiniz.
7. Teyit için OK’yi tıklayın.
Uyarı:
OK’i tıkladığınızda MCC şeması sadece projeye aktarılacaktır. Project > Save veya Project
> Save ve compile all seçmediğiniz sürece veri projeyle beraber diskte hafızaya
alınmayacaktır.

5.13 Yeni MCC şeması
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5.14 Yeni MCC Şeması Yaratma Diyalogu

5.12.2. Mevcut bir MCC şemasının açılması
MCC kaynak dosyası kendi altında kendisi ile ilişkili tüm MCC şemalarını barındırır.
Bir MCC şemasını açmak için aşağıdakilerden bir tanesini yapınız:
•

Çizelgenin adını çift tıklayın.

•

MCC çizelgesi seçildiğinde kısa yol menüsünde Open’i seçin.

MCC çizelgesi çalışma penceresinde açılmıştır. Çoklu MCC şemaları açılabilirler.
5.13. Programlamanın esasları

5.13.1. Programlamanın genel prensipleri
Her yeni MCC şeması başlangıç ve bitiş düğümünü içerir. Siz bu düğümler arasında
komutları ve talimatları programlarsınız. Programladığınız komutlar başlama düğümünden
bitiş düğümü yönünde uygulanırlar.
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Hareket komutları
Hareket komutları parametre diyalog kutularında seçilmiş olan geçiş davranışı ve adım
aktifleştirme şartlarına göre uygulanırlar.
Hareket komutları her (Task) görevde kullanılabilirler.
Bir eksen hareketinin kapsamlı durumu sistem tarafından sürekli izlenmektedir ve sistem
değişkenlerini kullanarak herhangi bir zamanda sorgulanabilir.
Bekleme komutları
Bekleme komutları özel öneme sahiptir:
•

Bekleme zamanı

•

Eksen için bekle

•

Sinyal için bekle

•

Şart için bekle

Görevin uygulanması programlanmış olay meydana gelene kadar geciktirilmiştir (yani şart).
Program döngüsel olarak gene uygulanmaz ve görev herhangi bir işlemci zamanına ihtiyaç
duymaz. Bütün diğer görevler etkilenmeden çalışmaya devam ederler. Olaylar enterpolatör
çevrim zamanı (IPO çevrim zamanı) içinde taranırlar. Eğer uygun olay meydana gelirse,
kendi seviyesinde en yüksek öncelikli görev olarak devam eder. MT olması durumunda, bir
sonraki komut takip eden IPO çevrim zamanında uygulanır.
5.13.2. Programlama esaslarının basitleştirilmiş örneği
Şekil 5-15’te görülen örnekte 3 numaralı eksen 100 mm/s’lik hızla 1,000 mm mutlak
konumuna hareket edecektir.1 çıkısı aktif olduğunda, 3 numaralı eksen 0 mm konumuna geri
hareket edecektir.
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Program İlerleme Şartı:
Eksen hareketini bitirince sonraki komut
işlemeye başlar
Komut Başlama Şartı: (Substitute)
İşleyen komut yenisi ile değiştirilir.

5.15 Programlama Örneği

5.14. MCC komutlarının yönetimi
5.14.1. Komutların girilmesi
Komutları MCC çizelgesine aşağıdakilerden bir tanesini kullanarak girebilirsiniz:
•

MCC editörü araç çubuğu

•

MCC Chart > Insert menü komutu.
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MCC Araç Çubuğu
Bu araç çubuğu komple komut çeşidiyle beraber önemli programla komut butonlarını içerir
(Örnek olarak; Insert MCC chart, Accept ve Compile ve Monitor):
•

Temel komutlar

•

Görev komutları

•

Program yapıları

•

Haberleşme

•

Tek eksenli komutlar

•

Harici Enkoder, hızlı ölçüm girişi ve kam çıkış komutları

•

Senkron çalışma komutları

Haberleşme

Harici Enkoder, hızlı ölçüm girişi ve kam çıkış

5.16 MCC Araç Çubuğu
Bu grupların her biri araç çubuğunda bir butonla temsil edilir. İmleci buton üstünde hareket
ettirdiğinizde komutların listesi görüntülenir ( Şekil 5-17’ye bakın):
Uygun komutu sol fare butonuyla tıklayarak girebilirsiniz.
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Şekil 5.17 MCC editör araç çubuğundan komut girmek
Görüntülenen komutu imleci kullanarak ayırabilir ve onu ekranda herhangi bir yere
yerleştirebilirsiniz. Programınızı kolayca oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Eğer komut
listesinin bütün komutları ayrılmışsa her komut tek bir tıklamayla MCC şemasına eklenebilir.
Şekil 5–18 bir MCC şeması ve açılmış komut listeli çalışma penceresini gösterir.
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5.14.2. Komutların MCC şemasında temsili
Komutlar dikdörtgen blok şeklinde temsil edilir. Başlangıç ve son düğümleri ovaldir, şartlar
ise baklava dilimi şeklindedir. Bütün komutlar komut fonksiyonunu grafik olarak temsil eden
bir sembol ile temsil edilir. Komutlar ayrıca renk kodludur:
Açık mavi: Temel komutlar
Beyaz: Alt programlar ve modül
Yeşil: Başlama komutları
Kırmızı: Durma komutları
Komutların geneli sekil 5-19’da gösterildiği gibi MCC şemasında temsil edilir. Şekil 5.19’da
gösterilen komut, Axis_1 isimli eksen için konum kontrol komutudur.

Gösterge:
Açıklama var

Kısa Tanım

5.19 Hareket kontrol komutunun MCC da temsili
5.15. Temel Komutlar
5.15.1. Bekleme (Wait Time):

Programlanmış zaman periyodu için görevin yürütülmesi durdurulur.
T#0ms, T#0d_0h_0m_0s_0ms
Yukarıda tarif edilen iki veri tipinden birini kullanabilirsiniz. T#0 ms ( Başlangıç Değeri)
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5.15.2. Eksen bekleme ( Wait for Axis)

Eksen programlanmış şartını sağlayana kadar görevin uygulanması durdurulur.
Muhtemel şartlar şunlardır:
•

Eksen durumu: Sistem değişkenleri veya ilgili senkron objenin esasına göre tayin
edilmiş olan eksenin durumu (senkron eksen durumunda).

•

Karsılaştırma değeri: Eksenin bir değerinin belirtilmiş bir değerle (pozisyon, hız gibi)
karsılaştırılması.

Eğer her iki şart seçilirse, şartlar bir AND operasyonuyla birleştirilir. Eksenin durumu ve
değerleri toplam hareketle ilgilidir. Bu şart enterpolatör çevrim zamanında kontrol edilir. Eğer
şartlar yerine getirilirse hareket görevinin önceliği geçici olarak yükseltilir. Bekleme komutu
altındaki gölgeli gri alanlar içindeki komutlar bir sonraki IPO çevrim zamanında çalışırlar ve
yüksek öncelikli olarak uygulanırlar. Gölgeli alan içindeki komutlar bir kere uygulanınca,
hareket görevinin önceliği sıfırlanır.
Not: Tüm Bekleme komutları sadece Motion Task içerisinde kullanılabilir.
5.15.3 Sinyal Bekleme ( Wait for Signal)

Dijital giriş veya çıkış (BOOL veri tipi) sinyal durumu programlanmış şartı oluşana kadar
görev işleyişi durdurulur:
•

Seviye 1 (DOGRU) veya 0 (YANLIS)

•

Yükselen veya düşen kenar

Şart enterpolatör çevrim zamanı içerisinde kontrol edilir. Eğer şart oluşursa hareket görevinin
önceliği geçici olarak yükseltilir. Gölgeli alanlar içinde bekleme komutu altındaki komutlar
bir sonraki IPO çevrim saatinde baslar ve en yüksek öncelikli olarak uygulanır. Gölgeli
alandaki komutlar bir kere uygulanınca hareket görevinin önceliği sıfırlanır.
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5.15.3. Koşul Bekleme ( Wait for Condition)

Programlanmış koşul yerine getiriline kadar görevin işleyişi durdurulur.
Eğer şart karşılanmışsa, bu durumda hareket görevinin önceliği geçici olarak yükseltilir.
Gölgeli alanlar içinde bekleme komutu altındaki komutlar bir sonraki IPO çevrim zamanında
başlar ve en yüksek öncelikli olarak uygulanır.
Gölgeli alandaki komutlar bir kere uygulanınca hareket görevinin önceliği sıfırlanır.
Bekleme koşul aşağıdakilerden oluşabilir:
•

Aynı MCC kaynak dosyalı ünite değişkenleri

•

Global Ünite Değişkenleri

•

Sabitler

•

I/O değişkenleri

•

Operatörler

Koşul aşağıdaki ifadeleri içeremez:
•

Fonksiyon çağırma

•

Yerel değişkenler veya diğer MCC şemalarının içerisinde kullanılan yerel değişkenler

•

Döngü

5.15.4. Modül ( Module)

Birçok komut birleştirilip modül haline getirilir. Program işleyişine bir etkisi yoktur. Ancak
programın izlenmesi kolaylaştırılır.

