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Güvenlik Bilgisi 

Bu El Kitabı kendi kişisel güvenliğinizi ve malzemenin zarar görmesini önlemek için dikkatle gözetmeniz gereken 
bilgileri içermektedir. Kişisel güvenliğinize ilişkin uyarılar, bir güvenlik alarm sembolü ile vurgulanmıştır; sadece 
donanım ve mal zararına ilişkin uyarılarda herhangi bir güvenlik alarm sembolü bulunmamaktadır. Aşağıda 
gösterilen uyarılar tehlike seviyesine göre derecelendirilmiştir. 

Tehlike 

 Uygun tedbirler alınmamışsa, ciddi yaralanmayla veya ölümle sonuçlanacağını gösterir.  

İkaz 

   Uygun tedbirler alınmamışsa, ciddi yaralanmayla veya ölümle sonuçlanabileceğini gösterir.  

İkaz  

   Bir alarm sembolüyle birlikte uygun tedbirler alınmamışsa, küçük kişisel yaralanmalarla 
sonuçlanabileceğini gösterir. 

İkaz Bir alarm sembolü yoksa, uygun tedbirler alınmamışsa malda zarar meydana gelmesiyle 
sonuçlanabileceğini gösterir. 

Dikkat     İlgili bilgi dikkate alınmadığında istenmeyen sonuç veya durumların meydana gelebileceğini gösterir. 

Eğer bir seviyeden daha fazla tehlike mevcutsa, en yüksek seviyedeki tehlike için olan uyarı işareti kullanılmıştır. 
Bedenen yaralanma riskini gösteren bir güvenlik alarm sembolünün eşlik ettiği bir uyarı bildirimi aynı zamanda mal 
zararı riskini de gösterebilir.  

Kalifiye Personel 
Söz konusu araç/sistem sadece bu doküman kullanılarak kurulabilir ve çalıştırılabilir. Sadece kalifiye personelin 
aracı/sistemi devreye almasına ve çalıştırmasına izin verilmelidir. Kalifiye kişiler donanım ve ekipmanı tesis edilen 
güvenlik uygulamaları ve standartlarına göre devreye alma, topraklama, devreleri birleştirmeye yetkili kişiler olarak 
tanımlanır. 

Doğru Kullanım 

Lütfen aşağıdakileri not ediniz: 

Uyarı 

 Donanım sadece katalogda ve teknik açıklamalarda kesin olarak tanımlanan tek amaçlı uygulamalar 
için kullanılabilir ve sadece Siemens tarafından tavsiye edilen üçüncü tarafın araçları ve parçaları ile 
birlikte kullanılabilir. 

Eğer doğru olarak taşınır, depolanır ve kurulur ve yerleştirilirse ve tavsiye edildiği gibi çalıştırılır ve 
bakımı yapılırsa doğru ve güvenli olarak çalışır. 

Markalar 

® ile belirtilen tüm isimler, Siemens AG’nin tescilli markalarıdır. Bu yayındaki geri kalan markaların kendi 
amaçları için üçüncü taraflarca kullanılması, sahibinin haklarının ihlal edildiği markalar olabilir. 

Yayım hakkı Siemens AG’ye aittir.Tüm hakları saklıdır. 

Bu dokümanın kesin yazılı izin olmaksızın çoğaltılmasına ve 
dağıtımına veya içeriğinin kullanımına ve aktarılmasına izin 
verilmemektedir.  Suçlular zararlardan yükümlü olacaklardır. 
Tüm hakları, patent vermek ile yaratılan haklar veya tescil 
veya bir tasarım veya model kullanımı da dahil olmak üzere 
saklıdır. 

Siemens AG 
Otomasyon ve Sürümler 
Hareket Kontrol Sistemleri 
PK: 3180, 91050 ERLANGEN 
ALMANYA 

 

Yasal Uyarı 

Bu dokümanın içeriğinin tanımlanan donanım 
ve yazılımı karşıladığını kontrol edilmiştir 
Ancak değişiklikler olabilir. Bu nedenle, 
tamamen aynı olduğunu garanti edemiyoruz. 
Ancak, bu dokumanın içerdiği bilgi düzenli 
olarak gözden geçirilmekte ve takip eden 
yayınlara ilave edilmektedir. 

