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           1. PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) Nedir? 

 

           Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (Programmable Logic 

Controller -PLC) analog-dijital giriş/çıkış bağlantıları aracılığıyla birçok 

makine ve sistemi kontrol eden ve bu amaçla sayısal işlemleri. zamanlama, 

sayıcı, veri isleme. karşılaştırma, sıralama, kendi bünyesinde 8-16 bit veri 

transferi ile programlama desteği sağlanmış giriş bilgilerini kullanarak, çıkış 

ünitelerine atayan giriş/çıkış, bellek. CPU ve programlayıcı bölümlerinden 

oluşan entegre sistemidir [1]. 

           Diğer bir tanımla: Endüstriyel uygulamaların her dalında yapılan 

genel amaçlı kumanda ve otomasyon çalışmalarının bir sonucu olan PLC 

tekniği. kullanıcılara A' dan Z' ye her turlu çözümü getiren komple bir 

teknoloji alt gurubudur [2|. 

           Endüstriyel kontrolün gelişimi PLC' lerin gerçek yerini belirlemiştir. 

İlk önce analog kontrolle başlayan, elektronik kontrol sistemleri zamanla 

yetersiz kalınca, çözüm analog bilgisayar adını verdiğimiz sistemlerden 

dijital kökenli sistemlere geçmiştir. 
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           Dijital sistemlerin zamanla daha hızlanması ve birçok fonksiyonu. 

çok küçük bir hacimde dahi yapabilmeleri, onları daha da aktif kılmıştır. 

Fakat esas gelişim, Programlanabilir dijital sistemlerin ortaya çıkması ve 

mikroişlemcili kontrolün aktif kullanıma geçirilmesinin bir sonucudur. 

Mikroişlemcili kontrolün, mikroişlemci tabanlı komple sistemlere yerini 

bırakmak zorunda kalması.ZSO ile aylarca süren tasarlama süresinin 

yanında, en azından 50 tane baskı devre yaptırmak zorunda kalınması ve en 

küçük değişikli-ğin bile ağır bir yük olmasının bir sonucudur. iste bu 

noktada PLC' ler hayata girmeye başlamıştır. 

           İlk ticari PLC, 1969 yılında MOD1CON firması tarafından 

geliştirilmiştir. 0 yıllarda, röleli kumanda devreleri yerine kullanılmak üzere 

geliştirilen bu cihaz ile yalnız temel lojik işlemler yapılabildiğinden PLC 

olarak adlandırılmıştır. İlk PLC ' nin endüstride basarı ile uygulanmasından 

sonra, Alien - Bradley, General Electric, GEC, Siemens ve Westinghouse 

gibi firmalar orta maliyetle yüksek performanslı PLC' ler üretmişler, daha 

sonra Mitsibishi, Omron ve Toshiba gibi firmaların ucuz maliyette yüksek 

performanslı PLC' ler geliştirmelerinden sonra, bu cihazlar endüstriyel 

otomasyon devrelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır |2]. 

           Günümüzde üretilen denetleyicilerde, temel lojik işlemlere ek olarak 

aritmetik ve özel matematiksel işlemler yapabilmekte ve bu nedenle daha 

karmaşık kumanda ve kontrol işlevleri gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu denetleyicilerin geri beslemeli kontrol devrelerinde de 

kullanılmaya başlanması, alışılagelmis PLC adının tartısılmasına neden 

olmuştur. Birçok üretici firma, bu denetleyicilerin hem lojik temelli 

kumanda devrelerinde hem de gen beslemeli kontrol sistemlerinde 

kullanılmaları nedeni ile, PLC yerine Programlanabilir Denetleyici 

(Programmable Controller) adını kullanmayı uygun bulmuş ve kişisel 
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firmalar ise kişisel bilgisayarlarla karıştırmamak ve ilk kez PLC adı ile 

üretildiğinden bu ismi kullanmayı sürdürmüşlerdir. 

