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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0285 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Proses 

MODÜLÜN ADI Elektropnömatik Devreler 

MODÜLÜN TANIMI 

Elektropnömatik devre çizimi, elektropnömatik devre 

elemanlarını kullanarak devrenin kurulumu ve çalıştırılması 

ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Elektropnömatik devre kurup çalıştırmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Gerekli ortam sağlandığında elektropnömatik devre 

elemanlarını ve kontrol programlarını kullanabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

 

1. Elektropnömatik devre elemanlarını kullanabileceksiniz. 

2. Kontrol programlarını kullanabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye veya laboratuvar, , kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar 

 

Donanım:Güç kaynağı, bilgisayar, elektropnömatik devre 

elemanları  

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Pnömatik, basınçlı hava yardımı ile hareket ve kuvvetlerin üretimi ve kumanda 

edilmesidir. Havaya basınç kazandırılarak ve çeşitli kontrol sistemleri ile kontrol edilerek 

doğrusal, dairesel ve açısal hareket elde edilmesini sağlayan sistemlere pnömatik sistemler 

denir. Pnömatiğin başlıca kullanım alanları ilaç endüstrisi, makine imalat sanayisi, ağaç ve 

mobilya sanayisi, kimya ve tekstil sanayisi ile tıptır. 

 

Pnömatik ve elektrik teknolojisinin bir arada kullanılması ile oluşan endüstriyel 

otomasyon sistemlerine de elektropnömatik sistemler denir. Bu sistemler, beraberinde 

makine çevrim süresinde (üretim süresinde) azalma getiren, ucuz ve güçlü bir üretim sistemi 

sağlar. 

 

Elektropnömatik kontrol sistemi, bu sistemi kullananlara birçok fayda sağlamaktadır. 

Örneğin uzak mesafelerden işaret iletilmesinde taşıyıcı ortam olarak elektrik kullanılması 

zaman kayıplarını en aza indirir. Bunun anlamı, işaretin meydana gelişi ve alınışı arasındaki 

zamanın önemli ölçüde kısalmasıdır. Üretimin planlanıp geliştirilmesi arttırılması ve bazı 

istenen değişikliklerin yapılabilmesi elektropnömatik sistemlerde daha kolay olmaktadır. 

 

Kimya sanayisinde elektropnömatik sistemler sıkça kullanılmaktadır. Kimyasal 

proseslerde verimli bir şekilde üretime katılabilmek için elektropnömatik kontrol sistemini 

iyi bilmeniz gerekir. 

 

Bu modül ile elektropnömatik sistemlerde sürekli kullandığımız güç kaynaklarını, 

kabloları, akım – gerilim kavramlarını, selenoid vanaları, sensörleri ve kontrol panelleri 

hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaksınız. Ayrıca elektropnömatik sembolleri kullanarak 

sistemlerin devre çizimlerini yapabilecek ve nasıl çalıştıklarını kavrayabileceksiniz. 

Modüldeki hedeflenen yeterliği edinmeniz durumunda, Kimya Teknolojisi Alanı Proses 

dalında nitelikli bir Proses teknisyeni olarak yetişecek ve sektörde aranılan bir elaman olarak 

istihdam edileceksiniz. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında elektropnömatik devre elemanlarını kullanabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Elektropnömatik devre elemanları nelerdir, araştırınız.  

 Çevrenizdeki kimyasal üretim yapan tesislere giderek elektropnömatik devre 

elemanlarının nasıl çalıştığını inceleyerek arkadaşlarınız ve öğretmeniniz ile 

paylaşınız. 

 

1. ELEKTROPNÖMATİK DEVRE 

ELEMANLARI 
 

Pnömatik, elektrik, elektronik ve mekanik kontrol tekniklerinin bir arada kullanılması 

ile oluşturulan sistemlere elektropnömatik denilmektedir. 

 

Pnömatiğin kullanıldığı ilk yıllarda elektrik ve elektronik kullanılmadan güvenlik, 

hareket kontrolü, sinyal gönderme gibi bazı işlemler pnömatik devre elemanları ile 

yapılmıştır. Daha sonra elektropnömatik devre elemanları kullanılmaya başlanmıştır. 
 

 
Şema1.1: Elektropnömatik sistem 

  

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

ARAŞTIRMA 
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Elektropnömatik kontrol sisteminin kullanılması kimyasal proses alanında çalışanlara 

birçok fayda sağlamaktadır. Bunlar: 

 

 Kumanda (Sinyal) işlemlerinde basınçlı havanın kullanılması hava akış hızının 

düşük olması nedeni ile kumanda süresinin uzamasına neden olur. Mesafelerin 

artması hava basıncının düşmesine ve arızalara yol açmaktadır. Bundan dolayı 

kumanda işlemlerinde elektrik akımının kullanılması ile zaman kayıpları en aza 

indirilmektedir. 

 Üretimin planlanıp geliştirilmesinde ve arttırılmasında ve daha sonraki yıllarda 

değişen koşullara göre sistemin yeniden gözden geçirilmesinde kolaylık 

sağlamaktadır. 

 Sistemde kolaylıkla değişiklikler yapılabilmesini sağlamaktadır. 

 Makine çevrim süresinde (üretim süresinde) azalma getiren, ucuz ve 

güçlü bir üretim sistemi oluşturmaktadır. 
 

Günümüzde elektrik akımının hızının yüksek olması ve çok uzak mesafelere sorunsuz 

olarak iletilmesi elektropnömatik sistemlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Elektropnömatik 

devrelerde elektrik bölümü işaretlerin alınması ve işaretlerin işlenmesi görevini yapmaktadır.  

İşaretler, elektrikli sınır anahtarı, manyetik anahtar ya da elektronik algılayıcılar 

tarafından alınır. Bunlar, bir işlemin yapılıp yapılmadığını kontrol eder ve bu bilgiyi işlemci 

elemana gönderir. İşlemci, alınan işareti işler ve sistemin çıkış birimine, kontrol 

algoritmasına uygun bir çıkış işareti gönderir. Çıkış birimi daha çok iki elemandan (iş 

elemanları) oluşur. Bu iş elemanları ,selenoid (elektrik) kumandalı yönlendirme vanaları ve 

silindirlerdir. 
 

İş elemanları aşağıdaki teknolojik yöntemlere göre olabilir:  

 

 Elektrik  

 Hidrolik  

 Pnömatik 

 Yukarıda sayılan teknolojilerin bir kombinasyonu 
 

İş ortamı için seçim ölçütleri şunlardır: 
 

 Kuvvet  

 Strok, manyetik yol  

 Tahrik sistemi (doğrusal, döner)  

 Hız  

 Büyüklük ve boyut 

 Ömür 

 Duyarlılık 

 Güvenlik 

 Güvenilirlik 

 Enerji maliyeti 

 Kullanılabilirlilik 

 Belleğe kaydedilebilmedir. 
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Elektropnömatik bir sistemin tüm elemanları şu dört grupta incelenebilir: 

 

 Enerji beslemesi: Basınçlı hava ve elektrik 

 İşaretlerin alınması: İşaret elemanları (Sınır anahtarı, basınç anahtarı ve 

temassız anahtar) 

 İşaretlerin işaretlenmesi: İşaret işleme elemanları (Mantık elemanları, selenoid 

vanalar, pnömatik- elektrik çevirici) 

 İşaret çıkışı: Çıkış işaretinin işe ve eyleme dönüştürülmesini sağlayan kumanda 

ve iş elemanları (silindirler, motorlar ve yönlendirme vanaları) 

 

Elektropnömatik bir sistemin katmanları devre şemasında mümkün olduğunca işaret 

akışına uygun olacak şekilde düzenlenir. Elektropnömatik sistemin yapısında bulunan 

elemanlar ve oluşturduğu katmanlar aşağıda verilmektedir. 
 

 
Tablo1.1: Elektropnömatik elemanlar 
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1.1. Güç Kaynağı 
 

Elektropnömatik sistemlerde hem alternatif akım hem de doğru akım kullanılmaktadır. 

Gerilim değeri genellikle 24 Volt’tur. Her iki akım türü arasında tercihte bulunurken şebeke 

gerilimi ve mevcut sistem göz önünde bulundurulmalıdır. Elektronik kontrol sistemlerinin 

içinde kendi güç kaynakları bulunabilmektedir.  

 

Her ülkede, elektropnömatik sistemlerde kullanılan gerilim voltajına göre uygun 

tasarlanmış değişik türde AC veya DC güç kaynakları mevcuttur. Filtre seviyesi regülasyonu 

ve çıkış gücü çok değişik türde güç kaynakları da kullanılmaktadır. 

 

Zamana bağlı olarak hem yönü hem de şiddeti değişen akımlara alternatif akım denir. 

Alternatörler ile üretilir. Alternatif akım denince akla ilk olarak şebekeden çekilen akım 

gelir. Ülkemizde alternatif akımın frekansı 50 hertzdir. Şebeke akımının dalga formu sinüs 

eğrisi şeklindedir. Kısa gösterimi AA (Alternatif Akım) ya da İngilizce olarak AC 

(Alternative Current) şeklindedir. 

 

Doğru akım, zamana göre yönü ve şiddeti değişmeyen akıma denir. Pil, akü ve 

dinamoların ürettiği elektrik enerjisi doğru akım olarak tanımlanır. Kısa gösterimi DA 

(Doğru Akım) ya da İngilizce olarak DC (Direct Current) şeklindedir.  

 

Bütün elektronik cihazlar çalışmak için bir DC enerjiye gereksinim duyar. DC enerji, 

pratik olarak pil veya akülerden elde edilir. Bu oldukça pahalı bir çözümdür. DC enerji elde 

etmenin diğer bir alternatifi ise şehir şebekesinden alınan AC gerilimi kullanmaktır. 

Şebekeden alınan AC formdaki sinüzoidal gerilim DC gerilime dönüştürülür.  

 

Kullanım alanı ve önemine bağlı olarak çeşitli tiplerde güç kaynağı ya da DC besleme 

kaynaklarının tasarımı yapılmaktadır. DC güç kaynakları genel olarak regülesiz, regüleli ve 

anahtarlamalı olarak başlıca üç ana kategoride sınıflandırılır. 

 

Temel bir DC güç kaynağının blok şeması aşağıda görülmektedir. Sistem,doğrultucu, 

filtre ve düzenleyici (regülatör) devrelerinden oluşmaktadır. Sistem girişine uygulanan AC 

gerilim (genellikle şehir şebeke gerilimi), bir transformatör yardımıyla istenilen gerilim 

değerine dönüştürülür. Transformatör çıkışından alınan bu AC gerilim, doğrultmaç devreleri 

kullanılarak doğrultulur. 