5.15.5. Alt Program Çağrılma (Subroutine call)

148

Alt program çağırma komutu kullanıcı tarafından tanımlı fonksiyonlar ve fonksiyon blokları
ve ayrıca MCC şemaları içinde program kitaplığı ve program kitaplığı fonksiyon bloklarını
kullanmanızı ve onların çağrılmasının uygun olarak programlamanızı sağlar. Komut
çağrıldığında, programlanmış fonksiyon ve fonksiyon blokları uygulanır. Fonksiyon ve
fonksiyon bloğu bir kere uygulanınca, MCC şeması komuttan sonra yeniden kaldığı yerden
çalışmaya devam eder.
5.15.6. Sistem Fonksiyonu Çağırma (System function call)

Sistem fonksiyon çağırma komutu MCC şeması içindeki herhangi sistem fonksiyonunu ve
sistem fonksiyon bloğunu kullanmanızı ve uygun sıralama ile çağırabilmenize yardımcı olur.
Komut çağrıldığında, programlanmış sistem fonksiyonu veya sistem fonksiyon bloğu
uygulanır. Sistem fonksiyonu veya sistem fonksiyon bloğu bir kere uygulandıktan sonra,
MCC şeması komuttan sonra yeniden kaldığı yerden çalışmaya devam eder.
5.15.7. Çıkış Set Etme (Set output)

Dijital Çıkışı aktif eder. Set “1”
5.15.8. Çıkış Reset Etme (Reset output)

Dijital Çıkışın pasif hale çekilmesi. Reset “0”

5.15.9. Değişken Atama (Variable assignment)
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Bu komutu sistem veya kullanıcı değişkenlerine atama yapmak için kullana bilirisiniz. Ayrıca
tüm matematik fonksiyonlarını kullanarak en karmaşık eşitlikler hesaplanabiliri. Örnek:
A=sin(b)*cos(c)+d
5.16. Görev Komutları ( Task Commands)
5.16.1. Görev Başlatma ( Start Task)

Bu komut değişkenleri başlangıç durumuna getirip hareket görevini çalıştırır.
Uyarı:
Eğer görev hâlihazırda aktifse, işleyiş durdurulur ve değişkenler başlangıç durumuna getirilip
yeniden çalıştırılır.
5.16.2. Göreve Ara verme ( Interrupt Task)

Görev işleyişi “Göreve Ara verme” komutu ile ara verdirilebilir.
Bu komut görev içerisinde hareket komutu almış eksenlerin işleyişini durdurmaz. Hareket
halindeki eksenler başka bir görev bölgesi tarafından durdurulması gerekir. İşleyişi
durdurulan görev yeniden kaldığı yerden devam ettirilebilir veya sıfırlanıp baştan
başlatılabilir.
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5.16.3. Göreve devam etmek (Continue task)

Bu komut göreve ara ver komutuyla (5.16.2) ara verilmiş olan bir göreve ara verilmiş olan
noktada devam eder. Ara veren eksenler hareketlerine otomatik olarak devam etmezler. Ara
verilmiş hareketlerin yeniden başlatılması açık olarak programlanmalıdır.
5.16.4. Görev sıfırlama (Reset task)

Bu komut Hareket görevini durdurur. Görev başlatma (Start Task ) (5.16.1 deki gibi)
komutuyla sıfırlayarak yeniden başlatılabilir.
5.16.5. Görev durumu (Task state)

Komut işletildikten sonra Görev durumu geri döner.

5.17. Program Yapıları (Program structures)
5.17.1. IF: Program Dallanması

Belirtilmiş olan bir şart program dalının DOĞRU (TRUE) veya YANLIŞ (FALSE) dalına
akmasına neden olur.
Program akış dalları aşağıdaki gibidir:
•

Şart karşılanmış: Uygulama DOĞRU yolu boyunca devam eder.

•

Şart karşılanmamış: Uygulama YANLIŞ yolu boyunca devam eder.
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5.17.2. WHILE: Başlangıçta Koşullu Döngü
Döngü içinde programlanmış olan komutlar döngü şartı karşılandığı sürece uygulanırlar.
Şart döngünün başındadır.
WHILE komutuna ulaşılınca, program akış dalları aşağıdaki gibi olur:
•

Şart karşılanmıştır: Program döngü boyunca çalışır.

•

Şart karşılanmamışsa: Program devam eder.

5.17.3. FOR: Sabit Sayılı Çalışma Döngüsü

FOR döngüsü bir program kısmını sabit sayıda çalışmayla tekrar eder. Döngü belirli defa
çalışınca program akışı devam eder.
5.17.4. UNTIL: Sonda Şartlı Döngü

Döngü içinde programlanmış olan komutlar döngü şartı karşılanana kadar uygulanırlar.
Şart döngünün sonunda programlanır. Bu sebeple döngüdeki komutlar en az bir defa
uygulanırlar.
UNTIL komutuna erişilince, program aşağıdaki gibi dalarla ayrılır:
•
•

Şart karşılanmamış: Program döngü boyunca çalışır.
Şart karşılanmış: Program devam eder.

5.17.5. CASE: Çoklu Dallanma

Değişkenin değerine bağlı olarak birçok alternatif program dalarlı uygulanabilir.
5.17.6. Go to: Dallan

MCC şeması içinde Go To komutunu kullanarak dallanmalar programlayabilirsiniz.
Bir dallanma etiket ve varış yerine dallan olarak tanımlanır. Her durumda aynı adlı bir daire
sembolü çıkış ve varış noktalarını işaretler. Aynı adlı birçok çıkış noktası olabilir fakat bir
tane varış noktası programlanabilir.
Aşağıdaki dallanmalar geçersizdir:
•

Kontrol yapılarına olan atlamalar.
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•

Bir bekle komutundan sonra gölgeli alandan dışarı atlamalar.

Go to komutunu girdikten sonra dallanma varış noktasının adını girmelisiniz. Bunu yapmak
için daire içinde çift tıklayın.
5.17.7. Selection (Seçim)

Bu komut Go To komutunun varış noktasını tanımlamak için kullanılır.
Aşağıdaki atlamalar geçersizdir:
•

Kontrol yapılarına olan dallanmalar.

•

Bir bekle komutundan sonra gölgeli alandan dışarı dallanmalar

Seçim komutunu girdikten sonra dallanma etiketinin adını girmelisiniz. Bunu yapmak için
daire içine çift tıklayın.
5.17.8. Synchronous start (Senkron başlatma)

Bu komutu birçok komutu aynı anda çalıştırmak için kullanabilirsiniz. Dallardaki bütün
mevcut olan komutlar tam olarak uygulandıktan sonra bir sonraki komut başlatılır. MCC
şemasında aynı anda başlatılacak olan komutlarla ve senkron başlatma adediyle ilgili olarak
bir kısıtlama yoktur.
Bu komut sadece Hareket kontrol görevlerinde kullanılmalıdır.

5.18. Haberleşme
5.18.1. Teknoloji obje alarmlarının onaylanması

Bu komut bir veya daha fazla teknoloji objesinde beklemekte olan teknoloji alarmlarını
onaylar.
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5.18.2. Belirli teknoloji obje alarmının onaylanması

Komut bütün teknoloji obje alarmlarının veya spesifik teknoloji alarmlarını onaylar
5.18.3. TCP/IP kanal açma

TCP/IP Kanalından veri alışverişi gerçekleştirebilmek için iletişim kanalı açar.