           Şekil 1’deki blok diyagramda da gösterildiği gibi PLC; sensörlerden 

aldığı bilgiyi kendine verilen programa göre işleyen ve iş elemanlarına 

aktaran bir mikroişlemci sistemdir. Sensörlere örnek olarak herhangi bir 

metali algılayan ekdüktif sensör, statik elektrik bir cismi hisseden kapasitif 

sensor, ışığı algılayan optik sensör, PLC girişine uygun gerilim vermede 

uygulanan buton ve anahtarlar verilebilir. İş elemanları için ise PLC 

çıkışından alınan gerilimi kullanarak hareket enerjisi uygulanan motorlar, bir 

cismi itme ve çekmede kullanılan silindir-s. ışık yayan lambalar uygun 

örneklerdir. 

            Son yıllarda endüstride PLC kullanımına olan talebin hızla 

artmasının nedenleri. PLC' nin özellikle fabrikalarda otomasyon,  asansör 

tesisatları. otomatik paketleme, enerji dağıtımları, taşıma bandı, doldurma ve 

daha birçok alanda üretimi destekleyen ve verim artıran sistemler-de 

kullanılmasıdır. Klasik röleli kumanda sistemlerinin yerlerine PLC sistemi 

ile programlanabilir kontrol sistemlerinin alması teknik yönden büyük bir 

yeniliktir. 

           Küçük boyutlu birkaç PLC modeli dışında yeni üretilmekte olan 

bütün PLC modellerinde, bir kontrol algoritması yazmak için gerekli basit 

aritmetik işlemler yapılabilir. Bir PLC' nin endüstriyel otomasyon 

devrelerinde, lojik denetleyici veya endüstriyel kontrol sistemlerinde sayısal 

denetleyici olarak kullanılması; PLC' lerin işlem yeteneğinden çok amaca 

uygun olarak giriş/çıkış birimlerinin varlığı ile ilgilidir. Eğer bir PLC' de 

analog işaretleri sayısal işaretlere dönüştüren (ADC) ve sayısal işaretleri 

analog işaretlere dönüştüren (DAC) giriş/çıkış işlemleri yoksa veya bu 

birimler PLC' ye bağlanmıyorsa, bu PLC' yi sayısal denetleyici olarak 

kullanmak çok zordur. 
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           PLC' lerin en yaygın kullanıldığı alanlar, endüstriyel otomasyon 

devreleridir. Bilindiği gibi, endüstriyel otomasyon devreleri lojik 

fonksiyonlarla ifade edilebilen sistemlerdir. Geleneksel olarak yardımcı röle 

veya kontaktör, zaman rölesi ve sayıcı gibi elemanlarla düzenlenen endüstri-

yel otomasyon devreleri, günümüzde yerini PLC' li endüstriyel otomasyon 

devrelerine bırakmıştır. 

           0°C-60°C arasındaki sıcaklıklarda ve %0-%35 nem oranındaki 

koşullarda güvenle kullanılabilen PLC' lerin giriş/çıkış birimlerinde 24VDC 

yada 110, 220 VAC gerilimler kullanılabilir. 

. 

           2. PLC' lerin Gelişimi ve Tercih Sebepleri: 

           25 yıl önce sanayi uygulamalarında kullanılmaya başlanmış ve son 10 

yıldır IDLC. FESTO, MITSUBISHI, SIEMENS, AEG, OMRON, 

TOSHIBA, WESTINGHO-USE, GENERAL ELECTRIC, GEC gibi 

firmaların, tabanı ve programlama mantığı birbirine çok yakın, kendi 

aralarında değişik üstünlükler ile ayrılan PLC sistemlerini geliştirmeleriyle, 

otomatik kontrol sistemlerinde hız, kontrol, güvenlik, ürün kalitesi yanı 

sıra.yeni bir ürün imali için kumanda devrelerinin yeniden oluşturulması, 

montajı ve bağlantıları yerine sadece PLC programlama ile giderilmesi çok 

büyük bir avantaj sağlamıştır |3], Bu da PLC tabanlı kontrol sistemlerinin 

endüstriyel otomasyon, devrelerinden vazgeçilmez bir sistem olarak 

kullanılması ve her geçen gün yeni özellikler ile güncelleştirilmesi gereğini 

doğurmuştur. 