 
Şema1.2: AC gerilimin DC gerilime dönüştürülmesi 
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Doğrultulan gerilim, ideal bir DC gerilimden uzaktır ve az da olsa dalgalanmalar 

içerir. Filtre devreleri tam bir DC gerilim elde etmek için kullanılır. İdeal bir DC gerilim elde 

etmek için kullanılan son kat ise regülatör düzenekleri içerir.  

 

 
Resim 1.1: Güç kaynağı 

 

AC gerilimin DC gerilime dönüştürülmesinde kullanılan transformatör, doğrultmaç ve 

filtre devrelerini kısaca inceleyelim. 
 

 Transformatör: Ülkemizde şehir şebeke gerilimi genellikle 220 V/50Hz'dir. 

Bu gerilim değerinin belirlenen veya istenilen bir AC gerilim değerine 

dönüştürülmesinde transformatörler kullanılır. Farklı güç ve boyutlarda bazı 

transformatörlerin görüntüleri aşağıdaki resimde örnek olarak verilmiştir. 

 

 
Resim 1.2: Transformatörler 
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 Doğrultmaç ve filtre devreleri: Doğrultmaç devreleri, alternatif akım ve 

gerilimi doğru akım ve gerilime dönüştürme işlemi yapar. Tipik bir köprü tipi 

tam dalga doğrultmaç devresi ve orta uçlu tam dalga doğrultmaç devresi biçimi 

ve giriş-çıkış eğrileri aşağıdaki şemalarda verilmiştir. 

 

 
Şema1.3: Köprü tipi ve orta uçlu tam dalga doğrultmaç devreleri 

 

 
Şema1.4: Tam dalga doğrultmaç giriş ve çıkış eğrileri 

 

1.2. Kablolar 
 

Elektrik akımını bulunduğu yerden başka bir yere iletmek için kullanılan bir veya 

birden fazla telden meydana gelen çıplak (izolesiz) veya yalıtılmış (izoleli) tel veya tel 

demetine iletken denir. Diğer bir ifade ile akım kaynağı ile alıcıyı birleştiren ve elektrik 

akımının seçtiği yoldur. 

 

Elektrik ve elektronikte en çok kullanılan iletkenler, bakır, alüminyum, gümüş, demir, 

kurşun, platin, kalay, krom, tungsten, volfram, krom-nikel, çinko, kadmiyum, pirinç, cıva ve 

sudur. 

 

Yalıtkan, elektriği geçirmeyen anlamındadır. Elektrik akımını taşıyan iletkenleri ve 

diğer cihazları insanların güvenliği açısından yalıtan gereçlerdir. Yalıtkanlar, akım geçişine 

direnç gösterme, ısı ile yalıtkanlık özelliğini koruma, suya karşı dayanıklı olma ve nem 

almama gibi özelliklere sahip olmalıdır. 

 

Kablo, elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik cihazını birbirine elektrik akımıyla 

bağlayan dışı elektriğe karşı yalıtılmış ve birden çok damardan oluşan iletkendir. Ayrıca bir 

sinyali bir yerden başka bir yere iletmede de kullanılır. 
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Resim 1.3: Kablolar 

 

KABLO ÇEŞİTLERİ 

 

 N kabloları (TS): Sabit olarak sıva üstü ve sıva altında kullanılır. Normal ve 

hafif işletme şartlarında çalışan elektrik tesislerinde kullanılır. NVV kablo bu 

tür kabloya örnek verilebilir. 

 

 
Şekil1.1: NVV (NYM) kablo 

 

 Y kabloları (TS) (Resim 1.6): Enerji, şebeke ve aydınlatma, kumanda (enerji 

santralleri vb.) kablosu olarak ve kablo kanallarında kullanılır. Ayrıca toprak 

altında özel olarak imal edildiği takdirde tatlı ve tuzlu suda da 

kullanılmaktadır.İnce çok telli bakır iletkenli, plastik yalıtkanlı, damarları 

numaralı, üzeri lastik kılıflı taşıyıcı elemanlı, kuru, buharlı ve ıslak yerlerde; 
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asansör, vinç ve yürüyen bant tesislerinde kullanılan kablolardır. Örnek: 

YSLTK. JZ kablo 

 
Şekil 1.2: YSLTK. JZ kablo 

 

 H kabloları (TS): Kapalı ve kuru yerlerde, sabit tesislerde ve hareketli cihaz 

bağlantılarında, sıva altı ve sıva üstünde kullanılır. Örnek:HO3VV.F kablo 

 

 
Şekil1.3: HO3VV.F kablo 

 

 Haberleşme ve sinyal kabloları: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni 

olan PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine 

kalaylı bakır ekranı olan ve yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır.  

 

Özellikle endüstriyel şartlarda, yüksek elektromanyetik dış etkenlerden korunması 

gereken ortamlarda, mekanik zorlamaların bulunmadığı kapalı ortamlarda kuru, nemli ve 

ıslak mahallerde, klima sistemlerinde, makine ve seri üretim bantlarında ve bilgisayarlı 

cihazlarda ölçü, kontrol ve kumanda kablosu olarak kullanılır. Bu kablolar yağa dayanıklıdır. 

Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır. 
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1.3. Elektrik Bilgisi 
 

Elektropnömatik devre elemanlarını daha iyi anlamak için elektrik bilgisine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu modülde kısaca elektrik bilgisinde gerilim ve akım hakkında bilgiler 

verilecektir. 

 

Elektrikli cihazların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için sabit şebeke gerilimde 

etiketlerinde yazılı akım değerlerini çekerek iş yapmaları gerekir. Bu değerlerin zaman 

içinde ölçülmesi ve değerlerin normal sınırlar içinde olduğunun bilinmesi zorunludur. 

 

1.3.1. Gerilim 
 

Elektrik potansiyeli, bir elektrik alanının etkisindeki bir noktanın sahip olduğu 

elektrik yükü miktarına denir. Birimi Volt (V)’ tur. 

 

Gerilim veya potansiyel fark ise bir noktanın ya da bir cismin yükünün başka bir 

nokta ya da cismin yüküyle olan farkına denir. Diğer bir deyişle elektronları, normal 

hareketleri dışında, bir yönde sürüklemek için gerekli olan kuvvete gerilim (elektromotor 

kuvvet- EMK) denir. 

 

Gerilim “V”, “E”, “U” harfi ya da “e” harfi ile gösterilir ve birimi volttur. İki nokta 

arasındaki potansiyel farkı (gerilimi) ölçen ölçü aletlerine voltmetre denir.  

 

Gerilim, voltmetre alıcıya paralel bağlanarak ölçülür. Paralel bağlanarak kullanılması 

gereken voltmetre yanlışlıkla seri bağlanırsa aygıt yanlış bir değer gösterir ve alıcı çalışmaz. 

 

 
Şema1.5: Voltmetre bağlantı şekli 

 

1.3.2. Akım 
 

Bir iletkenle birleştirilen ve aralarındaki potansiyel farktan kaynaklanan iki nokta 

arasındaki elektron akışına elektrik akımı (akım) denir. Diğer bir deyişle alıcıdan birim 

zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım denir. 
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Bir iletkenle birleştirilen elektronlar çok olan noktadan az olan noktaya doğru akar. 

Bir iletkenden belirli bir zaman içinde ne kadar çok elektron geçerse akım da o oranda 

şiddetli olur. Bir devreden 1 saniyede 6,25 x 10
+18 

tane elektron geçiyorsa o devrenin akımı 

bir ampere eşittir. 

 

Bir başka değişle bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamana (1 saniyede) 1 

kulonluk (coulomb) elektrik yükü geçiyorsa o iletkenden geçen elektrik akım şiddetinin 

birimi bir amperdir. 

 

Elektrik akım şiddetinin sembolü “I”dır. Akım şiddetinin birimi ise kulon/saniye 

(coulomb/s)ya da amperdir. 

 

Elektrik devrelerinde alıcıların yapmış oldukları iş karşılığında üreteçten çektikleri 

akım değerini ölçen ölçü aletlerine ampermetre denir. Akım bir iletkenin herhangi bir 

kesitinden birim zamanda geçen elektrik yükü miktarıdır. O hâlde akım ölçebilmek için 

ampermetre üreteçten alıcıya giden hat üzerine seri olarak bağlanmalıdır. Eğer ampermetre 

devreye paralel olarak bağlanırsa devre ampermetre üzerinden kısa devre olur. Bu durum 

hem ampermetrenin zarar görmesine hem de sigortaların elektrik enerjisini kesmesine neden 

olur. 

 

 
Şema1.6: Ampermetre bağlantı şekli 

 

 Doğru akım:Dinamo, akümülatör, pil, güneşpili gibi kaynaklar tarafından 

üretilir. Doğru akımşekil ve zamana göre yön ve şiddet değiştirmeden akar. DC 

akımın frekansıyoktur. 

 

 Alternatif akım: Alternatör adı verilen makineler tarafından üretilen elektrik 

akımı çeşididir. Bu akım zamana göre yön ve şiddet değiştirir. Alternatörden 

gelen akım sürekli azalıp çoğalır ve akımın akış yönü değişir. 

 

Elektrik akımının, ısı, ışık, manyetik, kimyasal, fizyolojik (bedensel) ve mekanik gibi 

etkileri bulunmaktadır. 

  



 
 

 

 

13 

1.4. Selenoid Vanalar 
 

Selenoid vana, bir makaraya sarılmış selenoid bobinin, akım altında mıknatıslı hâle 

gelerek bir parçayı (Çekirdek) çekmesi, çekilen parçanın bir deliği açması veya kapaması 

esasına göre çalışan bir elemandır. 

 

 
Şekil 1.4: Selenoid vana 

 

Selenoid vanalar bobinlerine verilen elektrik enerjisiyle içerisinden hava geçmesine 

olanak veren elektropnömatik elemanlardır. Selenoid vanalar, pnömatik ve elektrik 

enerjisinin avantajlarından faydalanır. Bunlar elektropnömatik çeviriciler olarak adlandırılır. 

Selenoid vanalar işaret çıkışı için bir pnömatik vanadan ve bir elektrikli anahtarlama 

elemanından (selenoid bobin) meydana gelir.  