5.18.4. TCP/IP kanal kapatma

Bu komut TCP/IP bağlantısını iptal etmek için kullanılır.
5.18.5. Veri yollamak

Bu komut iletişim ortağına çeşitli protokoller kullanarak veri yollar. ( SIMATIC S7 İstasyonu
gibi )
•

XSend/XReceive protokolü

İletişim ortağıyla bağlantı PROFIBUS veya MPI yoluyla temin edilir ve konfigüre olması
gerekmez.
SIMOTION kontrol ünitesi bir ünitede maksimum olarak 200 bayt yollayabilir
•

UDP protokolü

Bağlantı UDP protokolüyle Ethernet yoluyla temin edilir.
SIMOTION kontrol ünitesi bir ünitede maksimum olarak 1400 bayt yollayabilir.
•

TCP/IP protokolü
154

Bağlantı TCP/IP protokolüyle Ethernet yoluyla temin edilir. Önceden TCP/IP bağlantısını
konfigüre etmelisiniz. Bunun için TCP/IP yoluyla “Establish connection” (bağlantı kur)
komutunu kullanın.
SIMOTION kontrol ünitesi bir ünitede maksimum olarak 4096 bayt yollayabilir.
5.18.6. Veri almak

Bu komut çeşitli protokolleri kullanarak (SIMATIC S7 istasyonu gibi) iletişim ortağından
veri almak için kullanılır.
•

XSend/XReceive protokolü

İletişim ortağıyla bağlantı PROFIBUS veya MPI yoluyla temin edilir ve konfigüre olması
gerekmez.
SIMOTION kontrol ünitesi bir ünite içinde maksimum 200 baytlık veri alabilir
•

UDP protokolü

UDP protokolüyle bağlantı Ethernet yoluyla temin edilir.
SIMOTION kontrol ünitesi bir ünite içinde maksimum 1400 baytlık veri alabilir
•

TCP/IP protokolü

TCP/IP protokolüyle bağlantı Ethernet yoluyla temin edilir. TCP/IP bağlantısını önceden
konfigüre etmelisiniz. Bunun için TCP /IP yoluyla Establish connection (bağlantı kur)
komutunu kullanın.
SIMOTION kontrol ünitesi bir ünite içinde maksimum 4096 baytlık veri alabilir.
5.19. Tek eksenli komutlar
5.19.1. Referansa Gönderme (Home axis)

Bir pozisyonlama ekseni veya senkron eksen için, görüntülenmiş veya girilmiş değerler
eksenin koordinat sistemine göre değer alırlar. Eksenin koordinat sistemi eksenin gerçek fiziki
konumuyla sıfırlanmalıdır.
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Eğer mutlak değer bir ölçüm sistemi kullanmaktaysanız, sıfırlama sadece işletmeye alma
esnasında bir kere yapılmalıdır.
5.19.2. Ekseni Aktif Etme (Switch axis enable)

Bu komut elektrik sürücülü bir ekseni aktif hale getirir.
5.19.3. QF-Ekseni Aktif Etme (Switch QF-axis enable)

Bu komut hidrolik sürüşlü ekseni aktif hale gelmesini sağlayan çalıştırıcıları açar.
5.19.4. Ekseni aktif halden çıkartmak (Disable axis)

Bu komut elektrik sürücülü bir eksen için aktifleştiricileri kaldırır.
5.19.5. QF- Ekseninin aktifleştirmesinin kaldırılması (Remove QF-axis enable)

Bu komut hidrolik sürüşlü bir eksenin aktifleşmelerini kaldırır.
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5.19.6. Ekseni Pozisyon kontrollü çalıştır (Start axis position-controlled)

Bu komut pozisyon kontrollü modunda pozisyonlama veya senkronizasyon eksenini çalıştırır.
Eksen programlanmış hızda hızlanır ve yavaşlar. Bu hıza bir kere ulaşılınca sabit halde
tutulur.
Sabit hareket aşaması limitli olduğunda eksen belirtilmiş zaman geçtikten sonra ayarlanmış 0
hızına yavaşlar.
5.19.7. Hız özellikli (Speed specification)

Bu komut hız kontrollü moda bir ekseni çalıştırır.
Eksen programlanmış dönüş hızına (hız) hızlanır veya yavaşlar. Bu hıza erişilince sabit
tutulur. Sabit hareket fazı limitli olduğunda eksen belirtilmiş zaman geçince 0 ayarlı hızına
yavaşlar.
5.19.8. Moment Limitini açmak (Switch on torque limitation)

Bu komut harekete paralel olarak moment limitini aktif hale getirmek için kullanılır. Moment
limiti doğrudan işlenir.
5.19.9. Moment Limitinin kapatılması (Switch off torque limitation)

157

Bu komut hareket komutlarının üstüne binmiş olan moment Sınırlamasını aktif halden
çıkartmak için kullanılır.
5.19.10. Pozisyon ekseni (Position axis)

Bu komut tanımlanmış ekseni (döner eksen, modulo ekseni veya lineer eksen) bir pozisyona
hareket ettirir. Pozisyon spesifikasyonu mutlak veya artımsal olabilir. Modulo eksenleri
ayrıca” en kısa yolla” konumlanabilirler.
Programlanmış pozisyon yazılım limit anahtarları içinde olmalıdır.
5.19.11. Zaman bağımlı pozisyon profili (Position profile)

Bu komutla kam tarafından önceden ayarlı bir pozisyon profili boyunca geçiş yapar. Kamın
tanım kümesi (x-ekseni) zaman olarak, alana (y-ekseni) tekabül eden pozisyon olarak
yorumlanır, Profil seçilebilir bir başlama zamanından kamın sonuna kadar geçiş yapar.
5.19.12. Zaman bağımlı hız profili (Velocity profile)

Bu komutla kam tarafından önceden ayarlı bir pozisyon profili boyunca geçiş yapar. Kamın
tanım kümesi (x-ekseni) zaman olarak, alana (y-ekseni) tekabül eden pozisyon olarak
yorumlanır, Profil seçilebilir bir başlama zamanından kamın sonuna kadar geçiş yapar.
5.19.13. Eksen durdurma (Stop axis)
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Bu komut eksenin hareketini durdurur ve bütün tek eksenli hareketlerde etkilidir. Hareket
normal durma ve hızlı durmayla durdurulabilir.
•

Normal durma: Bu komut bütün tek eksen hareketlerde etki eder (pozisyonla ve hız
hareketleri) fakat senkron hareketlerde etki etmez.

•

Hızlı durma: Bu komutta ayrıca senkron hareketlerde hareket eder. Bununla beraber
eksen pasif hale geçer; bu durum ekseni aktif halden (Disable axis) çıkart veya objeyi
sıfırla (Reset Object) komutlarıyla iptal edilebilir.

5.19.14. Harekete devam etme (Continue motion)

Bu komut durmuş olan bir hareketi devam ettirir. Aşağıdaki hareketler devam edebilir:
•

Yarıda kesmeden durma modu normal duruşuyla durgun hale getirilmiş bütün hız
kontrollü hareketler.

•

Yarıda kesmeden (ve hız kontrollü moda olmayan) durma modlu normal durusuyla
durgun hale getirilen bütün pozisyon kontrollü hareketler. Bu eksen kesinti ve kesinti
hareketin devamı arasında yeni hareket komutları almamalıdır.