           PLC' lerin kullanılmadığı tarihlerde sistem ihtiyaçları değiştiği zaman 

röle bobin bağlantılarının komple değiştirilmesi gerekmekteydi. Böyle bir 

durumda eski modellerin her birinin değiştirilmesi mümkün olmakla birlikte 

gerek üretim hızı ve verim gerekse ekonomik açıdan bir takım dezavantajlar 



 

 

VAROL, A.,ŞENGÜR, A., AVCI, E.: CG 100 PLC İle Kontrol, Otomasyon, Aylık 

Elektrik Elektronik Makine Bilgisayar Dergisi, Sayı: 2003/07, Temmuz 2003, S: 

138-143 

 2445 

oluşturmaktadır. Programlanabilir denetleyiciler geleneksel röleli kontrol 

devrelerinde birçok elle bağlantı işlemini elimine eder. 

           İşlemci tabanlı kontrol sistemi olan PLC sistemi ile röleli geleneksel 

sistemler karşılaştırıldığında, PLC' nin küçük ve pahalı olmaması ayrıca bir 

üstünlük sağlar. Bunun yanı sıra programlanabilir denetleyiciler güvenilirlik, 

düşük güç tüketimi, kolay yayılma yeteneği, çeşitli sistemlere 

bağlanabilirlik, yeniden programlanabilme ve esneklik gibi avantajlar saglar. 

3. Kontrol Sistemi Bakımından PLC ile Elektromekanik 

Sistemlerin Karşılaştırılması 

          Bir tesiste elektriksel olarak yapılabilen en basit kontrollerden birisi de 

kilitleme devresidir. Kontrol tekniğinde kilitleme devresi olarak başlangıçta 

role kontaktör kombinasyonları, daha sonraları ise transistor ve TTL 

devreleri ile gerçekleştirilen VE, VEYA gibi kapı devreleri ve Flip-Flop' lar 

kullanılmıştır. Teknolojik gelişmeler paralelinde mikroişlemcilerin gelişmesi 

sonucu elektromekanik kilitleme devrelerinin yerine gecen PLC cihazlan 

kullanılmaya başlanmıştır. Elektromekanik kontrol sistemlerinde uygun 

şekilde bağlama, kilitleme devrelerinde kullanılan ekipmanların birbirleri 

arasında amacına uygun şekilde birleştirilmesidir. Başka bir kilitleme için 

başka bir elektrik tesisatının yapılması gerektiği açıktır. Az sayıda cihazın 

kullanıldığı bir kilitlemede böyle bir tesisat yapmak yada değiştirmek zor 

değildir ama kullanılan materyaller arttıkça bunların bağlanması ve 

düzenlenmesi oldukça zaman alır ve oldukça fazla işçilik gerektirir. Bu tip 

tesisat ve kontrol yöntemleri seri üretim yapan tesisler ve otomatik çalışması 

gereken bantlarda büyük önem taşırlar. Bu tip sistemlerde emniyetli kontrol 

çok önemli bir rol oynar. Bununla birlikte yarı iletken teknolojisinin hızlı 

gelişimi ve buna paralel olarak entegre devre teknolojisi ile beraber 

bilgisayar sanayisinin kurulması, fabrika otomasyonunda bu tekniğin 

kolayca uygulanabilmesini sağlamıştır. Programlanabilir bir otomasyon ile 
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kontrolün otomasyon cihazlarına yazılan bir programdaki komutlar ile 

belirlendiğini görüyoruz. 