 

Selenoid bobine bir akım gönderildiğinde bobin mıknatıslanır yani elektromanyetik 

bir kuvvet oluşur. Bu mıknatıslanma sonucunda bobin çekirdeğini hareket ettirir. Pistonun alt 

tarafında sızdırmazlığı sağlayan ve orifis dediğimiz deliği kapatan (lastik, teflon 

v.s.)çekirdekle beraber hareket eder. Böylece delik açılmış olur. Akışkanda bu delikten 

geçerek gönderilmek istenen yere gider. Selenoid bobine akım gitmez ise manyetik kuvvet 

ortadan kalkar. Bobinden akım kesildiği anda piston kurucu yayı kuvveti sayesinde (genel 

olarak akışkanın basıncı ile) ilk konuma hareket eder. Böylece delik kapanarak akış durur ( 

Şekil 1.8). 
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Selenoid vanalar yapıları itibariyle elektromanyetik bir şekilde çalışmaktadır. 

Kontakların konum değiştirmesi bobin uçlarına elektrik enerjisinin verilmesi ile gerçekleşir. 

Bu sebeple sistem içerisinde bazı durumlarda özelliğini yitirmiş olan bobinlerin 

değiştirilmesi gerekebilir. 

 

 
Şekil 1.5: Selenoid vananın çalışması 

 

Selenoid vanaların montajı yapılırken dikkat edilecek hususlar: 

 

 Kullanıcının ve sistemin güvenliği nedeni ile her zaman bobin topraklaması 

doğru yapılmalıdır. 

 Vana bobini üste gelecek şekilde montajı yapılmalıdır. Bu durum herhangi bir 

şekilde gelecek olan kirlerin ve partiküllerin kovan içinde birikmesini önler. Kir 

ve partiküller vananın doğru çalışmasına engel olur ve vana ses yapar. 

 Selenoid vanaların bağlanacağı hat çapları vananın orifis ölçüsünden daha 

küçük olmamalıdır. 

 Vana akış yönü akışkanın akış yönüne uygun olmalıdır. Akış yönü için vananın 

üzerinde ok veya numaralar bulunmalıdır. 

 

Selenoid vana çeşitleri şunlardır: 

 2/2 Selenoid kumandalı vana: 2/2 selenoid yönlendirme vanasının besleme 

bağlantısı ve atık hava bağlantısı olmak üzere iki bağlantısı vardır. Başlangıç 

konumu ve kumandalı anahtarlama konumu olmak üzere iki anahtarlama 

konumu vardır. Başlangıç konumunda veya normalde kapalı konumda havayı 

dışarı atma mümkün değildir. Bu nedenle bu tip vanalar her şeyden önce 

kapama vanası olarak kullanılmaktadır. 
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Vanada 1 ve 2 olmak üzere iki yol bulunmaktadır. Bu vanalar açma kapama 

işlemlerinde kullanılır. Bobine elektrik akımı verildiğinde oluşan mıknatıslanma sonucu 

vana sürgüsü yukarı çekilir. Vana konum değiştirerek hava geçişini sağlar. Akım 

kesildiğinde yay sürgüyü aşağı iterek geçişi kapatır. 

 

 
Şekil 1.6: 2/2 Selenoid kumandalı vananın çalışması 

 

 3/2 Selenoid kumandalı vana: 1,2 ve 3 olmak üzere üç hava girişi olan 

vanadır. Normalde açık ve kapalı olabilir. Tek etkili silindirlerin 

çalıştırılmasında kullanılır. İki adet 3/2 vana ile çift etkili bir silindir de 

çalıştırılabilir. 

 3/2 Normalde kapalı selenoid vana ve çalışması:Vana, gövde, bobin, nüve 

yatağı, nüve (vana pimi), sızdırmazlık elemanı ve baskı yayından oluşmaktadır. 

 

Selenoid uyartımlı 3/2 yön denetim vanası, sakin konumda (“1” kapalı) basınçlı 

havanın geçişine izin vermez. Silindir içi “2”den “3”e boşaltım vardır. Selenoid uyarı 

elektrik hattı ile pnömatik hat arasında bağlayıcı eleman görevi yapar. 

 

3/2 yön denetim vanası, sakin konumda yay kuvveti sayesinde “1” basınç hattını 

kapatır. “2”den “3”e de serbest hava geçişine izin verir. Bobine akım verilmesi ile nüve 

bobin içerisine doğru çekilir. Yay sıkıştırılır. Böylece “1” ve “2” hatları birbirine bağlanmış 

olur. Nüve arka yüzeyinde sızdırmazlık elemanı ile “3”e boşaltım hattını kapatır. Bobine 

gelen akımın kesilmesi durumunda yay kuvveti nüveyi eski konumuna getirir. Nüve 

üzerindeki diğer sızdırmazlık elemanı ile “1” basınç hattı tekrar kapatılmış olur. “2”den “3”e 

akış vardır. 

 

3/2 Normalde kapalı selenoid vananın kullanıldığı yerler şöyledir: 

 

 Bir elektrik sinyalinin pnömatik sinyale çevrilmesi (EP-çevirici) 

 Tek etkili bir silindirin kumandası: Selenoid uyarı, pnömatik bir fonksiyonu 

(örneğin bir parçanın sıkıştırılması) elektrik sinyali ile gerçekleştirilmesini 

sağlar. 

 Pnömatik bir motorun tek çevrim yönüne kumandası. 

 Yön denetim vanaların kumandası (endirekt kumandası) 
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Şekil 1.7: 3/2 Normalde kapalı selenoid kumandalı vananın çalışması 

 

3/2 Normalde Açık Selenoid Vana ve Çalışması: 
 

Bu vananın tasarımı başlangıç konumunda kapalı vana ile aynıdır. Bağlantılar, 

vananın başlangıç konumunda açık olacak şekilde bağlanmıştır. Bu anahtarlama konumunda, 

vana “1” numaralı bağlantıda anker sayesinde basınçlı hava uygular. Selenoid bobindeki 

elektrik işareti ankeri hareket ettirir. Anker keçesi, sızdırmaz tabancada basınçlı hava 

beslemesini kapatır. Aynı zamanda alttaki anker keçesi aşağıdaki sızdırmaz tabandan 

çözülür. Atık havası “2” numaralı bağlantıdan “3” numaralı bağlantıya boşaltılır. Vana 

bağlantıları, normalde iki anahtarlama konumu içinde belirtilmiştir. 
 

 
Şekil 1.8: 3/2 Normalde açık selenoid kumandalı vananın çalışması 
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 4/2 Selenoid kumandalı vana:Bu vanalar genelde hidrolik uygulamalarda daha 

yaygın kullanılmaktadır. Pnömatik uygulamalarda nadiren kullanmaktadır.  
 

Çift etkili silindirlerin kumandası gibi uygulamalar için kullanılan iki çıkış bağlantılı 

vanalardır. Bu vanaların yapımı 5/2 vanalar göre daha zordur. Fakat dayanımı 5/2 vanalara 

göre daha fazladır. Yüksek basınçlarda rahatlıkla kullanılmaktadır. 4/2 selenoid vana iki tane 

3/2 vana kombinasyonuna eşdeğerdir. Bu iki vanadan biri başlangıç konumunda açık diğeri 

ise başlangıç konumunda kapalıdır.  
 

4/2 selenoid vananın “1” bağlantısına basınçlı hava uygulanır. “3” çıkışından ise hava 

tahliye edilir. Başlangıç konumunda “1” deki besleme basıncı soldaki vana pistonunun “3” 

geçidinin ve sağdaki vana pistonunun “4” geçidinin kapamasını sağlar. Besleme havası 

“1”den “2” ye doğru gider. “3” ve 4 numaralı bağlantılar bir arada bağlanmıştır.  
 

Selenoid bobindeki bir elektrikli işaret, ankerin hareketini tetikler. Alttaki keçe oturma 

yüzeyini serbest bırakır. “1”’deki besleme basıncı, ön kontrolün hava kanalı sayesinde iki 

vana pistonunun üstteki alanlarına uygulanır. Besleme havası şimdi “1”den “4 “e doğru 

gider. Sol piston, “2”den “3”e olan geçidi artık havası için serbest bırakır. Aynı anda “3”ten 

“4”e doğru olan hava kanalı kapatılır. Enerji kesilince sistem ilk durumuna geri döner. 
 

 
Şekil 1.9: 4/2 Selenoid vananın çalışması 

 

4/2 selenoid vananın kullanıldığı yerler: 
 

 Çift etkili silindiri kumanda edilmesinde 

 Hidrolik uygulamalarında 

 Yüksek basıncın kullanıldığı alanlarda 
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 5/2 Selenoid kumandalı vana: Bu vananın 4/2‘lik vanalardan farkı iki tane 

egzoz hattının olmasıdır. Bu vanayı kumanda etmek için küçük bir selenoid 

bobin gerekir. Çünkü bu vananın kısa anahtarlama aralığı, az bir sürtünme 

kuvveti ve ön kontrolü bulunmaktadır. Bu vananın iyi anahtarlama özellikleri 

vardır. 

 

Başlangıç konumunda kurucu yayın kuvveti sayesinde “2”den “3”e olan geçit 

kapanır. Bu geçitteki keçenin büyük bir çapı vardır. Kurucu yay ayrıca asılı diske de etki 

eder. Bu disk “1”den “4”e olan geçidi kapatır ve “1”den “2”ye olan geçidi ise serbest 

bırakır. Karşıki sızdırmazlık elemanı (bobin sonunda) oturma yüzeyinden kaldırılır. Bu keçe, 

“4”ten “5”e olan atık hava kanalını açar. Selenoid bobininin kumandası ankeri hareket ettirir 

ve ön kontrol kanalını açar. Ön kontrol işareti, büyük çaplı diyaframı basınç altına alır. Asılı 

disk karşıdaki sızdırmaz tabana doğru preslenir. Böylece “2”den “3”e boşaltım,5 numaralı 

atık havası kapısının kapanması ve “1”den “4” e besleme havası oluşması olayları gözlenir. 

 

 
Şekil 1.10: 5/2 Selenoid vananın çalışması 
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1.5. Sensörler 
 

Elektropnömatik uygulamalarda elektronik algılayıcıların kullanılması gerekmektedir. 

Bu amaçla kullanılan devre elemanları sensörlerdir. Bu cihazlar proses sürecinde 

kontrol,korumave görüntüleme gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.  