5.19.15. Çevrim içi düzeltme (Online correction)

Hareket eden bir eksenin hız ve ivmesini çevrimiçi değiştirmemize olanak tanır.
5.19.16. Eksen parametrelerini ayarlamak (Set axis parameter)

Bu komut belirtilmiş eksen için önceden atanmış parametreleri (USERDEFAULT) değiştirir.
Programlanmış eksen parametreleri ilgili parametrenin bir sonraki hareket komutundan
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önceden atanmış değere ayarlanmasıyla yürürlüğe girer. USERDEFAULT değeri ayarları
aşağıdakinden sonra gene yürürlüğe girer:
•

Güç Açık

•

Sistem değişkenlerini başlat onay kutusu seçiliyken objeyi sıfırla (Rest object)

5.19.17. Komut dizisini silmek (Delete command queue)

Komut dizisi program tarafından çıkartılmış fakat henüz aktif olmayan hareket komutlarının
bir belleğidir. Henüz uygulanmamış olan komutlar komut dizisinden silinebilir. Bu komut,
eksen durdurulduktan veya hareket dizisi değiştirildikten sonra eksen için komutların
seçilebilir olarak silinmesini sağlar.
5.20. Harici enkoderler, ölçme girişleri ve çıkış kamları için komutlar
5.20.1. Harici enkoder açık (External encoder on)

Bu komut harici enkoderin ölçülmüş değerleri kayıt etmesi sağlar.
5.20.2. Harici kodlayıcı kapalı (External encoder off)

Bu komut ölçülmüş değerleri kayıt için harici enkoderi aktif halden çıkartır
5.20.3. Harici enkoderi senkronize etmek (Synchronize external encoder)
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Bu komut ölçüm sistemini başlangıç konumuna getirir.
5.20.4. Ölçüm girişini etkinleştirmek (Activate measuring input)

Bu komut bir eksen veya harici enkoder için bir ölçüm girişini etkinleştirir. Konfigüre olmuş
ölçüm girişindeki (örnek olarak SIMOTION cihazı veya sürüsü)sinyal değişimi (kenar)
mevcut pozisyon değerinin saklanmasına neden olur.
Ölçümün hangi sıklıkta yapılacağını seçersiniz:
•
Ölçüm

Bir kere: Ölçüm işlemi her ölçüm için yeniden etkinleştirilmelidir.
hassasiyeti

kullanılan

donanımın

doğruluğuna

bağlıdır.

Mikro

saniyeler

mertebesindedir.
•

Döngüsel: Ölçüm, ölçüm girişi teknoloji objesinin konfigüre olmuş proses çevrim
zamanında döngüsel olarak yapılır. Her proses çevrim zamanında iki kenara kadar
saptanır ve ölçülebilir.

Döngüsel ölçüm sadece TM 17 High Feature veya C240 (B1-B4) tarafından desteklenir.
Ölçülmüş değerler yeni ölçüm için kullanılmadan önce üstüne yazılmadan kullanıcı programı
tarafından okunmalıdır.
Her iki tip için ayrıca aşağıdakileri belirtmelisiniz:
•

Giriş sinyalinin tetikleme kenarı (Örnek olarak; Yükselen, düşen, her ikisi).

•

Ölçülmüş değerin kazanılacağı ölçüm kademesi.

Eğer ölçüm başarılıysa, ölçüm neticeleri aşağıdaki sistem değişkenlerinde bir sonraki
çevrim zamanında mevcut olmalıdır:
1. Ölçülmüş değerler , measuredValue1 (ölçülmüş değer 1) ve measuredValue2
(ölçülmüş değer 2) sistem değişkenlerinde hafızaya alınırlar.
2. Bir kerelik ölçümle, sistem değişkeni konumu TRIGGER_OCCURED değerine
sahiptir.
3. Döngüsel ölçümle, sistem değişkenleri counterMeasuredValue1 (ölçülen değer
sayacı1) ve counterMeasuredValue2 her ölçüm neticesinde 1 kadar artarlar. Yeni
neticeler derhal izlenebilir ve ayrıca IPO senkron olmayan görevlerden okunabilir.
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5.20.5. Ölçüm girişini aktif halden çıkartma (Deactivate measuring input)

Bu komut bir eksen veya harici enkoder için ölçüm girişini aktif halden çıkartır. Ölçülen
değer kazanımı aktif halen çıkar.
5.20.6. Ölçüm sistemini kaydırma (Shift measuring system)

Bu komut gerçek pozisyonu yeniden tanımlar. Programlamayı, sistem değişkeni ve görüntüyü
etkiler. Yeni bir gerçek değer veya yeni bir ayar noktası arasında seçim yapabilirsiniz.
5.20.7. Ölçme Sistemini Senkronize Et (Synchronize measuring system)

Synchronize measuring system komutu iki ölçme sistemini senkronize eder ya da
belirlenmiş ölçme sistemleri arasındaki farkı geri döndürür.
5.20.8. Çıkış Kamını Etkinleştir (Activate software output cam)

Activate output cam komutu, bir çıkış kamı için parametreler oluşturmak için ve sonra kamı
etkinleştirmek için kullanılırlar.
Bir çıkış kamı, konumlandırma eksenleri ya da senkronize eksenler ya da harici enkoder için
konum-bağımlı anahtarlama sinyalleri üretir. Aşağıda belirtilen çıkış kamı türleri mevcuttur.
Çıkış kamının konfigürasyonu sırasında kam tipini belirlersiniz.
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•

Konum-bazlı kam

Anahtarlama sinyali, çıkış kamının başlangıç konumu ile bitiş konumu arasında ortaya çıkar.
•

Zaman-bazlı çıkış kamı

Anahtarlama sinyali, başlangıç konumuna ulaşıldıktan sonra belirlenmiş bir zaman aralığı için
sağlanır.
•

Tekyönlü çıkış kamı

Eksen başlangıç konumuna ulaştığında anahtarlama sinyali ortaya çıkar; anahtarlama sinyali
sadece çıkış kamı devreden çıkartılarak sıfırlanabilir. Konum-bazlı ve zaman-bazlı kamlar
aynı zamanda sayaç kamları olarak da kullanılabilir. Anahtarlama sinyali, sistem değişkeni
durumu içinde ve, gereğince yapılandırıldığı takdirde bir dijital çıktıda da mevcuttur.
Çıkış kamı,
•

Switch output cam off komutu ile, ve

•

gerektiği takdirde, aynı çıkış kamını farklı parametreler ile tekrar devreye sokarak,
devreden çıkartılabilir.

Parametre diyalog penceresi, eksen tipine ve yapılandırılmış çıkış kamı tipine bağlı farklı
parametreleri gösterir.
5.20.9. Çıkış kamını kapat (Switch software output cam off)

Switch output cam OFF komutu, Activate output cam komutu ile etkinleştirilmiş bir çıkış
kamını etkisizleştirmek için kullanılır.
5.21. Senkronize Operasyon ve Kam İşlemi için Komutlar
5.21.1. Dişli işlemi Devrede (Gearing on)

Dişli işlemi, bir ana ayar noktası (bir ana eksenin ya da harici enkoder konum değeri) ile bir
köle değerin (bir köle eksenin konum değeri) arasındaki bir sabit dişli oranı ile karakterize
edilir. Böylelikle dişli işlemi konumsal senkronizasyon içerisindedir.
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Bu transmisyon oranı (dişli oranı), iki tamsayının oranı olarak (pay / payda) ya da bir
ondalıklı sayı olarak belirlenebilir. Sıfır noktasında bir sapma da (bir faz kaydırma)
belirlenebilir. Dişli işlemi başlatıldığında, köle değer programlanan senkronizasyon ayarları
ile ana ayar noktasına senkronize edilir. Ana ayar noktası komut içersinde tanımlanabilir; köle
değer sonradan Switch master setpoint komutu ile değiştirilebilir.
5.21.2. Dişli işlemi DEVRE DISI (Gearing off)

Gearing OFF komutu, 5.20.1 No’lu bölümde başlatılan dişli işlemini sonlandırmanızı sağlar.
5.21.3. Hız senkronizasyonu DEVREDE (Velocity gearing ON)

Velocity gearing ON komutu, bir ana ayar noktası ile (bir ana eksenin ya da harici enkoder
hızı) ile bir köle değer (bir köle eksenin hızı) arasında sabit bir dişli oranı ile karakterize
edilir. Dişli işleminin aksine, hız işlemi konumsal senkronize değildir. Hız işlemi
başladığında, köle değer programlanan dinamik tepki ayarları ile ana ayar noktasına
senkronize olur. Dişli oranı bir ondalık sayı olarak belirlenir. Ana ayar noktası komut
içerisinde tanımlanabilir; köle değer sonradan Switch master sepoint komutu ile
değiştirilebilir.
5.21.4. Hız senkronizasyonu Devre Dışı (Velocity gearing OFF)