 

Role kontaktör sistemi ile 

 

PLC cihazlan ile 

 
1. Problemin belirlenmesi 

 

1. Problemin belirlenmesi 

 

2. On projelendirme ve cihaz 

secimi 

 

2. Cihaz secimi 

 

3. Akim yolu semasmm yapilmasi 

 

3. Montaj 

 

4. Cihazlarm montaji 

 

4. Programm yazilmasi 

 

5. Kablolama islerinin yapilmasi 

 

5. Programm test edilmesi 

 

6. Kablolama testinin yapilmasi 

 

6. Isletmeye alma ve 

degisiklikler 

 

7. İşletmeye alma ve degisiklikler 

 

7. Dökümanlama/Arşivleme 

 
 

Tablo I- Role ve PLC Cihazlarında Proje Gerçekleştirme Aşamaları 

 

           Elektro mekanik kontroldeki gibi kontrol elemanları arasındaki 

elektriksel bağlantılar aynı zamanda kontrol programını oluştururken bu 

modern yöntemde bu bağlantılar sadece giriş ve çıkış temin ederler. Böylece 

bir otomasyon cihazından, bir programlama ünitesinden kontrolle ilgili 

olarak hazırlanmış olan bir programdan ve giriş çıkış işaretlerinden oluşur. 

Hafızalı ve programlanabilir lojik kontrol cihazlarında istenen kontrol 

fonksiyonları, bir program aracılığı ile komutlar şeklinde belirlenir. Basit bir 

programlama dilinde komutlardan veya kontak planı şeklinde hazırlanan bir 

programdan ya da fonksiyon planı seklinde oluşturulan programdan bir 

programlama ünitesi üzerinden belleğe verilir.  

           Otomasyon cihazının çalışması ile otomasyon cihazının kontrol 

ünitesi programı otomatik olarak tarar. Bu taramalar sırasında bellekteki 

adresler sıra ile sorulur. Program komutların bir kez taranmasından sonra, 

tarama otomatik olarak tekrarlanır. Bir otomasyon projesinin 

gerçekleştirilmesinde uygulamanın role kontaktörler ile ve PLC cihazlan ile 

ol-ması halinde aradaki fark şu şekilde açıklanabilir: 
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           PLC cihazlarının otomasyonunda, elektro mekanik sistemlere nazaran 

ekonomik açıdan avantajlı olmasının yanında. diğer önemli üstünlükleri 

nedeni ile günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

           4. PLC' nin Elektromekanik Sistemlerden Ana Üstünlükleri 

           Ana Üstünlükleri şu şekildedir: 

1) Elektriksel fonksiyon ve tüm kilitleme ile kontrollerin, otomasyon 

cihazların programı ile ilgili olması nedeni ile herhangi bir 

değişiklik, yapılan elektrik tesisatından bağımsız olarak 

programlama cihazında tuşlara basılarak yapılabilir. 

2) Hiçbir hareketli yanı olmadığı için akım gerektirmez. 

3) Elektromekanik kontrol tekniğine göre enerji bakımından daha 

tasarrufludur. 

4) Kapladığı hacim yönünden yer ve malzeme tasarrufu sağlar. 

 

5) Bütün giriş çıkışlarda işaret seviyeleri LED' lerle gösterildiği için 

tüm sinyallere hakim olma imkanı mevcuttur. Arıza anında büyük 

kolaylık sağlar. 

6) Programın elektriksel tesisatından bağımsız olması, dolayısıyla 

kısmi işletmeye alma ya da müsaade etmesi en büyük avantaj 

sayılmalıdır. 

7) Projenin gerçekleştirilmesinde aşamalar daha kısa olduğu için 

zamandan tasarruf sağlanır. 

8) Otomasyonda kullanılan programlar kolayca kopya edilebilir. 
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9) Güç çıkışları transistörlü olduğu için diğer kontaktörlü sisteme göre 

kontrol enerjisi tasarruf yönünden de üstünlük sağlar. 

 

           Bir programlama cihazı ile bütün devreler programlanabileceği gibi 

ilgili bütün kilitlemeler, sayıcı devreleri. zaman devreleri oluşturulabilir. 