 
® Siemens AG, 2006. 
Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
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Önsöz 

SINAMICS BELGELERİ 

SINAMICS belgeleri iki alana ayrılır: 

Genel belgeler/kataloglar 
Üretici/Servis Belgeleri Mevcut dillerde belgelerin genel açıklamaları İnternette sağlanmıştır: 
http://www.siemens.com/motioncontrol 

Sayfada seçenekleri, şu başlıklardan takip ediniz “Destek” � “Teknik belgeler” � “Yayınların genel 
açıklamaları” 

CD’deki dokümanların İnternet versiyonu İnternette şu adreste mevcuttur: 

http://www.automation.siemens.com/doconweb 

Eğitim kursları dizini hakkında bilgi ve SSS (Sıkça Sorulan Sorular) Internette mevcuttur: 

http://www.siemens.com/motioncontrol 

Seçenekler dizininde “Destek” başlığını izleyiniz. 
Kullanım evreleri ve bunların aletleri/dokümanları (örnek olarak) 
 
Tablo V-1                   Kullanım evreleri ve mevcut belgeler/aletler. 

Kullanım evresi Belge/alet 

Keşif 
SINAMICS S Satış Belgesi 

Planlama/Düzenleme Düzenleme ölçüm aleti 
Düzenleme el kitapları, Motorlar 

Karar/Sipariş 
SINAMICS S Katalogları 

Yerleştirme/Montaj SINAMICS S 120 Donanım El Kitabı 
* SINAMICS S 120 kontrol birimleri ve tamamlayıcı sistem 
parçaları donanım el kitabı 
* SINAMICS S 120 kompakt güç modülleri donanım el kitabı 
* SINAMICS S 120 AC HIZ KONTROL ÜNİTESİ donanım el 
kitabı 

Devreye alma * Çalıştırma tertibatının parametrelerinin ayarlanması ve devreye 
alma aleti 
* SINAMICS S 120 çalıştırmaya başlama 
* SINAMICS S 120 devreye alma el kitabı 
* SINAMICS S 120 CANopen (Alan Ağı Kontrolörü) işletme el 
kitabı 
* SINAMICS S 120 fonksiyon el kitabı 
* SINAMICS S 120 liste el kitabı 

Kullanım/faaliyet * SINAMICS S 120 devreye alma el kitabı 
* SINAMICS S 120 liste el kitabı 
* SINAMICS S 150 çalışma el kitabı 

Bakım/Servis * SINAMICS S 120 devreye alma el kitabı 
* SINAMICS S 120 liste el kitabı 
* SINAMICS S 150 çalışma el kitabı 
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Hedef Grup 

Bu belge SINAMICS S hız kontrol sistemini kullanan makine üreticileri, işletim mühendisleri ve 
servis personeli için tasarlanmıştır. 

Yararları 
Devreye alma el kitabı SINAMICS S 120 devreye alma ve servis için gerekli tüm prosedürleri ve 
operasyonel talimatları tanımlar. 

İşletime alma el kitabı aşağıdaki yapıdadır: 

Paragraf 1                    Sistem genel açıklamaları 
Paragraf 2                    Devreye almak için hazırlıklar 
Paragraf 3                    Devreye alma 
Paragraf 4                    PROFIdrive 
Paragraf 5                    PROFIBUS 
Paragraf 6                    PROFINET 
Paragraf 7                    SINAMICS Entegre Güvenlik 
Paragraf 8                    Teşhisler 
Paragraf 9                    Hız Kontrol sistemin temelleri 
 
Yeni başlayanlar için öneri: 

Önce Paragraf 1 ve 9’u daha sonra ilgili paragrafları okuyunuz. 

Devreye alma el kitabına ilave olarak, liste el kitabına ve fonksiyon el kitabına ihtiyacınız vardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 
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Yolunuzu çizmek için 
Bu el kitabındaki bilgiyi oturtmanıza yardımcı olabilmek için aşağıdaki kılavuzlar temin edilmiştir. 

1- İçindekilerin listesi 
2- Kısaltmaların listesi 
3- Referanslar 
4- Fihrist 

 

Standart Kapsam 
Bu dokümanda tanımlanan fonksiyonelliğin kapsamı, gerçekten sağlanan hız kontrol sisteminin 
fonksiyonelliğinin kapsamından farklı olabilir. 