Velocity gearing OFF komutu size, Velocity gearing ON komutu (5.20.3 bölümü) ile
başlattığınız hız işlemini sonlandırma imkânı verir. Programlanan dinamik tepki ayarları ile
de-senkronizasyon gerçekleşir
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5.21.5. Kam DEVREDE. (Cam on)

Kam işlemi bir ana ayar noktası (bir ana eksenin ya da harici enkoder konum değeri) ile bir
köle değer (bir köle eksenin konum değeri) arasındaki değişken bir dişli oranı ile karakterize
edilebilir. Bu nedenle, kam işlemi konumsal senkronizasyon içerisindedir. Değişken
transmisyon oranı bir kam ile tanımlanır (transfer fonksiyonu). Kam işlemi işlevselliğini,
çeşitli programlanabilir eksen değerlendirmelerini ve kam yürütme modlarını kullanarak
kendi gereksinimlerinize adapte edebilirsiniz. Kam işlemi başlatıldığında, köle değer
programlanan senkronizasyon ayarları ile ana ayar noktasına senkronize edilir. Bir aktif
kamın sonunda bir başka kama geçiş yapmak da mümkündür. Ana ayar noktası komut içinde
tanımlanabilir; köle değer Switch master setpoint komutu ile sonradan değiştirilebilir
5.21.6. Kam DEVRE DISI ( cam off)

.
Cam OFF komutu size, Cam ON komutu No’lu bölüm) ile başlatmış olduğunuz kam
işlemini sona erdirme olanağı verir. Programlanan de-senkronizasyon ayarları ile
desenkronizasyon ortaya çıkar.
5.21.7. Ana ayar noktasını değiştir (Switch master setpoint)

Switch master setpoint komutu, mevcut bir senkronize operasyon ilişkisi için ana ayar
noktasını değiştirir. Değişim, senkronize operasyon aktif olduğunda mümkündür.
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6. Yeni Başlayanlar için Örnek Uygulama
6.1 Uygulamanın tanımı ve Programlama Mantığı

Şekil 6.1 Örnek Uygulama
Program yazım sırasında yukarıda görülen makine referans alınılarak değişik örnekler ele
alınacaktır. Yapılacak örnekler değişik hareketleri içerecektir. Son yapılacak örnek programda
bant üzerinde bulunan kutuların boş olanlarını algılayıcı ile tespit edip hatta senkron olduktan
sonra itici ile bant üzerinden atacak program olacaktır.

CUA31
Drive CliQ
Bağlantı

CUA31

SIMOTION D 425
PM340
PM340
1FK7
Motor

Şekil 6.2 Örnek Uygulama Donanımı
Şekil 6.2 de görülen donanım kullanılacaktır. Donanım içerisinde iki adet 1FK7 serisi servo
motor, 2 adet Sinamics S120 PM340 motor modülü, Motor modüllerinin Drive Cliq üzerinden
Simotion D 425 içerisinde bulunan Sinamics kontrol ünitesine bağlanmak için CUA31
adaptör bulunmaktadır. Dahili CU320 üzerinde bulunan giriş çıkışlar kullanılacaktır.
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Program yazmaya başlamadan önce hareket kontrol programlama dünyasında var olan
döngüsel ve sıralı programlama mantıklarına bir göz atmak gerekecektir. Aşağıda aynı işlemi
yapmak için iki farklı algoritma kullanılmıştır. Her iki programın sonucu aynı olacaktır.

Sıralı Programlama

Döngüsel Programlama

_pos ( axis:=Pos,

Pos_status :=

Position := Hedef,

_getStateOfAxisCommand (Pos,

nextCommand:=WHEN_MOTION_DONE) PosCommandID)
Bitti:= TRUE;

IF (Pos_status <> ACTIVE AND
Bitti = FALSE ) THEN
_pos (axis:=Pos,

( Program akışı Eksen hareketi bitene

position:= Hedef,

kadar durur. !!!!!!)

nextCommand:=IMMEDIATELY,
commandID:= PosCommandID);
END_IF
IF Pos.motionstatedata.motioncommand=
MOTION_DONE THEN
Bitti:= TRUE;
END_IF
( Program akışı devam eder)

Yukarıda görülen örnekte her iki programlama mantığında, hareket bitiminde “Bitti:=True”
ile haber verilmektedir. Sonuç yanı olmakla beraber mantık tamamen farklıdır. Döngüsel
programlamada hareketin bitimi sürekli olarak kullanıcı tarafından sorgulanmalıdır. Sıralı
programlama mantığında ise teknolojik fonksiyon özelliği olan ( WHEN_MOTION_DONE)
hareket bitimine kadar bekle özelliği kullanılarak işlem basitleştirilmiştir.
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6.2. Yeni Proje Açma
SIMOTION Scout programını aşağıda gösterilen yolu izleyerek açınız.
Start -> SIMATIC -> STEP 7 -> SIMOTION SCOUT
Simotion çalışma ortamını açılmasını bekleyiniz. Ortam açıldıktan sonra “Project” tabının
altından “New “seçeneği ile yeni bir proje açınız.
Project->New
Projenizi bir isim verip ( SIMOTION_D425) “OK” tuşuna tıklayınız.

OK tuşuna bastıktan sonra projemiz açılmış olacaktır. Yeni açılan proje içerisinden solda
görülen proje ağıcından “Create new device” dalına çift tıklayarak uygulamamızda
kullanacağımız Simotion ve sinamics donanımımızı şekillendireceğiz. Çift tıkladıktan sonra
kullanacağımız donanım tipi ve versiyonunu ( D425 V4.1, Sinamics v2.5) listeden seçiyoruz.
Bu seçimin hemen arkasından Simotion ünitesine hangi bağlantı noktasından bağlanacağımız
sorusunu cevaplamamız istenecektir. Çıkan listeden bağlantı ara yüzümüzü Ethernet IE2/Net
(X130) olarak seçip aşağıda görülen TCP/IP protokollerinden kullanmakta olduğunuz
PC’nizin desteklediği bir protokolü seçiniz. Kullanılan PC’ de var olan TCP/IP-> NdisWanlp
seçilmiştir.
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Bu aşamadan sonra aşağıda görülen donanım sayfası açılacaktır. Bu sayfa içerinde
uygulamamız için gerekli tüm çevre elemanlarının tanıtımın yapılması gerekir. Bizim
örneğimizde ilave bir donanım eklemesi gerekmediğinden burada sadece Sinamics ile
Simotion arasında kullanılacak örnekleme (Tdp) süresi ve Sinamics ile simotion arasında veri
okuma yazma için gerekli sürelerin ayarlanması (Ti,To)gerekecektir.
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Aşağıdaki resimde NetPro üzerinden Simotion ünitesine nereden bağlanılacağının seçildiği ve
tüm ağ üzerinde var olan ünitelerin görüldüğü ve gerekirse değişikliğin yapıldı yer
görülmektedir.
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Proje donanım yapılandırması bitmiştir. Bu noktadan sonra Sinamics Sürücülerin devreye
alınması anlatılacaktır.

Proje ağacında “SINAMICS_Integrated” dalına çift tıklayarak sürücü yapılandırması
başlatılır.
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Sinamics üzerinde bulunan seçenek slotunun kullanılması durumunda buradan takılan seçenek
kartın tipi seçilmelidir.

Drive Cliq üzerinden bağlı Doğrultucu ünite var mı sorusuna “No” diye cevap verip
geçiyoruz. Bizim kullandığımız sürücü AC/AC olduğundan girişte ayrı bir doğrultucu blok
kullanılmamaktadır. Sinamics motor sürme algoritması olarak Vektör ve Servo olarak çalışa
bilmektedir. Servo motor süreceğimizden burada çalışma modu “Servo” seçilecektir.
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Kontrol metodu “Speed Control wirh encoder” seçilecek.

Kullanacağınız güç modülünü seçiniz. PM340 üzerinde yazan malzeme kodunu buradan
seçiniz.
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PM340 güç modülü ile SINAMICS_Integrated arasında Drive Cliq üzerinden bağlantıyı sağlayacak
CUA31 adaptör seçilmelidir.