 

Sensör, fiziksel büyüklükleri (ısı, kuvvet, basınç vb.) algılayan ve bunları elektriksel 

işaretlere dönüştüren elemanlardır. ISA (InstrumentSociety of America) sensörü, ölçülen 

fiziksel özellik, miktar ve koşulların kullanılabilir elektriksel miktara dönüştüren bir araç 

olarak tanımlamıştır.Ortamda bulunan fiziksel bir değişikliği elektrik sinyallerine çevirerek, 

elektronik sistemlere aktarmak için sensörler kullanılmaktadır. Algılayıcı anlamına gelen 

kelime İngilizceden dilimize girmiştir.  

 

Sensörler, nesnelerin ve hareketlerin temas olmaksızın ve geometrik konumların 

hassas ve otomatik olarak tespitini yapar. Yüksek anahtarlama hızı ve içyapılarındaki 

elektronik düzenleme sistemleri sayesinde gerilim tepe değerleri ya da hata impulsları 

meydana getirmez. Ayrıca hareketlilikten dolayı aşınma gibi bir sorunla karşılaşmaz. 

 

Sensörlerin işletme gerilimleri 24 V’ tur. Genellikle hem doğru akımla hem de 24, 

110, 120 ve 220 volt alternatif gerilimlerle çalışır.  

 

Proses ve otomasyon sistemlerin kullanıldığı yerler şunlardır: 

 

 Robot sanayi 

 Malzeme sayma 

 Paketleme ve ambalaj makineleri 

 Seviye kontrolü 

 Silindirlerin pozisyon kontrolü 

 Metal ve metal olmayan cisimlerin ayırt edilmesi 

 Hız kontrolü 

 Alarm ve güvenlik sistemleri 

 

Yapılacak iş için yeterli özelliklere sahip sensör en uygun sensördür. Aynı zamanda 

gerektiğinden daha pahalı olmamalıdır. Şartlar ve istekler bir sensörün nasıl olması 

gerektiğini belirler. 

 

Sensör seçiminde dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 

 Sensörün tipi 

 Algılama mesafesi 

 Sensörün montajı 

 Elektriksel çıkış 

 Anahtarlama frekansı 

 Çevre şartları 

 Özel koşullar 

 Sensörün fiyatı  
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Sensörlerin elektriksel çıkışlarına, kontrol cihazları (sayıcı vb.), selenoid bobin, röle 

ve programlanabilir mantık denetleyici(PLC) bağlanabilmektedir. Sensörler çıkış 

sinyallerine göre analog ve dijital olarak ikiye ayrılır. Yapılarına göre proseslerde ve 

otomasyon sistemlerde sık kullanılan sensörler: 

 

 Endüktif temassız algılayıcılar, 

 Kapasitif temassız algılayıcılar, 

 Optik temassız algılayıcılar, 

 Manyetik temassız algılayıcılar, 

 Ultrasonik temassız algılayıcılar, 

 Basınç sensörleridir. 

 

1.5.1. Kapasitif Sensörler 
 

Kapasitif sensörler, tüm yalıtkan ve metal olmayan malzemeleri yakın mesafeden 

algılama avantajına sahip olduklarından, metallerin yanı sıra metal olmayan kağıt, ağaç, cam, 

plastik, seramik, su, yağ ve kumaş gibi malzemeleri algılayan sensörlerdir. Toz malzemeleri 

algılamak için de kullanılır. 

 

 
Resim 1.4: Kapasitif sensör 

 

Tabi metal olmayan malzemelerin anahtarlama kabiliyeti metal malzemelere göre 

daha kötüdür. Anahtarlama mesafesi, sensör arkasında bulunan ayarlanabilir potansiyometre 

sayesinde çeşitli malzemeler için ayarlanabilir. 20 mm üstüne çıkılmamalıdır. Kapasitif 

sensörler her şeye tepki verdikleri için daha yaygın kullanılır. Temel kullanım alanları gıda 

işleme, kimya, plastik ve inşaattır. 

 

Otomasyon sistemlerinde mekanik temas sonucu sinyal gönderen anahtarlardan 

kaçınılmalıdır. Çünkü temas sonucu aşınma olur. Bu olay otomasyonda problemleri 

arttırmaktadır. Bu nedenle temassız çalışan algılayıcılardan biride kapasitif sensörlerdir. Bu 

sensörler ilke olarak endüktif sensöre benzer. 
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Bir kondansatörün kapasitesi metal veya metal olmayan bir cisim ile rahatsız edilir. 

Kapasite kondansatör plakaları arasındaki malzemeye bağlıdır. Bu kapasitif algılayıcılarda 

havadır. Elektriksel alana bir cisim girmesiyle kapasite rahatsız edilir ve bir anahtarlama 

gerçekleştirilir. 

 

Kapasitif sensör, bir kapasitörün elektrik alanına yaklaşan cismin neden olduğu 

kapasite değişikliğini algılayan anahtardır. Şekil 1.14’de bir plaka kondansatör elektrik alanı 

görülmektedir. Elektrik alanının en yoğun olduğu kısım sadece hedefin giremeyeceği 

bölgedir. Yoksa birbirine bakan iki plakadan oluşan yapı gerekli olacaktır. Fakat bu 

plakaların çalışma ilkesinden yararlanabilmek için plaka kapasitör Şekil 1.14’tegörüldüğü 

gibi geliştirilmiş ve sensörün bir tarafında toplanmıştır. Bu durumda, elektromanyetik alan 

içine yaklaşan bir cismin yarattığı 0,1 pF ( Pikofarad) dolaylarındaki çok küçük kapasite 

değişimleri uygun olan bir yöntemle değerlendirilmeli ve bir sayısal anahtarlama sinyaline 

dönüştürülmelidir. 

 

 
Şekil 1.11: Plaka kondansatör ve kompanzasyon elektrotu 

 

Normal çevre koşullarında ve açık alanda, etkin yüzey üzerinde nem yoğuşması veya 

toz birikmesi önlenemez. Bu nedenle kapasitif yaklaşım anahtarlarında birleştirilmiş iki 

elektroda ek olarak yoğuşmanın veya kirlenmenin oluşturacağı kapasite değişimlerini 

kompanze etmek için devreye bir de kompanzasyon elektrotu konulmuştur. 

 

Bu sensörler dört temel bölümden oluşur: 

 

 Sensör ( di elektrik plaka) 

 Osilatör ünitesi 

 Detektör devresi 

 Solid-state çıkış devresi 
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Şekil 1.12: Kapasitif sensörün yapısı 

 

1.5.2. Endüktif Sensörler 
 

Endüktif sensörler endüstriyel uygulamalar için ideal şartları sağlayan sensörlerden 

biridir. Endüktif algılayıcılar sadece metalleri algılayan sensörlerdir. Manyetik alanlarına 

giren, hareket eden veya etmeyen metal nesneleri temassız olarak algılar. Algılama 

mesafeleri, bağlantı tipi ve besleme voltajlarına göre değişik tipleri vardır. Endüktif sensörler 

ECKO ( EddyCurrent Killed Oscillator) tip sensörlerdir.  
 

Endüktif sensörler aşağıdaki temel bölümlerden oluşmaktadır: 
 

 
Şekil 1.13: Endüktif sensörün yapısı  
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Endüktif sensörler genel durum göstergesi için bir LED gösterge ile donatılmıştır. 

Bazı durumlarda ek olarak bir ayar vidası konulmuştur. Bununla kontrol alanı ve kontrol 

aralığı ayarlanır. Sensörün ön tarafında bir osilatör bobin üzerinden ön yüzüne yayılacak 

olan bir elektromanyetik alan oluşturur. Eğer metal bir parça bu alana getirilirse endüktif 

sensör içindeki bobinde Eddy (Girdap) akımı oluşur. Bu akım manyetik alanı değiştirir. 

Metal cisim sensöre yaklaştıkça akımın değeri artar ve osilatör üstünde yük oluşturur. Yük 

osilatör için çok fazla olduğunda osilatör durur. Tetikleme devresi osilasyonun durduğunu 

algılar ve yükü kontrol eden çıkış devresinin ( DC sensörde çıkış transistorü, AC sensörde 

çıkış tristörü–Tristör: en az dört silisyum yarı iletken parçanın birleştirilmesinden oluşan 

anahtar ve doğrultma görevi yapan eleman) durumunu değiştirerek çıkış işareti üretir. 

 

 
Resim 1.5: Endüktif sensör 

 

Endüktif sensörlerde algılama mesafesi, sensör içindeki bobinin boyutu ile orantılıdır. 

Daha fazla algılama mesafesi için daha büyük bobinlere gereksinim duyulmaktadır. 

Algılama mesafesi hedefin büyüklüğü, malzemesi ve ortam sıcaklığına da bağlıdır. Ayrıca 

hedef cismin hissetme yüzeyine yaklaşım açısı, sensörün besleme gerilimi ve yük direnci de 

bu mesafeyi etkiler. 

 

Endüktif sensörlerin mekanik anahtarlara göre üstünlükleri şunlardır: 

 

 Boyutlarının küçük olması nedeni ile mekanik anahtarların kullanılamayacağı 

yerlerde kullanılır. 

 Her türlü konumda çalışabilir. 

 Yüksek frekanslarda güvenle çalışma imkânı sunar. 

 PLC’lere doğrudan bağlanabilir. 

 Mekanik aşınma ve temas olmadığından uzun ömürlüdür. 

 Nemli ve kirli ortamlarda çalışabilir. 

 Mekanik anahtarlarda görülen kontakların kirlenmesi ve aşınması sonucu oluşan 

kontak direnci ve kontak kapanması sırasındaki titreşimlerin yarattığı sorunlar 

yoktur. 

 Yüksek frekanslarda anahtarlama yapabilir. 
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1.5.3. Optik Sensörler 
 

Optik sensörler, optik elektrik yöntemlerinin biri ya da birkaçı kullanılıp imal edilmiş 

olan ve kullanım alanları otomasyon sistemlerine paralel olarak yaygınlaşmış sensörlerdir. 

Bu sensörler metal olmayan cisimlerin algılanmasında (her türlü malzeme ve insan), uzun 

mesafelerde algılama istenen yerlerde, şeffaf ya da reflektif malzeme algılama, yüksek 

sıcaklıklara dayanım gereken yerlerde ve renk algılama gibi en zor uygulamalar dâhil tüm 

uygulamalarda kullanılmaktadır. Algılama mesafesi 500 metreye kadar olabilmektedir. 

 

Bir ışık kaynağından çıkan ışın alıcı tarafından algılanır. Işın demetinde bir kesinti 

olursa, sensör sinyal üretir. Optik sensörlerde, alıcı ve verici karşılıklı olabileceği gibi bir 

gövde üzerinde de olabilir. 