Genel olarak: analog ve dijital olarak gruplandırılabilir. Analog bir 

kontrolde, kontrol büyüklüğünün genliği ve işareti önemlidir. Sayısal 

kontrolde ise kodlanmış sayılar bilgiyi taşırlar. 

           Endüstriyel kumanda devreleri lojik temele dayanan aç kapa (ON-

OFF) ya da çalış-dur biçiminde çalışan geleneksel olarak kontaktör. yardıma 

röle ve zaman rölesi gibi elemanlarla gerçeklenen devrelerdir. 

           Yeterli sayıda giriş-çıkış birimleri. temel lojik işlemleri yapmak için 

gerekli komutlar, zamanlayıcılar ve yardımcı rölenin işlevini üstlenecek 

saklayıcıların bulunduğu bir PLC ile geleneksel kumanda devrelerinin 

işlevine sahip PLC' li kumanda devreleri gerçeklenebilir. 

           Endüstriyel kumanda devrelerinin PLC Ierle gerçeklenmesi iki 

adımdan oluşur: 

           A) Kumanda probleminin çözümü için gerekli lojik fonksiyonun veya 

kontaklı kumanda devresinin tasarlanması, 

           B) Elde edilen lojik fonksiyonun veya kontaklı kumanda devresinin 

programlanması ve PLC' ye yüklenmesi. 

 

           5. PLC Büyüklükleri ve Uygulamaları 

           PLC' lerin bir çok ölçüde fark ve çeşitleri vardır. Sembolik olarak üç 

ayrı kategori büyüklüğü içerisinde: Küçük (Small), Orta (Medium) ve Büyük 

(Large ) sınıflandırılır. 
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           *'Küçük (Small): Bu guruptaki kategoride PLC 128 l/O'nun üzeri 

giriş/çıkış ve 2KBbyte'in üzerindeki hafızaya sahiptir.  

           *'Orta (Medium): Bu guruptaki kategoride PLC' ler 2048 I/O ve 32 

Kbyte in üzerindeki hafızaya sahiptir. Özel I/O modülleri bu kategoride 

analog fonksiyonları, işlem kontrol uygulamaları içerisinde örneğin, ısı, 

baskı. sıkma, akış. ağırlık pozisyon (durum) gibi kolaylıkla adaptasyon 

sağlamaktadır. 

           * 'Geniş (Large): Bu guruptaki kategoride PLC'l er 8192 I/O ve üzeri 

giriş/çıkış modüllü ve 750 Kbyte hafıza ve üzerine sahiptir. Bu tür gurup, 

PLC' ye kuvvet ve limitsiz uygulamalar içindir. 

           PLC' ler günümüzde endüstrinin her dalında kullanılmaktadır. Kimya 

ve otomotiv sanayinde kağıt ve çelik üretimine ve otomasyon gerektiren 

imalathanelerde umumiyetle kullanılmaktadır. Başlıca kullanım alanları 

sıralarsak: 

           Bina otomasyonu, Hidrolik presler, Trafik lambaları, Konveyörler, 

Otomatik kapılar. Asansörler. Isı kontrolü gerektiren binalar, Karıştırıcılar. 

Şişeleme makineleri Paketleme makineleri, Pompalar, Hidrolik kaldırma 

platformları. Otomatik süt sağım makineleri vb. gibi yerlerde 

kullanılmaktadır. Kullanım alanları buna benzer olarak artırılabilir. Bu 

örnekleri daha detaylı olarak incelenmek gerekirse: 

           a)Konveyör Sistemleri: 

           Motorları durdurmak çalıştırmak, gelen malzemeleri saymak için bir 

program yazarak. 15 dakikalık bir zaman ayırmak yeterlidir. Ayrı ayrı 

tasınan malzemeleri sayabilir ve stoklarda daha rahat tutulabilir. 
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           b)Kapı Kontrol Sistemleri:  

           PLC küçük boyutlarıyla en küçük makinelere bile sığar: mesela giriş-

çıkışlarda kapıların kontrolünü yapabilir, araç geldiğinde kapıları otomatik 

açıp kapayabilir. 