Kullandığımız servo motor Drive Cliq’li olduğundan “Motor with DRIVE-CLIQ”
seçilmelidir. Aksi taktirde “Select Standard motor from list” veya “Enter Data” seçenekleri ile
ilerlemek gerekecektir.
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DRIVE_CLIQ ile motor etiketi okunduğundan burada motor üzerinde fren var ise
görünecektir. Kullandığımız motor frensiz olduğundan “No motor brake being used”
seçilecektir.

DRIVE-CLIQ’li motor olduğundan motor Enkoder Sinamics tarafından otomatik olarak
tanınacaktır.
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SIMOTION SINAMICS sarasında haberleşmeyi sağlayacak standart telegram seçimi
yapılmalıdır. DSC kontrol kullana bilmek için SIEMENS Standart Telegram 105 seçilmelidir.
Sürücü yapılandırması bitmiştir. Aynı işlemleri ikinci sürücü için baştan yapınız.

İki sürücünün devreye alması tamamlandıktan sonra SIMOTION donanımına adreslerin
tanımlanması gereklidir. Telegram doğru seçimi yapılmış mı diye kontrol ettikten sonra
sistemin sürücüler ile haberleşme sırasında kullanacağı adreslerin atamasını yapmak için
“Transfer to HW Config” butonuna tıklayınız.
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Offline hazırladığımız donanım bilgisini online olup hem Simotion hem de Sinamics tarafını
yüklemek gereklidir. Önce Simotion tarafını yüklemek gereklidir. Simotion tarafını
yüklemeden SINAMICS_Integrated’a bağlanmak mümkün olmayacaktır.

Bağlantı kurulduktan sonra offline proje ile online proje arasında farklılık olan bölümler yeşilkırmızı şeklinde görülecektir.
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Proje ağacından SINAMICS_Integrated seçilip yukarıdaki “Download CPU” butununa
tıklayarak sürücü parametreleri yüklenir.

Proje ağacının “Topology” dalı çif tıklanarak Drive Cliq bağlantı şekli kontrol edilir. “Project
set” ile “Actual” arasında bir farklılık var ise bağlantı noktaları veya proje bağlantıya göre
değiştirilmeli.
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“Actual” ve “Project set” mutlaka birebir aynı olmalıdır.

Yükleme işlemi tamamlanıp Drive Cliq bağlantı düzenlendikten sonra tüm sürücüler “Control
panel” den hareket ettirilerek bir problem olup olmadığına bakılır. Kontrol önceliği PC’ye
çekilir ve Enable çentiği atılır ardından yeşil “1” butonu ile çalış komutu verilir. Set değer
olarak 50rpm verilir ve eksenin döndüğü görülür.
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Eksenlerin problemsiz çalıştığı görüldükten sonra eksenlerin PI parametrelerinin ayarlanması
gerekecektir. Proje ağacından “Commissioning” dalının altından “ Automatic Controller
Setting” dalına tıklayarak açılır. Buradan sürücü optimizasyonu gerçekleştirilir.

Sürücü tarafı ile işlemler tamamlandıktan sonra Simotion tarafında Eksen açma işlemi
başlatılır. Bunun için Proje ağacından “AXES” dalının altında bulunan “Insert Axis” e çift
tıklayarak eksen tanımlama adımları başlatılır. Buradan Eksen adını istediğiniz gibi
girebilirsiniz biz örneğimizde “Axis_1” olarak adlandıracağız. Hangi teknoloji paketlerini
kullanacağımızı bize sormaktadır. Buradan senkron işlemler için kullana bilmemiz açısından
“Synchronous operation” seçeneğine kadar seçiniz.

180

Bir sonraki adımda eksenin tipi, çalışma şekli ve motor tipi seçilmelidir. Eksen tipi lineer,
sürücü tipi Elektriksel ve Standart motor tipi ile seçimimizi tamamlıyoruz.

Bir sonraki adımda ölçü sistemi gösterilmektedir. Burada en iyi çözünürlük sağlanacak
şekilde fabrika değerleri ayarlanmıştır. Değişiklik yapılması önerilmez.
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Eksen altında modulo var ise modulo boyu seçimi yapılabilir.

Bu sayfada tarif edilen eksenin bağlanacağı sürücü seçilecektir. “Drive” altında sürücü seçimi,
telegram olarak Sinamics tarafında devreye alma işlemi sırasında seçtiğimiz telegram 105
burada da seçilmelidir. “Hı” normalizasyonunun yapılabilmesi için “Data transfer from drive”
butonuna basarak bu işlem tamamlanabilir.
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Bir sonraki adımda pozisyon çevriminin hangi Enkoder üzerinden olacağının seçimi yapılacaktır.
Burada yine “Transfer Data from Drive” butonu kullanılarak bu işle tamamlanabilir.

Seçilen enkoderin çözünürlüğünün girildi sayfadır.
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Eksen açılırken senkronizasyon yapılacağı varsayıldığı için işlem sonunda bu eksenin takip
edeceği master ekseni sormaktadır. Diğer eksenler tarif edilmediği için burada seçenekler
görülmeyecektir. Diğer eksenler tarif edildikten sonra buraya gelip master eksen seçiminin
yapılması gerekecektir.

Aynı adımlar kullanılarak ikinci eksende sisteme açılabilir. Burada eksen açılır iken sadece
pozisyonlama teknoloji paketi seçilmelidir.
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Temel eksen tanımlama adımları tanımlandıktan sonra projenin derlenip yüklenmesi gereklidir.

Yükleme sonrasında PC ile online proje arasında bir farklılık yok ise her iki tarafın yeşil
olduğu görülecektir.
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Proje yüklemesinin ardından RAM da olan verilerin ROM kaydının yapılması gerekir. Aksi durumda
enerji kesilip tekrar verildiğinde tüm veriler kaybolacaktır.

Daha önce Sinamics tarafında sürücülerin testinin yapıldığı gibi açılan eksenlerinde
problemsiz bir şekilde çalıştığının kontrolü için tekrar “Control Panel” açılır ve eksenin testi
yapılır.
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Açılan her eksenin proje ağacında bir dalı “Axis_1” ve bu dalın altında eksene özel verilerin
olduğu alt dallar bulunmaktadır. Burada bulunan alt dalarlın uygulama yapılacak mekaniğe
göre değiştirilmesi gerekecektir. En önemli alt başlıklar,
•
•
•
•
•

Mechanics – Mekanik verilerin girildiği bölüm. İlerleme ve dişili oranın girilmesi
gereklidir.
Default – Eksenin hareket sırasında aksi belirtilmediği sürece kullanacağı hız, ivme,
titreşim ve hız profilinin tanımlandığı yerdir.
Limits Closed-loop Control – Pozisyon kontrol kapalı çevrim kazancının girildiği yerdir.
Homing – Eksenin hareket başlamadan önce referanslama yapması gerekir. Buradan
eksenin referanslama yapmak için kullanacağı yöntem seçilmelidir. Öncelikle “Home
Reqired” seçeneğine cevap vermek gerekir. Bu sorunun amacı eksen her açılışında
referanslama yapmaya ihtiyaç varise “Yes” seçilmelidir. Diğer tüm durumlarda “No”
seçilmelidir. Referanslama tipi olarak
o “Homing output cam and encoder zero mark” – Referanslama işlemi hem
harici bir algılayıcı hem de encoderin sıfır işareti kullanılarak yapılan
referanslama yöntemidir.
o “Encoder Zero mark only” – Pozisyon kontrol döngüsünün yapıldığı enkoderin
sıfırına bakarak yapılan referanslama yöntemidir. Bu yöntem encoder turunda
bir sıfır içeren ve tüm hareketin tek turdan oluşan uygulamalar için uygundur.
o “External zero mark only” – Harici bir algılayıcı refans alınarak yapılan
referanslama yöntemi. Bu işlem için sinamics üzerinde bulunan hızlı dijital
girişler kullanılarak gerçekleştirilir ve her zaman aynı yerde sinyal üreten bir
algılayıcı kullanmak gerekir.
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Yukarıda tarif edilen tüm tanımlamalar proje içerisinde bulunan tüm eksenler için ayrı
ayrı yapılmalıdır. Biz uygulamamızda her iki eksen için her açılışta referanslama gerekli
ve referanslama tipini “Encoder zero only” olarak kullanacağız. Sırı arama yönü “ Start in
positive direction” ile pozitif yön seçildi. Referanslama hızları iki farklı değer olarak
girilmelidir. Son olarak eksen koordinat sisteminin referansını ve eksenin gerçek sıfırı ile
algılayıcının bulunduğu nokta arasında oluşan ofset “Home position offset” e girilmesi
gereklidir.
6.2.1. Programın Yazılması
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Program yazmaya proje ağacında bulunan “PROGRAMS” dalının altında “Insert MCC
Unit” e çift tıklayarak (MCCUnit_1) MCC ünite dosyası açılır. Bu kısım 5.11.1 de
anlatılmıştır.
.