 

Optik sensörlerin seçimi yapılırken çalışma ortamları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Özellikle tozlu ortamlar sensör seçimi önem kazanmaktadır. Sensörün önündeki optik kısım 

kirlendiğinde algılama mesafesi kirliliğin durumuna göre orantılı oranda düşer. Bu tür 

ortamlar için daha fazla algılama mesafesine sahip sensörler kullanılmalıdır. Plastik poşet 

kesim ünitesinde kesilecek malzeme sona erdiğinde tezgâhı durdurma sinyali üreten optik 

sensör görülmektedir. 

 

 
Resim 1.6: Plastik sektöründe kullanılan sensör 

 

Optik sensörlü devrelerde arıza genelde optik eleman ile ışık kaynağı arasındaki 

iletişimsizlikten ileri gelir. Eğer optik eleman üzerine ışığı alabiliyor ama iletime geçmiyor 

ise sensörümüzün arızalı olma ihtimali yüksektir. Bu durumda yapılacak olan sensör uçlarını 

kısa devre ederek devrenin çalışmasını gözlemlemektir. Daha sonra yapılacak şey ise optik 

eleman sağlamlık testidir. Devrede kullanılan diğer elektronik elemanlar da bu teste tabi 

tutulmalıdır. 
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Günümüzde üretimde ve otomasyonda genellikle kullanılan başlıca optik sensör tipleri 

aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

 

 Karşılıklı optik sensörler: Biri ışık verici diğeri ışık algılayıcı olmak üzere iki 

ayrı birimden oluşmaktadır. Bu tür bir ışık bariyerinde gönderici ve alıcı tam 

olarak karşı karşıya monte edilir. Bir iletken ikisini birleştirir.  

 

Vericiden çıkan kızılötesi ışınlar alıcıya gider. Işık sütununda bir kesilme olursa 

sensör sinyal gönderir. Saydam cisimlerde hassasiyet bir potansiyometre yardımı ile 

ayarlanabilir. İki ayrı üniteden oluşması nedeni ile algılama mesafeleri daha uzundur. Fakat 

fiyatı diğer sensörlere göre pahalıdır.  

 

 
Şekil 1.14: Karşılıklı tip optik sensör 

 

 Reflektörlü optik sensörler: Bu tür sensörlerde alıcı ve verici aynı cihaz içinde 

bulunmaktadır. Yani verici ışık kaynağı ile ışığa duyarlı eleman aynı birim 

üzerinde olup bunlarda karşıdan ışığı yansıtacak bir yansıtıcı (reflektör ) vardır. 

Vericiden çıkan ışınlar bir reflektöre çarparak yansıyarak geri döner. Cisim 

reflektör ile sensör arasına girdiğinde yansıyan ışınlar alıcı tarafından algılanır. 

Gönderilen ışığın alıcıya ulaşması durumunda bir anahtarlama oluşur. Bu 

nedenle yansıtma özelliği iyi olan malzemeler için kullanılmaz. 

 

 
Şekil 1.15: Reflektörlü optik sensör 
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Bu sensörlerin tek tarafta elektriksel bağlantı yapıldığından montajı daha kolay ve 

ucuzdur. Polarizasyon filtresine sahip reflektörlü fotoseller ile parlak yüzeyli cisimler de 

algılanabilir. Bu filtre alıcıya gelen yabancı ışığı süzer. 
 

 Cisimden yansımalı optik sensörler: Reflektörlü sensörlere benzer. Ancak bu 

tip sensörde de reflektör bulunmaz. Tek fark ışının reflektörden değil cisimden 

yansımasıdır. Işınlar cisme çarparak geri döner. 
 

Bu tür sensörlerde hassasiyeti artırmak için ışın algılama mesafesine odaklanır. 

Yansıma cisim tarafından yapıldığından cismin yüzey rengi ve yüzeyin durumu önem 

kazanır. Siyah renkli cisimleri algılamak çok güçtür. Algılama mesafesi yüzeyin yansıtma 

açısına bağlı olarak değişebilir.  
 

Algılama mesafesi genellikle hassasiyet azaltılarak ayarlanabilir. Ancak algılama 

mesafesinin mekanik veya geometrik ayarlanması daha etkili olmaktadır. 
 

 
Şekil 1.16: Cisimden yansımalı optik sensör 

 

 Fiber optik sensörler: Bu sensörlerde alıcı ve verici yine aynı birim içindedir. 

Ancak Üniteden çıkan ışın fiber optik kablo ile ışık taşınabilir olduğundan 

fotoselin algılama yaptığı yer ile bulunduğu yerler farklı olabilir. Işığın içinde 

doğrusal ve eğrisel olarak mümkün olan en küçük kayıpla iletildiği bir algılayıcı 

türüdür.  
 

Fiber optik kablo ile küçük nesnelerin yerleri hassas ve doğru bir şekilde tespit 

edilebilir. Dar mekânlarda, yer sıkıntısının olduğu durumlarda, aşırı titreşimim 

bulanan ortamlarda ve yüksek sıcaklığa dayanım gerektiren durumlarda tercih edilir. 

Polimer ve fiber optik olan bu kablolar yüksek sıcaklıklara ( 300°C) dayanabilmesi 

için krom kaplı pirinç boruları içene yerleştirilmiştir.  
 
 

 
Resim 1.7: Fiber optik sensör 
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 Renk seçici optik sensörler: Bu sensörler cisimden yansımalı sensör gibi 

çalışır. Siyah ile beyaz arasında 15 değişik gri skala değerini algılama 

yeteneğine sahiptir. Her rengin bağıl gri skala değeri farklıdır. Dolayı ile gri 

skala değerlerinin algılanması ile renk farkları da algılanabilir. Ambalaj kâğıdı 

üzerindeki renk işaretlerini algılama gibi işlemlerde kullanılır.  
 

Bir ışık kaynağından Çıkan ışınlar algılama mesafesine odaklanır ve cismin yüzeyinde 

bir ışık demeti oluşur. Bu yüzeyden dönen ışınlar ile yüzeyin yansıtması (bağıl gri skala) 

gözlenir. Sürekli gözlenen bu değer tetikleme seviyesi ile karşılaştırılır. Eğer tetikleme 

değerine ulaşırsa ünite çıkış verir.Bu nedenle renk algılayan sensörler ayarlanırken önce 

algılanması istenen rengin üzerine getirilerek çıkış seviyesi belirlenir. 
 

 Lüminisans seçicili optik sensörler: Bu tip fotoselin diğerlerinden farkı, UV 

ışık kaynağı kullanmasıdır. 
 

1.5.4. Manyetik Sensörler 
 

Ortamdaki manyetik değişiklikleri algılayan elemanlara manyetik sensör denir. 

Manyetik sensörün birçok kullanım alanı vardır. Sanayide kumanda ve kontrol sistemlerinde, 

tıp elektroniğinde, fabrikalarda, otomatik kumanda kontrol uygulamalarında ve yer 

değişimlerinin hassas olarak ölçülmesinde kullanılır.  

 

Bir tel bobin hâline getirilip içinden akım geçirilirse, bu bobinin içinde ve çevresinde 

manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan gözle görülmez. Ancak bu bobinin içerisindeki 

nüvenin hareketi ve bobinin çevresinden yaklaştırılan metaller bobinin indüktansını 

değiştirir. Bu prensipten hareketle manyetik sensörler geliştirilmiştir. Manyetik sensörler iki 

grupta inceleyebilir. 

 

 Bobinli (endüktif) manyetik sensörler: Bobin endüktif bir elemandır ve 

hareketli bir manyetik alan içinde bulunursa bobin uçlarında bir gerilim 

meydana gelir. Bobin uçlarındaki gerilimin sürekli olması için sürekli değişen 

bir manyetik alan içinde bulunması yani mıknatısın ya da bobinin sürekli 

hareket hâlinde olması gerekir. Hareketin sürekli olmadığı durumlar da bobin 

pasif olarak kullanılır. Bir bobinin içindeki nüvenin konumuna göre bobinin 

endüktans değeri değişmektedir. 
 

 
Şekil 1.17: Bobinli manyetik sensör  
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 Elektronik devreli manyetik sensörler (yaklaşım sensörleri): Bir iletkenin 

içinden akım geçerse o iletkenin etrafında manyetik bir alan oluşur. Bu 

manyetik alanın içine metal bir cisim girerse bu bobinin endüktans değeri 

değişir. Bu endüktans değişimi sensörün içinde bulunan devrenin denge 

noktasını değiştirir. Sensörün içinde bulunan ölçüm yapan devre sayesinde 

metalin ne kadar yakın ya da uzak olduğunu tespit edebilir. 

 

 
Şekil 1.18: Elektronik devreli manyetik sensör 

 

1.6. Kontrol Panosu 
 

Günümüz teknolojilerinde bilgisayar denetimli sistemler olan mikroişlemci donanımlı 

cihazlar kullanılmaktadır. Son yıllarda çok büyük önem kazanan bilgisayar denetimli 

sistemler sayesinde sanayi kuruluşlarımız üretimlerini artırabilmekte, daha kaliteli üretim 

sunabilmekte, verimli ve ekonomik çalışabilmektedir. Enerjinin giderek pahalı hâle geldiği, 

işçilik ve hammadde maliyetlerindeki artışların hızlandığı dünyamızda ve özellikle dış 

pazara açılmak zorunda olan ülkemizde, sanayicilerimiz sorunlarını ancak bilgisayar 

denetimli sistemlerle çözebilir. 

 

Yüksek güvenilirlikteki mikroişlemci donanımlı bu cihazlar bir sistem konfigürasyonu 

içinde kişisel bilgisayara (PC) bağlanabilir. Tüm sistemle ilgili bilgiler, parametreler, alarm 

durumları, istatistikî bilgiler, bilgisayar, disk veya diskette saklanabilir. Prosesin akışı 

ayrıntılarıyla beraber ekranda izlenebilir. Gerekli parametre değişiklikleri ekran üzerinden 

yapılabilir. Tüm bilgiler yazı veya grafik olarak yazıcıdan alınabilir. 

 

Standart konvansiyonel cihazlarla ile mikroişlemci donanımlı cihazlarla demir çelik, 

cam, gıda, çimento, seramik, petrokimya, rafineriler, santraller, tekstil, kimya, yem, ham 

madde harmanlama tesisleri, tekstil boyama tesisleri, buhar santralleri, kazan kontrol 

sistemleri, DC motor senkronizasyon gerektiren sistemler, üretim denetim sistemleri, alarm, 

arıza ihbar sistemleri, atık su arıtma tesisleri kontrol sistemleri, beton santralleri sistemleri, 

kontrolü ve denetimi yapılabilir. 