           c)Trafik Lambaları: 

           Trafiğin durumuna göre trafiği yönlendirilebilir. Trafik ışıklarını 

rahatça programlayıp bırakılırsa gerisini PLC halledecektir. 

           d) Paketleme makineleri: 

           Paketlemenin her türlü aşamasında her türlü kontrolü yapmak çeşitli 

işlemleri sırayla ve istenilen sayıda yapmak ve üretilen paketleri saymak 

PLC çok kolay yapılacaktır. 

           e) Fırınlar : 

           Isı proses değerlerinin ölçülmesi, sıcaklığın ve prosesin istenilen 

şekilde yönlen-dirilmesi ve vanaların açılıp kapatılması için artık eski 

yöntemleri kullanılmayacak; PLC' yi programlayarak; hem yer, hem de 

maliyet olarak daha avantajlı daha güvenilir bir sistemle çalışma imkanına 

sahip olunacak. Kumanda panosunda elemanlar daha azalacağı için hata 

bulmak kolaylaşacak ve fırın ısısını ve çalışma süresini kontrol etmek için 

rahatlıkla ekran takılabilecektir. 

           f) Karıştırıcılar (Mixer): 

           Kazanların istenilen şekilde doldurulup boşaltılmasını ve istenilen 

sıcaklığa ulaşıldığında karıştırma işleminin başlamasını ve bitmesini, daha 

sonrada materyalin boşaltılmasını sağlamak için PLC kullanılır. 
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           g) Şişeleme Makineleri: 

           Şişeleri saymak. uygun zamanlarda vanaları açmak, kapaklan takmak 

ve hatta şişeleri istiflemek gibi isler. 

           h) Hidrolik presler: 

           Preslerin kumandasında kullanılan bütün kumanda sistemini bir PLC 

ile çok daha rahat yapılabilir ve böylelikle uluslar arası standartlara uygun 

presler yapmak. daha kolay olacaktır. Çünkü mekanik yöntemlerle veya 

klasik panolarla uygulanması gereken birçok güvenlik önlemini program 

yazarak çözülebilir. Kullanılan elektrik veya elektronik elemanlardan bir 

çoğunu iptal edip, yerine PLC kullanılırsa daha az vakitte, daha güvenilir ve 

daha az yer kaplayan sistemler kurulabilecektir. 

           5.1 Programlayıcı Birimi: 

           Programlayıcı arabirimi PLC' leri programlamak ve yazılan 

programın derlenip program belleğine yüklenmesi amacıyla kullanılır. 

Programlayıcı birimi mikroişlemci tabanlı bir özel el cihazı olabileceği gibi 

bir kişisel bilgisayar da olabilir. Bu birim programın yazılması PLC' ye 

aktarılması ve istenirse çalışma sırasında giriş/çıkış veya saklayıcı 

durumlarının gözlenmesi ya da bazı parametrelerinin değiştirilmesi 

olanakları sağlar [4]. 

           Günümüzde PLC' leri programlamak için daha çok kişisel 

bilgisayarlar kullanılır. Herhangi bir kişisel bilgisayara yüklenen bir editör 

derleyici program yardımıyla PLC' ler daha kolay bir biçimde 

programlanabilir. Her PLC üreticisi firma, özellikle kumanda devreleri ile 

ilgili kişilerin kolayca kullanabilecekleri veya uyum sağlayabilecekleri editör 

derleyici programlan geliştirmişlerdir. Programlama için kişisel 

bilgisayarlarda DOS veya Windows ortamında çalışan paket programlar 

kullanılır. Özel programa cihazlarında genellikle deyim listesi ile 
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programlama, kişisel bilgisayarlarda ise bütün programlama teknikleri 

kullanılmaktadır. 