Bu dokümanda tanımlanmayan diğer fonksiyonlar, hız kontrol ünitesi sistemde yürürlüğe konmuş 
olabilir. Ancak, donanım ilk temin edildiğinde veya bir servis hizmeti alındığında bu 
fonksiyonların varlığına ilişkin hiçbir talepte bulunulamaz. 

Bu dokümanda tanımlanan fonksiyonlar, hız kontrol sitemin özel bir ürün versiyonunda 
bulunmayabilir. Temin edilen hız kontrol sistemi fonksiyonelliği sadece sipariş 
dokümanından alınabilir. 

Makine üreticisi tarafından yapılan değişiklikler veya uzatmalar, makine üreticisi tarafından 
belgelenmelidir. 

 
Açıklık amacıyla, bu doküman tüm ürün tiplerinde detaylı bilginin tamamını içermemektedir. Bu 
doküman uygulanabilir her tip yerleştirmeyi, çalışmayı ve servisi/bakımı dikkate alamaz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
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Teknik Destek 
Eğer herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yardım hattımızı arayınız. 

Afrika ve Avrupa Saat Dilimleri 

A&D (Otomasyon ve Hız Kontrol Sistemleri) Teknik Destek 
Tel: +49(0) 180 5050-222 
Faks: +49(0) 180 5050-223 
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request 

E-Posta: adsupport@siemens.com 

Asya ve Avustralya Saat Dilimlerinde: 

A&D Teknik Destek 

Tel:     +89 1064 719 990 
Faks:  +86 1064 747 474  

Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request 

E-Posta: adsupport@siemens.com 

Amerika Saat Dilimleri:  

A&D Teknik Destek 
Tel  :  +1 423 262 2522 
Faks:  +1 423 262 2289 
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request 

E-Posta: adsupport@siemens.com 

Not: Teknik destek için ülke telefon numaraları aşağıdaki Internet adresinde verilmiştir. 

http://www.siemens.com/automation/service&support 

El Kitabı hakkında sorular 
Teknik doküman hakkında herhangi bir sorunuz olursa (Geliştirme ve düzeltme hakkında 
önerileri) aşağıdaki faks numarasına veya e-posta adresine gönderiniz. 

Faks: +49(0) 9131/98-63315 

E-Posta: motioncontrol.docu@siemens.com 

Faks Formu: Bu el kitabının arkasındaki cevap sayfasına bakınız. 

SINAMICS için Internet adresi 

http://www.siemens.com/sinamics 
© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 
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AB Uygunluk Bildirimi 
EMC (Elektromanyetik Uygunluk) Yönergesi ile AB Uygunluk Bildirimi: 

İnternetten 
http://www.ad.siemens.de/csinfo adresinden, 

Ürün/Sipariş Numarası: 15257461 numarası ile 

Şube bürolarından, MC( Hareket Kontrolü) İş Biriminin A&D şube bürolarından temin 
edebilirsiniz. 

 
 

Notasyonlar 
Bu dokümanda aşağıdaki notasyon ve kısaltmalar kullanılmıştır: 

Parametreler için notasyon(örnekler) 

p0918 Ayarlanabilir Parametre 918 
r1024          Tasavvur Parametresi 1024 
p1070[1]     Ayarlanabilir Parametre 1070, Fihrist 1 
p2098[1].3  Ayarlanabilir Parametre 2098, Fihrist 1 Bit 3 
p0099[0,,,3] Ayarlanabilir Parametre 99, 0’dan 3’e kadar izler 
r0945[2](3) Tasavvur Parametresi 945, Hız kontrol ünitesi nesne 3’ün 2.Fihristi 
p0795.4       Ayarlanabilir Parametre 795, bit 4 
 

Hatalar ve Alarmlar için notasyonlar 

F12345     Hata 12345 
A67890     alarm 67890 
 

Genel Notasyon: 

İşareti “eşittir” demektir. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
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ESDS Uyarıları  

  Elektro Statik Boşaltıma Duyarlı Araçlar ayrı parçalar olup elektrostatik alanlardan 
veya boşaltımlardan zarar görebilen entegre devreler veya modüllerdir. 

ESDS parçalarının kullanımına ilişkin düzenlemeler: 

Elektronik parçaları kullanırken, işi yapan kimsenin ve paketlemenin muntazaman 
topraklanmış olduğunu garanti etmelisiniz. 