 

Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir. Aynı 

zamanda bu sistemle karmaşık kontrol işlemleri için birden fazla endüstriyel bilgisayarı ile 

dağıtılmış kontrol yapmak da mümkündür. 
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1.7. Elektro-Pnömatik Semboller 
 

 
 

 
 

 
Şekil 1.19: Elektrikli anahtarlama sembolleri 
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Şekil 1.20: El kumanda sembolleri 
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Şekil 1.21: Mekanik kumanda sembolleri 

 

 

 
 

 

 
Şekil 1.22: Röle ve bobin sembolleri 
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Şekil 1.23: Röle bobini ve kontakları için devre sembolleri 
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Şekil 1.24: Elektrik güç kaynağı ve ölçme aletleri sembolleri 

 

 Sensör Sembolleri 
 

 
Şekil 1.25: Sensör sembolleri 
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Şekil 1.26: Selenoid vana sembolleri 
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Şekil 1.27: Sesli ve ışıklı ikaz elemanları sembolleri 

 

 
 

 
Şekil 1.28: Basınçlı hava hazırlama ve dağıtma elemanların sembolleri 
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Şekil 1.29: Mekanik ve elle kumanda sembolleri 

 

 
Şekil 1.30: Diğer semboller  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Standartlarına uygun olarak size verilen prosesteki elektropnömatik devre elemanlarını 

kullanarak kontrol devresi kurunuz. 

 

Araç ve gereçler: Güç kaynağı, sensörler, kablolar, voltmetre, ampermetre 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Güç kaynağını prize takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçleri 

hazırlayınız. 

  Elektrik kullanımı ile ilgili kurallara 

uyunuz. 

 Gerilim ve akım ayarı yapınız. 

 Güç kaynağına enerji vererek çıkış 

gerilimini voltmetre yardımı ile ölçünüz. 

 Voltmetrenin devreye paralel 

bağlandığını unutmayınız. 

 Voltmetrenin ölçüm kademesini 

ayarlamaya dikkat ediniz. 

 Silindirlerin hareketlerinin kontrol 

devresini çiziniz. 

 Pnömatik devre şemasında dikkat 

etmeniz gereken, silindir ve 

yönlendirme vanaları için devre 

sembollerinin yatay gösterildiğini 

unutmayınız.  

 Silindir piston kolu hareketi hep soldan 

sağa doğrudur unutmayınız. 

 Kontrol devresini kurunuz. 

 Selenoid vananın elektriksel bağlantısını 

yapınız. 

 Kablo bağlantısı sırasında selenoid 

vananın klemenslerini kullanınız. 

 Sensörün elektriksel bağlantıda + (artı) 

ve -(eksi) uçlarına özellikle dikkat 

ediniz. 

 Kullanacağınız malzemelerde (özellikle 

kablolarda) kırıklık ve çatlaklık varsa 

yenisi ile değiştiriniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Güç kaynağını prize taktınız mı?   

2. Gerilim ve akım ayarı yaptınız mı?   

3. Silindirlerin hareketlerinin kontrol devresini çizdiniz mi?   

4. Kontrol devresini kurdunuz mu?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
 
Aşağıdaki şekilleri dikkatlice inceleyerek ve renkli kutular içinde verilen doğru 

kelimeleri boşluklara doldurunuz. 

 

 
 

 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

9. (      ) Pnömatik, elektrik, elektronik ve mekanik kontrol tekniklerinin bir arada 

kullanılması ile oluşturulan sistemlere hidrolik denilmektedir. 

 

10. (      ) Günümüzde elektrik akımının hızının yüksek olması ve çok uzak mesafelere 

sorunsuz olarak iletilmesi elektropnömatik sistemlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. 

 

11. (      ) İşaretlerin alınmasında sınır anahtarı, basınç anahtarı ve temassız anahtarının 

yanında pnömatik motorlarda kullanılmaktadır. 

 

12. (      ) Alternatif akım, zamana göre yönü ve şiddeti değişmeyen akıma denir. 

 

13. (      ) Kablo, elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik cihazını birbirine elektrik 

akımıyla bağlayan, dışı elektriğe karşı yalıtılmış, birden çok damardan oluşan 

iletkendir. 

 

14. (      ) Yalıtkan, elektriği geçiren maddelere denmektedir. 

 

15. (      ) Gerilim veya potansiyel fark bir noktanın ya da bir cismin yükünün başka bir 

nokta ya da cismin yüküyle olan farkına denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kontrol programlarını kullanabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki kimyasal üretim yapan tesislere giderek kontrol programlarının 

nasıl kullanıldığını araştırınız. 

 

2. PNÖMATİK KONTROL PROGRAMI 
 

Elektropnömatik kontrol sistemi, bu sistemi kullananlara birçok fayda sağlar. Örneğin 

uzak mesafelerden işaret iletilmesinde taşıyıcı ortam olarak elektrik kullanılması zaman 

kayıplarını en aza indirir. Bunun anlamı, işaretin meydana gelişi ve alınışı arasındaki 

zamanın önemli ölçüde kısalmasıdır. Üretimin planlanıp geliştirilmesi, arttırılması ve bazı 

istenen değişikliklerin yapılabilmesi elektropnömatik sistemlerde daha kolay olmaktadır. 

 

Proseste birbirini takip eden olay zincirlerinin otomasyon problemi en basitçe, uygun 

şekilde tasarlanmış pnömatik kontrol devreleri kullanarak çözülür. Kontrol işlemlerinin 

belirlenmesi ve otomatik kontrol mekanizmalarının kurulması, öncelikle bu işlemleri 

gerektiren amaçların ve istenen davranışların kesin biçimde tanımlanmasını, buna bağlı 

olarak da, olayların oluştuğu ortamın, olayların sebep sonuç ilişkilerinin ve davranış 

özelliklerinin incelenmesini gerektirir. 

 

Otomatik kontrol giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bunun nedenleri şöyle 

sıralanabilir: 

 

 Otomatik kontrol, insanların monoton tekrarlı işlerden kurtararak zekâ ve 

düşünebilme yeteneklerini daha iyi kullanabilecekleri işlere yönelmelerini 

sağlar. 

 Otomatik kontrol, insanın fizyolojik yeteneklerini aşan( çok hızlı, çok hassas, 

yüksek kuvvetler gerektiren ve tehlikeli) uygulamalarda insanın hâkimiyetini 

kolaylaştırır. 

 Otomatik kontrolün kullanılması, gerek teorik tasarım gerekse gerçekleştirme 

ve uygulama bakımından daha sade, daha esnek, kolayca ayarlanabilen ve 

yüksek verimli çözümlere imkân vermektedir. 

 

Günümüzde en basit uygulama alanlarından en karmaşık endüstriyel tesis 

uygulamalarına kadar her yerde yaygın olarak kullanılan otomatik kontrol sistemleri, 

temelde tüm fiziksel ve kimyasal değişkenlerin insan gücüne bağlı olmaksızın denetlenmesi 

ve kontrol altında tutulması amacına hizmet eder. 

  

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

ARAŞTIRMA 
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Endüstriyel ortamda gerçekleştirilmiş bir otomatik kontrol sisteminden şunlar istenir: 

 

 Sistemin güvenliği ve kararlılığını sağlaması 
 Kolay anlaşılır, tamir edilebilir ve değiştirilebilir olması 
 Sistemin performansını istenen düzeye çıkarması 
 Yatırım ve işletme maliyeti açısından ucuz olması  

 

Sistem elemanlarının seçimi ve ayarı bu ilkeler doğrultusunda yapılır. Yukarıda da 

belirtildiği gibi bu koşulların gerçekleştirilmesi için kontrol edilecek sistemin yapısının ve 

dinamik özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekir. 

 

Bilgisayarların proses uygulamalarında yaygın biçimde kullanılması, kontrol 

yöntemlerinin daha etkin olarak uygulanmasına yol açmıştır. Elektropnömatik sistemlerin 

kontrolünde günümüzde bilgisayar teknolojisi sıkça kullanılmaktadır. Bilindiği üzere 

bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilen ve yaptığı 

işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir 

makinedir. Bu işlemleri yaparken veriler girilir, işlenir, depolanabilir ve çıkışı alınabilir. 

 

Sistemin gereklerine göre programlanan endüstriyel bilgisayarlar, merkezi bir kişisel 

bilgisayara bağlanabilir. Günümüzde sistemdeki tüm parametre değişiklikleri PC üzerinden 

yapılabilir ve çevrimler grafik olarak izlenebilir. Teknolojik gelişmelerle yeni geliştirilen 

yazılımlar değişik işletim sistemleri altında tam uyumlu olarak çalışmaktadır. Bu yazılımlar 

isteğe bağlı olarak farklı dil seçenekleri ve yerel ağ ya da Internet üzerinden ulaşabilecek 

şekilde üretilmektedir. 

 

2.1. Dijital Ortamda Devre Çizimi 
 

Elektropnömatik bir sistemin tasarım ve çizim aşamasına geçmeden önce ön 

hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Bu aşamada kurulacak sisteme göre istenen şartlar 

sıralanmalıdır. Buna göre kullanılacak elektropnömatik devre elemanları koşulları 

sağlayacak şekilde tespit edilmelidir. Elektropnömatik bir sistemin kontrol ve kumanda 

bölümü için bazı seçim etkenlerinin mutlaka hesaba katılması gerekir. Burada asıl göz önüne 

alınması gereken sistem işlevleriyle elemanlarının uyum göstermeleridir.  

 

Pnömatik devrelerde, istenilen işlemleri yapmak için tek bir çözüm bulunmamaktadır. 

Bir devrede kullanacağımız devre elemanlarının seçimine göre aynı işi farklı elemanlarla, 

farklı bağlantılar yaparak elde edebiliriz. Hedefimiz, her zaman için yaptığımız devre 

çiziminin daha kullanılışlı olanını bulmak olmalıdır. Böyle bir durumda devreyi oluşturacak 

elemanları seçebilmek için, devre elemanlarını iyi tanımak ayrıca istenilen şartları (problem) 

iyi algılamak gereklidir. Devre elemanlarının seçiminde aşağıdaki kriterler göz önünde 

bulundurulmalıdır: 

 

 Yapılacak devre çizimine göre devrenin kurulumu yapılacağından, kullanılacak 

devre elemanlarının temini zor olmamalı, piyasada veya laboratuvarınızda 

kolaylıkla bulunmalıdır. 
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 Devre elemanlarının maliyetinin az olmasını sağlamak için araştırma 

yapılmalıdır. Genel olarak, mümkün olan en az sayıda devre elemanıyla 

problemin çözülmesi istenmesine rağmen, adedi fazla ama fiyatları daha ucuz 

devre elemanlarıyla da çözüm yapılabilir. 

