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Endüstriyel kumanda sistemlerinin temelleri. Elektriksel ve havalı kumanda devreleri.
Programlanabilir lojik kontrolörler (PLCs). PLC işletim sistemi ve programın işletimi.
Programlama dilleri: komut kümesi, merdiven diyagramı ve fonksiyon blok diyagramı. Temel
ikilik mantıksal işlemler, zamanlayıcı, sayıcı aritmetik ve karşılaştırma fonksiyonları. Röle ve
PLC tabanlı endüstriyel kumanda sistemlerinin tasarım yöntemleri ve gerçeklenmesi.
Fundamentals of industrial automated systems. Electrical and pneumatic control circuits.
Programmable logic controllers (PLCs). PLC operating system and program processing. PLC
programming languages: Instruction set, ladder diagram and function block diagram. The
elementary binary logic operations, timer, counter, arithmetic and comparison functions. Design
methods and implementation of relay and PLC based industrial automated systems. Industrial
applications.
1. Öğrencilere, Elektriksel, havalı ve PLC tabanlı kumanda sistemlerinin işleyiş ilkelerini
anlamalarını sağlamak.
2. Öğrencilere, Elektriksel, havalı ve PLC tabanlı kumanda sistemlerinin işleyiş ilkelerini
anlamalarını sağlamak.
3. Öğrencilere, gerçek endüstriyel uygulamaların gerçeklenmesi konusunda deneyim
kazandırmak.
4. Türkçe bilimsel rapor hazırlama deneyimi kazandırmak.
1. To teach students to understand the operation principles of electrical, pneumatic and PLC
based automated systems.
2. To show students design and implementation methods for industrial automated systems.
3. To provide experience for students implementation of real industrial applications .
4. To provide practice in preparing scientific reports in Turkish .
Bu ders başarı ile tamamlandığında, öğrenciler;
1.
Endüstriyel kumanda kavramlarını anlamak ve onları endüstriyel üretimde karşılaşılan
sorunların çözümünde kullanmak.
2. Donanım öğelerinin seçimi konusundaki bilgisini geliştirmek.
3.
Otomasyon sistemlerini çözümleme, tasarım ve gerçekleme için bilgisayar ve yazılımlarını
kullanmak.
4. Etkin iletişim ve Türkçe rapor sunmak.
yeteneklerini kazanırlar.
Upon successful completion of the course, the student will be able to:
1. Understand industrial automated concepts and use them in solving industrial control problems
2. Develop the knowledge of selection of hardware elements.
3. Use computers and software to analyze, design and implementation of industrial automated
systems.
4. Communicate effectively and present reports in Turkish.

Ders Kitabı

Kurtulan S., “Endüstriyel Kumanda Sistemleri ”, Nobel Yayın, ANK. 2007.

(Textbook)

Diğer Kaynaklar
(Other References)

1. Collins K., “ PLC Programming for Industrial Automation”,
Exposure Publishing, 2007.
2. Kurtulan S., ‘PLC ile Endüstriyel Otomasyon’ Birsen Yayın evi, 2010.
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Konular
Endüstriyel kumanda sistemlerinin temelleri
Kumanda devresi aygıtları: Kontaktör, yardımcı röle, zamanlama rölesi ve koruma röleleri.
Temel elektrikli kumanda devreleri.
Sayısal işlemci temelli kumanda devreleri ile elektriksel kumanda devreleri arasındaki ilişki.
Programlanabilir lojik kontrolörler: PLC iç yapısı: Merkezi işlem birimi giriş-çıkış arabirimi
ve bellek yapısı.
Ara sınav I
PLC işletim sistemi ve program işleme.
Programlama dilleri: Komut kümesi, merdiven diyagramı ve fonksiyon blok diyagramı.
Temel mantıksal, zamanlayıcı, sayıcı ve karşılaştırma işlemleri.
Ara Sınav II
Röleli ve PLC tabanlı endüstriyel kumanda sistemlerinin gerçeklenmesi.
Endüstriyel Uygulamalar.
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Topics
Fundamentals of industrial automated systems.
Control circuit devices: Contactor, auxiliary relay, timing relay and protection relays.
Basic electrical control circuits.
Relation of digital processor based control systems to electrical control circuits.
Programmable logic controllers (PLCs): Internal structure of a PLC: Central processing unit,
input-output interface and memory structure.

MIDTERM EXAM I
PLC operating system and program processing.
Programming languages: instruction set, ladder diagram and function block diagram.

The elementary binary logic, timer, counter and comparison operations.

MIDTERM EXAM II
Implementation of relay and PLC based industrial automated systems.
Industrial applications.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Matematik, temel bilim ve mühendislik kavramlarının ve bilgilerini kontrol mühendisliği
problemlerinin analiz ve çözümünde kullanabilmek.
Deney tasarlamak, yürütmek ve deney sonuçlarında elde edilen verileri uygun şekilde analiz edip
yorumlamak
Verilen özelliklerde bir süreci, kontrol sistemini veya bunun bir parçasını tasarlamak
Aynı veya çok disiplinli takımlarda görev almak ve/veya liderlik yapmak.
Kontrol mühendisliği problemlerini belirlemek, formüle etmek ve çözmek.
Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olmak.
Etkin bir şekilde iletişimde bulunabilmek.
Mühendislik çözümlerinin global ve sosyal kapsamda etkilerini anlamış olmak.
Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğine inanmiş olmak ve bu kabiliyette olmak.
Güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak.
Kontrol mühendisliği uygulamalarında kullanılan modern mühendislik araçlarını kullanmak için
gerekli teknik bilgi ve yeteneklere sahip olmak.
Kontrol mühendisliği uygulamalarında kullanılan karmaşık donanım ve yazılım parçalarının
tasarımı için gerekli olan uygulamalı elektronik, bilgisayar ve haberleşme mühendisliği bilgilerine
sahip olmak.
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an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering principles to analyze
and solve control engineering problems
an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data to reach
an appropriate conclusion
an ability to design a control system, component, or process to meet desired specifications,
performance, and capabilities
an ability to function on and/or develop leadership in same and multi-disciplinary teams
an ability to identify, formulate, and solve control engineering problems
an understanding of professional and ethical responsibility
an ability to communicate effectively
the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global and
societal context
a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
a knowledge of contemporary issues
an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for control
engineering practice
a knowledge of applied electronics, computer and information systems to design and analyze
complex systems for control engineering applications
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