 

           6. KÖPRÜ GEÇİŞ OTOMASYONU ÜZERİNE PLC' Lİ BİR 

UYGULAMA 

6.1 Kullanılan Devrenin Amacı: 

Devre, köprülerde gidiş ve gelişi kontrol etmek amacıyla 

tasarlanmıştır. Devre gidiş yönüne yerleştirilen sensör sayesinde aracın 

harekete geçtiğini çıkış ünitesine bildirir. Böylece çıkıştaki gerek led diyot 

yanarak gerekse buzzer çalmaya başlayarak gidiş yönünde araç olduğunu 

bildirir. 

6.2 Devrenin Tasarımı: 

Devrede algılayıcı olarak iki adet LDR kullanılmıştır. İki ayrı sensör 

içinde iki ayrı çıkış olması gerekmektedir. Sensorlerin bu algılama olayını 

PLC nin 0 nolu girişini aktif yapmak için kullanılmıştır. Sensorlerin araç 

girişinden veya çıkışından sonra da aktif olması için tristöre bağlı röleler 

kullanılmıştır. Bilindiği gibi tristör bir kere tetiklendiği zaman anodu ile 

katodu kısa devre olana kadar iletimdedir. İletimde olan tristör röleyi aktif 

yaparak IPO veya IPI girişi 1 olur. 

Bu arada genel olarak PLC cıhazı hakkında bilgi verilmesine rağmen 

projede kullanılan PLC cihazını biraz daha yakından tanıyalım: 

Kullanılan PLC cihazı diğer PLC cihazları gibi 0 ve 1 mantığına 

göre çalışmaktadır. Fakat projede kullanılan cihaz 12-13 volttan 24 volta 

kadar lojik 112-13 volt düşüğünü lojik 0 olarak kabul etmektedir. Devre 

bunun üzerine tasarlanmıştır. Genel olarak ise PLC cihazımızın 15 girişi ve 
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11 çıkışı bulunmaktadır. Ayrıca PC ile bağlantısı için RS232 bağlantı 

birimini kullanmaktadır. 

Cihazın arka tarafında bağlantı könnektörleri vardır. Bunlar ile giriş-çıkış , 

PC baglantısı ve cihaz voltaj beslemesi yapılmaktadır. Her giriş ve çıkış için 

gösterge amacı ile LED kullanılmıştır. Giriş veya çıkışın aktif olması 

durumunda ilgili LED yanacaktır. 

Cihazın ön tarafında ise 4*20 ebatlarında kullanıcı için tasarlanmış 

bir ekran ve kullanıcı tuş takımı bulunmaktadır. 

 

6.3 Devrenin Çalışması: 

Şekil 2'de iki adet sensör devresi görülmektedir. Sensör olarak LDR 

kullanılmıştır. LDR üzerine düşen ışıklar LI ve L2 led diyotları sayesinde 

sağlanmıştır. Devrede ilk anda LDR üzerine ışık düşer. Daha sonra aradan 

bir vasıtanın geçmesi ile LDR üzerine düşen gerilim yükselir. Böylece akım 

4,7 k lık direnç üzerinden geçerek transistörleri iletime sokar. İletime geçen 

transistörler tristörü tetikler ve röle aktif olur. Artık aktif olan röle 

kontaklarını çeker ve IPO2 ve 1P03 kısa devre olur. Böylece PLC cihazının 

IPO girişi aktif olur. Aynı durum S2 sensörü içinde geçerlidir. 

 

Sekil 2-Uygulamada Kullanılan Devre Şeması. 
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Yani S2 sensörü üzerine düşen ışık şiddeti azalırsa, röle aktif olur ve 

bu sefer ilk girişi aktif olur. 

Yukarıda açıklandığı gibi SI ve S2 sensörleri girişleri kontrol eder. 

6.4 PLC ile Bağlantısı: 

Devrenin PLC ile bağlantısından önce PLC cihazının com, data ve 

güç bağlantılarının yapılması gerekir. Daha sonra tasarlanan devrede IPO2 

PLC cihazına IPO3 +24 volta bağlanarak rölenin M olması beklenir. Aynı 

durum IPI2 ve id3 ucları ve IPI girişi içinde geçerlidir. Bu girişler için QPO 

veya QP1 kullanılmaktadır. Sekil 3'de PLC nin giriş veya çıkış uçları 

görülmektedir [6,7]. 