İletken tabanı olan ESDS alanlarındaki personel elektronik parçaları sadece eğer: 
• Bir ESDS bilekliği ile topraklanmışlarsa 
• ESDS ayakkabıları veya ESDS ayakkabı topraklama bantları giyiyorlarsa 

kullanabilirler. 
Elektronik tablalara sadece eğer kesinlikle gerekliyse dokunulmalıdır. 
Sadece ön panellerinden veya baskılı devre tablaları durumunda köşelerinden tutulmalıdır. 
Elektronik tablalar plastiklerle veya sentetik fiber içeren giysi parçalarıyla temas etmemelidir. 
Tablalar sadece iletken yüzeylere yerleştirilmelidir. (ESDS yüzeyli çalışma alanları, iletken 

ESDS köpüğü, ESDS paketleme torbası, ESDS nakliye konteynırı) 
Elektronik modüller veri gösterme ekipmanından, monitörlerden ve televizyonlardan belli bir 

uzaklıkta tutulmalıdır.(ekrandan minimum uzaklık :> 10cm). 
Tablalardaki ölçümler sadece: 

--- Ölçüm cihazı topraklıysa  (örneğin; koruyucu bir iletkenle) 

--- Hareketli bir ölçüm cihazında ölçümler alınmadan önce ölçüm başlığı geçici olarak 
çıkarılarak alınmalıdır (örneğin; metal bir kontrol cihazı muhafazasına dokunularak)  

 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
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Güvenlik Bilgisi 

 Tehlike 

Parçaları burada belirtilen makine 98/37/EC direktifine uygun olarak yerleştirilmiş 
olduğundan emin olunmadan devreye alma işlemi başlatılmamalıdır. 

SINAMICS araçları ve AC motorları sadece uygun kalifiye personel tarafından devreye 
alınmalıdır. 
Personel, ürün için sağlanan teknik müşteri dokümanını dikkate almalı ve buna aşina 
olmalı ve belirtilen tehlike ve uyarı notlarını gözetmelidir. 
Elektrik donanımı ve motorlar çalıştırıldığında, karşılaşılan elektrik devreleri tehlikeli 
voltaj seviyelerindedir. 
Makine veya sistem çalıştırıldığında tehlikeli aks hareketleri meydana gelebilir. 
Elektrikli makinede veya sistemde yapılan işin tamamı elektrik akımı olmaksızın 
yürütülmelidir. 
AC motorlu SINAMICS araçları güç kaynağına EN 50178 Alt bölüm 5.2.11.2 ile atık 
akım kesici cihazın SINAMICS’le uygunluğu doğrulandıktan sonra sadece hassas 
anahtarlı AC-DC atık-akım-kesici bir cihazla bağlanmalıdır.  

 Uyarı 
Bu araçların ve motorların başarılı ve güvenli çalışması doğru şekilde taşınmasına, 
düzenli depolanmasına ve yerleştirilmesine olduğu kadar dikkatli çalıştırma ve bakıma 
da bağlıdır. 

Kataloglardaki ve tekliflerdeki teknik özellikler aynı zamanda araç ve motorların özel 
çeşitlerine de uygulanmalıdır. 
Teknik müşteri dokümanında sağlanan tehlike ve uyarı bilgisine ek olarak uygulanabilir 
ulusal, yerel ve sisteme özel düzenlemeler ve talepler dikkate alınmalıdır. 
Sadece EN60204-1 ile uyumlu koruyucu aşırı düşük voltajlar 0 ile 48 V arasındaki 
bütün bağlantılara ve terminallere bağlanmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
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_________________________________________________________________________ 

  Dikkat 
• Motorların yüzey sıcaklığı +80 °C üzerine çıkabilir. 
• Bu nedenle, ısıya duyarlı parçalar (hatlar veya elektronik parçalar) üzerine 

konulmamalı veya motora bağlanmamalıdır. 
• Bağlantı kablolarını monte ederken, şunlardan emin olmalısınız: 

- Zarar görmemiş olduklarında, 
- Gerilmediklerinden, 

- Dönen parçalarla temas etmeyeceklerinden 

Dikkat 
• Rutin testlerin bir parçası olarak AC motorlu SINAMICS araçları EN 50178’e göre 

bir voltaj testinden geçirilirler. Sanayi makinelerinin elektrik donanımı bölüm 
19.4’teki EN 60204-1’e göre voltaj testi yapılmadan önce donanımın zarar 
görmesini önlemek için SINAMICS donanımının tüm bağlantıları 
sökülmeli/devreden çıkarılmalıdır.  