Açtığımız MCCUnit_1 içerisine MCC_1 isimli şemayı açalım. MCC şema açılması ile
ilgili 5.11.2 kısmında anlatılmıştı.
Açılan MCC_1 şemasında konveyör eksenini temsilen Axis_2 ve itici eksenini temsil
eden Axis_1 eksenlerine eksen aktif etme komutlarını verip hemen arkasından Axis_2
eksenine 100mm/s hızda pozitif yönde dönme komutu verelim.
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Açılan parametre sayfasından eksen adını Axis_2, Default olarak görülen hız ve yön
bilgilerini 100mm/s ve Pozitif diye seçelim. “Transition behavior”, “substitute” seçilmiş
bırakabiliriz. Bunun anlamı eksen daha önceden bir komut almış ise yeni verilen komut ile
hemen değiştirilsin anlamına gelmektedir. “Delay proram execution” işlenen komuttan ne
zaman bir alt program kutusuna geçiş yapacağı şartı tanımlıyoruz. “Velocity reached”
seçilmesi set edilen değere ulaşıldığında akış devam etsin anlamına gelmektedir.
Yazdığımız basit programı yükleyerek test edelim. Yükleme işlemine geçmeden önce iki
adet MCC şeması açmamız gereklidir. Bu açılan iki şema her projede mutlaka olması
gereken şemalardır. Bunlardan birincisi tech_flt diğeri de per_flt dir. Tech_flt Simotion
içerisinde oluşan teknolojik hata ve alarm’ların nasıl işleneceğinin tarif edildiği şema
olacaktır. Per_flt ise haberleşme kanalında bulunan tüm slave’lerin hatasız çalışmaması
durumunda sistem tarafından otomatik çalıştırılacak program olacaktır. Şimdi yazdığımız
programları EXECUTION SYSTEM altında uygun görev bölgelerine yerleştirelim.

İlk olarak MotionTask_1 içerisine mcc_1 şemasını yerleştirelim. Bundan sonra oluşturduğumuz
diğer iki mc şemasını da ilgili oldukları görev bölgesine yerleştirelim. İlk olarak tec_flt yi
“TechnologicalFaultTask” içerisine per_flt’ yi ise PeripheralFaultTask içerisine yerleştirelim.
Görev bölgelerine yerleştirilecek program parçacıkları mutlaka hatasız olarak derlenmiş olmalıdır.

190

MotionTask_1 içerisine yerleştirilen programın yürütülmesi için MotionTask_1 görev bölgesinin
StartUpTask bitiminden hemen sonra otomatik olarak bir çevrim çalışması için “Activate after
startuptask” çentiğinin seçilmesi gereklidir. Bu aşamadan sonra tüm projeyi derleyip Simotion a
online olup yüklemek gereklidir. Yükleme işlemi bittikten sonra Simotion’u RUN moda alıp ne
yaptığını gözlemleyiniz.
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Program akışını izleyebilmek için MCCUnit_1 üzerinden farenizin sağ tuşunu tıklayarak
“Proporties” başlığını seçip açılan pencereden “Compiler” sekmesinden “Permit program
status” çentiği atınız.

Yapılan değişikliği derledikten sonra sonucu daha iyi anlaya bilmek açısından yazdığımız
MCC_1 şemasının içerisine T#5s’lik bir bekleme ekleyelim ve bu eklemeden sonra
projemizi tekrar derleyip Simotion a yükleyelim. Yükleme işlemi bittikten sonra
Simotion’ u RUN moda alalım. Mcc_1 şeması açık iken yukarıda hızlı erişim için açık
halde bekleyen “Monitoring” butonu tıklandığında programın hangi satırı işlediğini izleme
olanağımız olacaktır.
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Yazdığımız programda değişiklikler yaparak devam edelim. Şimdi yapacağımız örnekte
projemiz içerisinde bulunan her iki ekseninde Simotion RUN’a geçer geçmez
referanslama işlemini gerçekleştiren programı yazalım.

Referanslama kutusunu programımızın içerisine ekledikten sonra kutu üzerine çift
tıklayarak açılan pencerede komutun ihtiyaç duyduğu parametreleri girmemiz gerekiyor.
Yukarıda daire içerisine alınan tüm bilgiler ihtiyaca göre girilmelidir. Burada en alt sırada
görülen “Delay program execution” seçeneği alt kutulara geçiş şartını tarif etmektedir.
Yazdığımız program incelediğimizde önce Axis_1 referanslama yapacak ve onun
işleminin bitiminde Axis_2 referanslama işlemine başlayacaktır. Yazdığımız programı
Simotion’a yükleyip test edelim.
Programımızı biraz daha zenginleştirelim. Referanslama işleminin bitiminde programımız
dijital giriş beklesin ve bu girişin yükselen kenarı ile Axis_1 100mm/s hız ile 500mm
artımsal olarak ilerleyip dursun. Aynı dijital girişin düşen kenarı geldiğinde Axis_2
50mm/s , 200mm mesafeye artımsal olarak gidip duracak programı yazalım.
Program yazmaya başlamadan önce Sinamics üzerinde bulunan dijital giriş çıkışları
simotion’a bağlanması gereklidir. Bunu yapabilmek için “SINAMICS_Integrated” altında
bulunan “Configuration” dalına çift tıklayıp ilgili sayfayı açalım. Açılan sayfada
“Conrol_unit” objesine Simotion’un erişim adreslerinin tanımlaması yapılmalıdır. Bunu
için SIEMENS Standart Telegram 390 seçmek ve “Transfer to HWconfig” butununa
tıklayıp donaıma işlemek yeterli olacaktır. Bu işlemden sonra Simotion’un giriş çıkışlar
için kullanacağı adresler belirecektir.
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Sinamics üzerinde bulunan dijital girişler için 296-299 2 kelime aralığı ayrılmıştır. Burada
girişler 2. kelimeye bağlıdır. Dijital giriş 1’in adresi PI298.0 olacaktır. Bu girişi proje
ağacında “I/O” diye görülen dalın altında tanıtılması gereklidir. Girişimizi tanıttıktan
sonra program yazmaya başlayabiliriz.
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Yukarıda görülen programı yazıp derleyip ve Simotion’a yükleyip uygulamayı test ediniz.
Axis_1 için Giris_1 ve Giris_2 kullanarak manüel modu yazalım. Giris_1 geldiğinde
Axis_1 pozitif yönde 100mm/s hızla, Giris_2 geldiğinde Axis_1 negatif yönde 100mm/s
hızla hareket etsin. Her iki yönde giriş kesildiğinde eksen dursun ve tekrar giriş gelemsini
beklemeye başlasın. Bu işlem için daha önce giris_1 tanıttığımız gibi giris_2’nin de
tanıtılması gereklidir giris_2 nin fiziksel adresi PI298.1 olacaktır.

Axis_2 için manüel modu siz kendiniz yazınız ve deneyiniz.
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Son bir örnek olarak Axis_1 itici ekseni, Axis_2 bant motoru pozitif yönde 100mm/s hızla
ilerlerken, boş kutuları algılamak için kullanılan algılayıcı boş kutuyu gördüğünde Axis_1
Axis_2’ye senkron olacak ve iki eksen 850mm beraber hareket edecek ve senkronizasyon
işlemi bitirip Axis_1 tekrar başlama pozisyonuna dönecek.