6.5 Ünitesi: 

Çıkış ünitesi olarak ise led ve buzzer dan oluşan bir ikaz devresi 

tasarlanmıştı. QPO ve QP1 çıkışları ifade etmekte. Eğer IPO aktif ise QPO 

aktif yaparak bu çıkışa bağlı led diyot yanacaksa manda buzzer çalmaya 

başlayacak. Aynı durum IPI girişinin aktif oluşuna göre QP1 girişi içinde 

geçerlidir 

Genel olarak ise sistem arabanın setlerden geçmesi ile çalışmaya 

başlar. Böylece aktif olan IPO girişi daha önceden PLC cihazına yüklenmiş 

program sayesinde QPO ı aktif yapar. QPO çıkışına bağlı olan led yanar ve 

buzzer da çalmaya başlayarak ikaz verir. Eğer S2 sensörü aktif olsaydı bu 

sefer QPI çıkışı olacak ve diğer ledle birlikte buzzer da çalmaya 

başlayacaktı. 
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Rcsim I- Deneysel Çalışmadan Bir Görünüş 

 

 6.6 PLC nin Programlanması: 

 PLC'yi   programlayabilmek  için   MIDIPLC adlı programı 

kullanılmaktadır. 

 Programı yazdıktan sonra önce PLC menüsünden "Derle" komutu ile 

program derlenir ve sonra PLC menüsünden “Yükle" komutu ile program 

PLC'ye yüklendikten sonra yine PLC menüsünden “Çalıştır" komutu ile 

program çalıştırılır. 

 

KOMUT

T 

 

OPERAND 

 

ADRES 

 

AÇIKLAMA 

 
LE 

 

IP 

 

0 

 

0 no'lu giriş aktife geçti ise. 

 
=S 

 

QP 

 

I 

 

I  no'lu çıkış aktif 

 
LE 

 

IP 

 

I 

 

I no'lu giriş aktife geçti ise, 

 
=R 

 

QP 

 

I 

 

I no'lu çıkış pasif 
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Rcsim 2- MidiPLC Program Editöründen Bir Görünüş 

 

 

 

 

7. Sonuç: 

PLC sistemleri gelişen ve her geçen gün kendini yenileyen 

endüstriyel alanla modern teknolojinin adaptasyonunda bir devrimdir. Buna 

bağlı olarak PLC sistemlerinin yapısal ve fonksiyonel üstünlükleri üretimin 

hızlı ve sorunsuz yapılmasını sağlamaktadır. Endüstriyel otomasyona 

sağladığı katkılarından dolayı kendilerini yenilemekte ve sahip oldukları 

piyasada gün geçtikçe payını arttırmaktadır. Bu itibarla bu alanda yetişmiş 

eleman ihtiyacı da doğru orantılı olarak artarak günümüzün önemli bir 

meslek dalı haline gelmiştir. 

Teşekkür: 

BKS Bilgisayar ve Kontrol San. Tic. Ltd. Sti. tarafından üretilen ve 

Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi 

Bölümünde öğrencilerin Robotik Dersinde kullanılmak üzere gönderilen CG 

100 PLC ile yapılan bir uygulamaya ait çalışma takdim edilmiştir. Firmaya 

tesekkür eder, bu tür katkılara açık olduğumuzu belirtirim. 
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Not: CG 100 PLC ve operatör panel entegre olarak dizayn edilmiş 

bir cihaz olup hem daha kullanışlı hem de daha ekonomik çözümler üretmek 

mümkün olabilmektir. Genişleme modülleri ile IO kapasitesi arttırılabilen 

CG 100 ünitesi Windows tabanlı standart PLC editör programı Midisoft ile 

kolaylıkla programlanabilmektedir. 
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