 Devre probleminde, istenen debiyi ve basıncı sağlayabilecek kompresör 

kullanılmalıdır. 

 

Elektropnömatik devre şemaları, pnömatik devre şemaları(güç ünitesi) ve elektrik 

kumanda devre şemaları olmak üzere iki kısımdan oluşur. 

 

Pnömatik ve elektrikli elemanlar birleşerek bir elektropnömatik kontrol devresi 

oluşturur. Elektropnömatik kumanda sistemini oluşturan elemanlar, pnömatik devre 

şemalarında olduğu gibi elektrik devre şemalarında da gösterilir. Bu şemalar, geçerli 

standartlara göre tanımlanmalıdır. Elektropnömatik kumanda sisteminin tasarım ve kurma 

aşamalarında aşağıda ifade edilmiş olan işlemler gerçekleştirilir: 

 

 Sistem krokisi: Tasarımı yapılacak sistemin gerçeğe yakın şekilde krokisi 

çizilmelidir. Bu kroki üzeride silindirler belirtilmelidir. Hatta gerekirse yön 

kontrol vanaları, sınır anahtarları, manyetik ve elektronik algılayıcılar 

çizilebilir. 

Sistem krokisi çiziminde kullanılacak elemanların aynı ölçüde ve benzerine yakın 

özellikte olmasına gerek yoktur. Devrenin kurma aşamasında sorunlarla karşılaşmamak için, 

kroki üzerinde oluşabilecek sorunlar belirtilmelidir. Silindirlerin bağlantı şekilleri, 

sensörlerin yeri ve konumları ve iş elemanlarının durumu gibi konulara açıklık getirilmelidir. 

 

Çizim aşamasında sistemde oluşabilecek hatalar çözümlenebileceği için kroki 

çizimleri kontrol devresi kurulmasında önem arz etmektedir. 

 

 Yol-Adım diyagramları: Silindir veya silindirlerin hangi şartlar altında ne 

zaman ve hangi işaret elemanları (sınır anahtarları vb.) tarafından uyarılarak 

durum aldıklarını göster diyagramlardır.  

 

Yol adım diyagramı çiziminde dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 Yatay eksen adımları gösterir. Düşey eksende ise çalışma elemanları( 

silindirler) ve sahip oldukları durum (içeride veya dışarıda) ifade edilir. 

 Silindirlerin ileri ve geri hareketleri bir adım olarak kabul edilir ve eğik 

çizgilerle gösterilir. Hareket çizgileri ise kalın çizgi ile çizilir. 

 Diyagramda iş elemanlarının (silindirlerin) çalışması adıma bağımlı 

olarak gösterilir. Eğer kumanda sisteminde birden fazla iş elemanı 

(silindir) varsa bunların adımlara göre hareket şekilleri alt alta gösterilir. 

 Silindirlerin dışa hareketi artı (+) ve içe hareketi ise eksi (-) ile ifade 

edilir. 

 Yol adım diyagramlarında adımlar arasındaki mesafe eşit olmalıdır. Bu 

mesafelerin belirlenmesinde zaman göz önüne alınmaz. 

 Alıcılara A,B,C, ….. veya 1.0,2.0,3.0…… gibi numaralar verilir. 
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Grafik 2.1: İki silindirin çalıştırılmasına (A+B+A-B-) ait yol-adım diyagramı 

 

Yukarıdaki yol-adım diyagramı incelendiğinde start butonuna basıldığında ilk önce A 

pistonu ileri doğru hareket ediyor ve A pistonu ileri son konumuna geldiğinde B pistonu ileri 

doğru harekete geçiyor. B pistonu ileri son konumuna geldiğinde otomatik olarak geri yönde 

harekete geçiyor ve başlangıç noktasına geri dönüyor. B pistonunun hareketi esnasında A 

pistonu ileri son konumunda bekliyor. Yani bu sistemde bir çakışma olayı söz konusu olduğu 

anlaşılıyor. Bu tip pnömatik sistemlerde çakışmayı önlemek için özel vanalar veya kaskat 

bağlantı kullanılır. 

 

 
Resim 2.1: A+B+A-B- Elektropnömatik sistemin  

laboratuvar ortamında gerçeklenmesi 

 

 Pnömatik devre şeması (Şekil 2.1): Pnömatik devrelerin standart sembollerle 

çizilmiş hâline pnömatik devre şeması adı verilir. Pnömatik devre şemalarında 

hava akışı, aşağıdan yukarıya doğrudur. Devre elemanları, bu sıraya göre 

yerleştirilmiştir.  
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Şema2.1: Pnömatik devre şeması 

 

Pnömatik devre çiziminde dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 

 Devre şemasının yapısı kontrol çevrimi içinden geçen işaret akışına uyar. Devre 

sembollerinin düzeni aşağıdan yukarıya doğrudur.  

 Pnömatik devre şeması çiziminde standart semboller kullanılmalıdır.  

  Devre çiziminde sembollerin yanına isimler veya açıklamalar yazılmaz. 

 Basınç hatları sürekli çizgi ile gösterilmelidir.  

 Devre çiziminde elemanların büyüklüğü ve konumu dikkate alınmaz.  

 Silindirler yön kontrol vanaları için devre sembolleri yatay ve sağa dönük 

gösterilir ve silindirin piston kolunun hareket yönü hep soldan sağa doğrudur. 

 Aynı tür elemanlar devre çizimlerinde aynı sırada olmalıdır.  

 Kesişen hatlar ve birleşen hatlar belirtilmelidir.  

 

 
Şema2.2: Kesişen ve birleşen hatların gösterimi 
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 Yatay ve dikey düz çizgi ile gösterilen bağlantı elemanlarının mümkün 

olduğunca üzerinden geçmemesine ve çakışmamasına özen 

gösterilmelidir. 

 Pnömatik silindir ve motor gibi alıcılar 1.0, 2.0, 3.0........ şeklinde veya A, 

B, C, ……….şeklinde numaralandırılır. 

 Son kumanda elemanları (selenoidvanalar) kumanda ettikleri elemana 

göre 1.1, 2.1, 3.1 ……….şeklinde numaralandırılır. 

 Enerji sağlayan elemanlar(şartlandırıcı birim): 0.1,…….. 

 Ana kumanda vanaları ile alıcılar arasındaki elemanlar şayet ileri gitmede 

etkili ise silindir numarasından sonra gelen çift rakamla 1.02, 2.02, 

3.02…….. gibi numaralandırılır. Silindirleri geri getirmede etkili iseler 

silindir numarasından sonra tek rakamla 1.01, 2.01, 3.0……… gibi 

numaralandırılır.  

 

 Elektrik kumanda devre şeması: Elektrik enerjisini, pnömatik ve mekanik 

enerjiye dönüştürülmesi ya da pnömatik sinyalleri elektrik sinyallerine 

dönüştürmede etkili olan elemanları bir bütün olarak gösteren; bu elemanların 

birbirleriyle olan çalışma ilişkilerini anlatan elektrik-elektronik standart 

sembollerin kullanıldığı devre çizimlerine elektrik kumanda devre şeması 

denir. 

Günümüzde elektrik devre şemaları iki şekilde yapılmaktadır.  

 

 Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü  (American National Standards 

Institute ANSI) : Amerikan standartlarına göre yapılan çizimler PLC 

programıyla uyumlu olduğu için tercih edilmektedir.  
 

 
Şema 2.3: ANSI’ ya göre çizilmiş şema 

 

 Alman Standartlar Enstitüsü (Deutsches Institutfür Normung DIN) 

:Alman standardı ise TSE standardı ile uyumlu olduğundan ülkemizde 

daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca ülkemiz ile Almanya arasındaki 

ticari ilişkilerin yoğunluğu bu standardı kullanmamızı tercih 

ettirmektedir. 
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Şema2.4: DIN’ a göre çizilmiş şema 

 

Elektrik devre şeması çiziminde dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 

 İşaret akışı, yukarıdan aşağıya doğrudur. 

 Devre şeması çizimlerinde elektrik ve elektronik standart sembolleri kullanılır. 

 Enerji hatları yataydır. 

 Bağlantılar bu hatlardan dikey olarak yapılmalıdır. 

 Devre elemanları işaret akış yönünde ve soldan sağa doğru devreye giriş 

sırasına göre numaralandırılır.  

 Start ve stop anahtarlarıS1, S2,………şeklinde numaralandırılır. 

 Limit anahtarları 1S1, 1S2,……….şeklinde numaralandırılır. 

 Röle ya da kontaktörlerK1, K2, K3 ……..şeklinde numaralandırılır. Bu 

elemanlara ait kontaklar da açık ya da kapalı olduklarına bakılmaksızın 

numaralandırılır. 

 SensörlerB1, B2, B3,………..şeklinde numaralandırılır. 

 Enerji hatları soldan sağa doğru sırayla numaralandırılır. 

 Karmaşık sistemlerde röle ya da kontaktörün alt tarafına, bu elemanların hangi 

enerji hatlarında kontağa sahip oldukları bir liste ile belirtilmelidir. 

 Selenoid vanalarY1, Y2, Y3,…….şeklinde numaralandırılır. 

 Devre şeması çizimlerinde aynı tür elemanlar için aynı sırada çizilmelidir. 

 Elemanların devre içindeki konumu ve büyüklüğü çizim esnasında göz önünde 

bulundurulmaz. 

 Devre elemanları normal konumlarında çizilir. 
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Şema 2.5: Elektropnömatik kontrol sisteminde elektrik devresi şeması 

 

2.2. Devrenin Çalıştırılması 
 

Elektropnömatik devre kurmak için öncelikle daha önceden çizilmiş olan devre 

şemasında kullanılacak malzemeler temin edilir. Elektropnömatik sistemlerin esnasında 

ileride oluşabilecek arıza ve bakım kolaylıkları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Elektropnömatik bir devrenin kurulumu aşamasında dikkat edilecek hususlar: 

 

 Tüm devre elemanları devre şemasına uygun olarak monte edilmelidir. 