Yukarıda mcc_1 şemasında Simotion RUN moda geçtikten hemen sonra iki eksen
referanslama işlemini tamamladıktan sonra Giris_1’in yükselen kenarını bekleyecektir.
Giris_1 sinyalinin yükselen kenarının ardından Axis_2 sabit hızda harekete başlayacaktır.
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Algılayıcının boş kutuları algılamasından sonra senkronizasyon işlemini gerçekleştirecek
olan programı mcc_2 akış şemasında gerçekleştirelim. Bunun için “Insert MCC Chart”
üzerine çift tıklayarak yeni MCC_2 şemasını açalım. Burada oluşan programı “User
Interrupt_1” görev bölgesine yerleştirelim. “Defined condition” bölgesine boş kutuları
algılamak için tanımladığımız “Giris_2” yazalım.

Program içerisinde kullanılan “Gearing on” komutu için aşağıda önemli değişkenler
gösterilmiştir. Burada Master- slave eksenler, senkronizasyon oranı ve senkronizasyonun
referans noktası tarif edilir. “Gearing take place relative to start position” seçeneği
senkronizasyon anında eksenlerin o anki pozisyonlarını referans almasını istemiş
olmaktayız. Diğer seçenek ise senkronizasyon anında her iki eksenin sıfır noktası referans
alınarak gerçekleşir. Diğer bir değişle artımsal veya mutlak senkronizasyon seçilmiş
olmaktadır. Bizim örneğimizde artımsal senkronizasyon işlemi yapılacaktır. Aynı sayfa
içerisinde bulunan ikinci sekmede “Synchronization” senkronizasyonun başlangıç anı,
senkronizasyon boyu ve bir alt satıra geçme şartlarını doğru bir şekilde tarif etmemiz
gereklidir. Örneğimize göre “Start of synchronization” “synchronize immediately” komut
verilir verilmez senkron ol seçilir ve senkronizasyon boyu 100mm girilir.
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Senkronizasyonun bitiş pozisyonunun tarif edilip senkronizasyonun sonlandırılması ve
Axis_2’nin başlangıç pozisyonuna dönmesi için pozisyonlama komutu verilecektir.
Senkron hareketin bitmesi için verilen “Gearing off” komutunun önemli değişkenlerini
inceleyelim. Burada master eksenin belli bir pozisyonu “with leading axis value”
beklenecek ve bu noktaya ulaşıldığında “leading axis position” (850mm) belirlenen
senkronizasyondan kopma mesafesi “Desynchronization length” ile işlem bitirilecektir.
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Senkronizasyon işlemi bitiminde Axis_2 ekseni başlangıç konumuna dönmesi için
“Position axis” komutu verilir. Eksen hareketi mutlak konumlama ile gerçekleşecektir.

199

Yaptığımız işlerin doğruluğunu “Trace” özelliği ile kontrol edebiliriz.
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Teknik Terimler:
Actual:
Şimdiki, güncel değer. Örnek Actual position: Şimdiki değer
Açık çevrim kontrol
Bu çeşit kontrol sistemlerinde, sistemin mevcut durumuyla alakalı herhangi bir bilgi
denetleyiciye gelmemektedir. Bunu, kadranı olmayan bir arabada, hızını saatte yüz
kilometreye sabitlemek isteyen bir sürücüye benzetebiliriz. Sürücü, pedala belirli bir miktarda
bastığında yüz kilometre hıza geleceğini tahmin etmektedir, lâkin aracın gerçek hızına dair
kesin bir veriye sahip değildir.
Biot-Savart Yasası
Manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkenden akım geçirildiğinde bu iletkene dik bir kuvvet
etki eder ve bu kuvvet iletkeni manyetik alan içerisinde hareket ettirmeye çalışır.
Commissioning:
Devreye Alma işlemi.
Drive Cliq:
Sinamics s120 sürücüler ile çevre birimlerin kullandığı standart dijital haberleşme
protokolüdür.
Empedans ( Öz direnç):
AC devrelerde direncin eşdeğeri olarak empedans kavramı kullanılır. İçinde kondansatör ve
endüktans gibi zamanla değişen değerlere sahip olan elemanlar olan devrelerde direnç yerine
empedans kullanılmaktadır.
Enable:
Etkinleştirmek.
Endükleme:
Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede
mıknatıs veya elektrik meydana getirme olayı.
Enkoder
Lineer veya dönümsel bir yer değiştirmeyi dijital veya analog bilgiye çeviren bir alettir.
Faraday Yasası:
Şiddeti değişen bir manyetik alan içersinde, sabit duran bir iletkende elektrik akımı
indüklenir.
Şiddeti sabit bir manyetik alan içersinde, hareket ettirilen bir iletkende elektrik akımı
indüklenir.
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Homing (Referanslama):
Hareket kontrol sisteminde işlemler başlamadan önce sistemin sıfır noktasının tarif edilmesi
gereklidir. Tarif işlemine referanslama (Homing) denir.
IPO ( InterPOlation):
İki bilinen değeri kullanarak, aradaki bilinmeyen bir üçüncü değeri hesaplama işlemidir.
Kapalı Çevrim (Geri beslemeli) Kontrol
Bu çeşit kontrol sistemlerinde denetleyiciye algılayıcılar aracılığı ile sistemin mevcut durumu
hakkında bilgi gönderilmekte (geri besleme) ve denetleyici çıkıştaki hataya bağlı olarak girişi
düzeltmektedir. Açık çevrimdeki araba örneğine bir kadran eklersek kapalı çevrim elde
ederiz. Sürücü kadrana bakarak hızı saatte yüz kilometrenin altına indiğinde gaza basabilir
veya üzerine çıktığında gazdan ayağını çekebilir. Bu örnekte kadran otomatik kontrol
sistemlerindeki sensörlere karşılık gelmektedir
Multitasking:
Birden çok işi aynı anda yapmaktır.
Nominal Değer:
Normal şartları belirtmek için kullanılır. Örnek olarak motor etiket değerleri motorun normal
şartlarını tarif eder. Un, In, Pn gibi.
Navigatör:
Scout programının kullanım ortamı.
Master-Slave:
Sahip-köle ilişkisi. Özellikle senkronizasyon işlemlerinde sahip-köle ilişkisi içerisinde
çalışma kullanılır.
MCC ( Motion Control Cahart):
Hareket kontrol şeması.
Modulo:
Modüler matematik sistemidir. Örnek: 12≡2 (mod 5)
RAM (Random Access Memory)
Rasgele erişimli hafıza
Reaktif güç
İşe dönüşmeyen bir güç çeşididir. Kondansatör ve bobin elemanları reaktif güç depolar veya
oluştururlar.
Rijit
Kuvvet altında şekil değiştirmeyen, formunu koruyan anlamına gelmektedir.
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ROM (Read Only Memory):
Salt okunur bellek
Round Robin:
Bir zamanlama algoritmasıdır. Özellikle işletim sistemi tasarımında işlemcinin (CPU)
zamanlamasında kullanılan meşhur algoritmalardan birisidir. Bu algoritmaya göre sırası gelen
işlem, işlemcide işi bitmese dahi belirli bir zaman biriminden sonra (time quadrant) işlemciyi
terk etmek zorundadır. Bu sayede işletim sisteminde kaynak yetersizliği olma ihtimali kalmaz.
Çünkü hiç bir zaman bir işlemin CPU’yu alıp diğer işlemlere sıra gelmesini engellemesi
mümkün olmaz.
Senkronizasyon:
Eşzamanlı veya eşleme, eşgüdümlü çalışan parçalı sistemlerin zamanlamalarının eşleştirilmiş
olduğunu ifade eder. Birimleri, bu şekilde çalışan sistemler senkronize veya eşzamanlı olarak
anılır.
Task:
Görev
TCP/IP:
Internette veri transferi için kullanılan iki protokolü temsil eder. Bunlar Transmission Control
Protokol (TCP) ve Internet Protocol (IP). TCP/IP'de bulunan protokoller internette veri
transferi için kullanılır ve internette kullanılan her türlü servisi sağlarlar.
Telegram:
Master-slave arasında kullanılan paket haberleşme sıralaması. (Standart Telegram 102)
Topology:
Elektrik veya haberleşme bağlantı şeması.
Trace:
İzlemek. Sürücü ve hareket işlemlerinin değişkenlerinin izlenme işlemi
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