 Sınır anahtarları ve sensörlerin montajı sinyal vermeleri istenilen duruma göre 

yapılmalıdır. Bu tip elemanlar çok iyi seçilmeli darbe ve titreşimler sonucu 

yerinden oynaması engellenmelidir. 

 Sistemin çalışma prensibi ve devre üzerindeki elemanlar incelenerek devrenin 

doğruluğu kontrol edilmelidir. 

 Rakor ve hortum bağlantıları sağlam ve sızdırmaz yapılmalıdır. Ayrıca hortum 

bağlantıları yapılırken esneme payı bırakılarak keskin köşelerden kaçınılmalıdır. 

 Hortumlar çok kısa seçilip gergin bir konumda çalıştırılmamalıdır. Ayrıca, 

hortumların bağlantı uçları hareketli, eğrilik yarıçapları da mümkün olduğunca 

büyük olmalıdır. 

 Hareket eden elemanların hortum bağlantıları yapılırken hareket miktarı göz 

önünde bulundurulmalıdır. 
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 Bağlantılar yapıldıktan sonra çizim ile karşılaştırılarak kontrol edilmelidir. 

 Devre elemanları uygun konumlandırılmalıdır. Bilhassa, çalışma sırasında, 

hareketli devre elemanlarının (silindir, pnömatik motor vb), diğer devre 

elemanlarına veya size zarar verebileceği unutulmamalıdır. 

 Filtre, egzoz vanası, çek vana ve akış kontrol vanalarının bağlantısında hava 

akış yönüne dikkat edilmelidir. 

 Yön kontrol vanalarının bağlantılarında vana üzerindeki bağlantı numaralarına 

dikkat edilmeli ve deneme - yanılma metodu ile kontrol edilmelidir. 

 Elektrik kabloları kullanıldıkları yere göre gruplanmalı ve her grup ayrı bir renk 

ile belirtilmelidir. 

 Elektrik kablolarının kaçak yapmaması için, kablolarda izolasyon hatası olup 

olmadığı fiş takılmadan kontrol edilmelidir. Eğer kaçak yoksa fiş takılmalıdır. 

 Pnömatik enerjinin üretilmesinde kullanılan kompresörler elektrik ile çalışır. Bu 

sebeple elektrik hattı bağlantılarına dikkat edilmelidir. 

 

Kurulumu yapılan bir elektropnömatik sistemin güvenli bir şekilde işlemesi için 

dokümantasyon verilerinin oluşturulması ve düzenli olarak yenilenmesi gerekmektedir. Bu 

veriler aşağıdaki sistem özellikleri hakkında tam ve güvenilir tanımlamaları içerir: 

 

 İşlemin tanımlanması: Bu bilgiler kullanıcı ve bakım personeli için 

belirlenmiştir. 

 Kablo şeması: Sistemin montajı ve bakımından sorumlu personel kablo 

şemasını kullanır. Bu şemada iş akışının anlaşılması için bütün bağlantı 

bölgeleri numaralandırılır. 

 Devre şeması:  Gereksiz ek bilgilerden arındırılmalıdır. Devre basit bir şekilde 

gösterilmelidir. Devrenin karmaşıklığına göre devre şeması ve kablo şeması 

birleştirilebilir. 

 

Elektropnömatik bir devre çalıştırılırken bazı hususlara uyumalıdır. 

 

 Tüm devre elemanları normal konumlarında olmalıdır. 

 Basınç kontrol vanaları en küçük değere ayarlanmalıdır. 

 Akış kontrol vanaları açık olmalıdır. 

 Sensörlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 

 Çalışanlara zarar vermemek için tüm güvenlik önlemleri devreye alınmalıdır. 

 Mümkünse makine çevrimi küçük gruplara ayrılmalı ve sistem adım adım 

çalıştırılmalıdır. 

 Devre elemanlarını istene hız ve kuvvete ulaşıp ulaşmadığı belirlenmelidir. 

 Acil durumda otomatik durma, sürekli ve tekli çevirim, otomatik veya elle 

çalıştırma gibi istenilen şartların oluşup oluşmadığı tespit edilmelidir. 

 Kontrol sistemlerinde iş kazasına iş parçalarının bozulmasına yol açacak 

unsurlar belirlenmelidir. 

 Sınır anahtarlarının darbe ve titreşimler sonucu konumları değişebileceği 

unutulmamalı ve bu durumlarda sensörler kullanılmalıdır. 
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Günümüzde elektropnömatik kontrol sistemi içerisinde PLC sistemlerde 

kullanılmaktadır. Programlanabilir lojik kontrolörler (PLC), otomasyon devrelerinde 

yardımcı röleler, zaman röleleri, sayıcılar gibi kumanda elemanlarının yerine kullanılan 

mikroişlemci temelli cihazlardır. Bu cihazlarda zamanlama, sayma, sıralama ve her türlü 

kombinasyonel ve ardışık lojik işlemler yazılımla gerçekleştirilir. Bu sebeple karmaşık 

otomasyon problemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde çözmek mümkündür. 

 

PLC'nin en büyük üstünlüğü; düşük voltajlarda, bakım maliyetlerinin elektromekanik 

röle kontrol sistemlerine göre oldukça ucuz olması, buna ilave olarak birçok üstünlükler 

sağlamasıdır. Bunlar sırasıyla basit olması, kullanım kolaylığı, esnek kullanım özelliklerine 

sahip olması, değişimlerin kolay olması, ekonomik olmasıdır. Ayrıca PLC'ler için 

geliştirilmiş olan programlama dilleri, kontaklı (röleli) kumanda devreleri tasarımcılarının 

kolayca anlayıp uygulayabileceği biçimdedir. Bir kontaklı kumanda devresinden PLC'ye 

geçmek oldukça kolaydır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Size verilen prosesteki kontrol programlarını kullanınız. 

 

Araç ve gereçler:Bilgisayar, kontrol devre elemanları 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

  Bilgisayarı açınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Bilgisayar kullanımı ile ilgili kurallara 

uyunuz. 

 Bilgisayarın donanımlarını kontrol 

ediniz. 

 Proses kontrol programını açınız. 

 Proses kontrol programının paket 

program olduğunu ve her firmaya göre 

değişiklik göstereceğini unutmayınız. 

 Programdaki özellikleri tek tek 

görünüz. 

 Programdaki diyagramları açınız. 

 Bilgisayar ortamında devreyi çiziniz. 

 Sistemin ana hatları ile taslağını 

hazırlayınız. 

 Devrenin yol adım diyagramını 

çıkarınız. 

 Çalışma diyagramına göre pnömatik 

devre şemasını çiziniz. 

 Pnömatik devre şemasında silindir ve 

yönlendirme vanaları için devre 

sembolleri yatay göstermeye dikkat 

ediniz. 

 Silindir piston kolu hareketi hep soldan 

sağa doğru olduğuna dikkat ediniz. 

 Çalışma diyagramına göre 

elektropnömatik kumanda devresini 

çiziniz. 

 Elektrik şemasında işaret akışı 

yukarıdan aşağıya doğrudur. Dikkat 

ediniz. 

 Kontrol devresini kurunuz. 
 Kontrol devresi kurulumu ile ilgili 

modülde verilen kuralları uygulayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kontrol devresini çalıştırınız. 

 Sisteme enerji vermeden önce 

bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Sistemin hava bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

 Sisteme enerji verirken basınçlı 

havanın beslemesinin kapalı olmasına 

dikkat ediniz. 

 Tüm kumanda elemanlarının başlangıç 

konumunda olmasına dikkat ediniz. 

 Sistemin hava hattının açılışını 

şartlandırıcıdan yapınız. 

 İki konumlu vanalar istenilen 

başlangıç konumunda olmalıdır yoksa 

elle başlangıç konumlarına getirmeyi 

unutmayınız. 

 Silindir ve vanaların basınçlı hava 

beslemesini yavaş yavaş yükseltiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Bilgisayarı açtınız mı?   

2. Proses kontrol programını açtınız mı?   

3. Programda devre çizdiniz mi?   

4. Kontrol devresini kurdunuz mu?   

5. Kontrol devresini çalıştırdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (      )Elektropnömatik bir sistemin tasarım ve çizim aşamasına geçmeden önce ön 

hazırlıkların yapılması gerekmektedir. 

 

2. (      ) Röle ya da kontaktörler F1, F2, F3 ……..şeklinde numaralandırılır. 

 

3. (      ) Tasarımı yapılacak sistemin gerçeğe yakın şekilde krokisi çizilmelidir. Bu kroki 

üzeride silindirler belirtilmelidir. 

 

4. (      ) Devre elemanları işaret akış yönünde ve sağdan sola doğru devreye giriş sırasına 

göre numaralandırılır.  

 

5. (      ) Pnömatik enerjinin üretilmesinde kullanılan kompresörler elektrik ile çalışır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki şekilleri dikkatlice inceleyerek ve renkli kutular içinde verilen doğru 

kelimeleri boşluklara doldurunuz. 

 

 
 

 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

9. (      ) Endüktifsensör, bir kapasitörün elektrik alanına yaklaşan cismin neden olduğu 

kapasite değişikliğini algılayan anahtardır. 

 

10. (      ) Manyetik sensörler, optik elektrik yöntemlerinin biri ya da birkaçı kullanılıp 

imal edilmiş olan ve kullanım alanları otomasyon sistemlerine paralel olarak 

yaygınlaşmış sensörlerdir. 

 

11. (      ) Karşılıklı Optik Sensörler, biri ışık verici diğeri ışık algılayıcı olmak üzere iki 

ayrı birimden oluşmaktadır. 

 

12. (      ) Fiber Optik sensörlerde alıcı ve verici yine aynı birim içindedir. 

 

13. (      ) Lüminisans seçicili optik sensörler: Bu tip fotoselin diğerlerinden farkı IR ışık 

kaynağı kullanmasıdır. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Kompresör 

2 Avometre 

3 Röle 

4 
Düğme Kumandalı 

Normalde Açık Kontak 

5 KapasitifSensör 

6 
Gerilim Ölçme 

(mV) 

7 
Normalde Kapalı  

Kontak 

8 Açma Gecikmeli Röle 

9 Y 

10 D 

11 Y 

12 Y 

13 D 

14 Y 

15 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 
5 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kompresör 

2 Avometre 

3 Röle 

4 Şartlandırıcı 

5 EndüktifSensör 

6 Akım ölçme 

7 Batarya(Akü) 

8 Tek Selenoidli 

Kumanda 

9 Y 
10 Y 
11 D 
12 D 
13 Y 

CEVAP ANAHTARLARI 
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