• Motorlar verilen devre programına uygun olarak bağlanmalıdır, aksi halde hasar 
görebilirler. 

 
 

 
Not 
• Kuru çalışma alanlarında çalıştırıldığında AC motorlarıyla SINAMICS donanımı 

düşük voltaj yönergesi 73/23/EEC ile uyumludur. 
            
_____________________________________________________________________ 
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Sisteme Genel Bakış                                              1 
 
1.1. Uygulamalar 
 
SINAMICS mekanik ve endüstriyel mühendislik uygulamaları için Siemens 
tarafından tasarlanan yeni bir dizi hız kontrol ünitesidir. SINAMICS tüm hız kontrol 
görevleri için çözümler sunar: 

• Süreç endüstrisinde tek pompa ve fan uygulamaları 
• Santrifüjlerde, preslerde, ekstrüderlerde, asansörlerde olduğu kadar 

taşıma bantları ve nakliye sistemlerinde de karmaşık ayrı ayrı hız kontrol 
üniteleri 

• Tekstil, plastik film ve kâğıt makinelerinde olduğu kadar demir çelik 
fabrikalarında da hız kontrol ünitesi dizinleri 

• Makine aletleri kadar paketleme ve baskı makinelerinde da çok dinamik 
servo hız kontrol ünitelerii. 

 
                               
 
Şekil 1-1 SINAMICS Uygulamaları      
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1.2. Sürümler (versiyonlar) 
 

Uygulamaya bağlı olarak, SINAMICS dizini herhangi bir hız kontrol görevi 
için ideal versiyonu sunar.   
• SINAMICS G endüksiyon motorları ile standart uygulamalar için 

tasarlanmıştır. Bu uygulamalar dinamiklere ve motor hızının 
hassasiyetine ilişkin daha az dar koşullara sahiptir.  

• SINAMICS S senkron/endüksiyon motorlarına ilişkin daha karmaşık hız 
kontrol görevlerini ele alır ve şunlara ilişkin dar koşulları karşılar: 

o Mekanik ve kesinlik 
o Geniş teknolojik fonksiyonların hız kontrol sistemine 

entegrasyonu 
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1.3. Platform Konsepti ve Tam Entegre Otomasyon 
 

Tüm SINAMICS versiyonları bir platform konseptine temellenmiştir. Birleşik 
donanım ve yazılım parçaları kadar tasarım, konfigürasyon ve devreye alınma 
görevleri için standartlaşmış aletler parçalar boyunca üst düzeyde entegrasyon 
sağlar.  SINAMICS hiçbir sistem boşluğu olmaksızın geniş bir çeşitlilikte hız 
kontrol görevlerini ele almaktadır. Farklı SINAMICS versiyonları birbirleriyle 
kolayca kombine olabilirler.  
 
SINAMICS Siemens’in “Tamamen Entegre Otomasyon” konseptinin bir parçasıdır. 
Entegre SINAMICS sistemleri yapılandırma, veri depolama ve otomasyon 
seviyesinde iletişimi kapsayarak SIMATIC, SIMOTION ve SINUMERIK ile düşük 
bakım çözümleri sağlar. 
 
 

 
    

 
 
Şekil 1.2.  Siemens modüler otomasyon konseptinin bir parçası olarak SINAMICS  
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1.4. Genel Açıklamalar 
         Karmaşık hız kontrol görevleri için modüler sistem 
 
 

 

 
 
Şekil 1-3 Çok eksenli ve tek eksenli hız kontrol ünitelerle konfigürasyon 
 
SINAMICS S 120 geniş bir dizi endüstriyel uygulamalar için karmaşık hız kontrol ünitesi 
görevlerini çözer ve bu nedenle modüler sistem olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar birçok 
değişik uyumlu parçalardan ve fonksiyonlardan seçim yaparak kendi koşullarını en iyi 
karşılayan seçimi yaratabilirler. SIZER, yüksek performanslı bir yapılandırma gereci optimum 
hız kontrol ünitesi konfigürasyonunu seçmek ve belirlemeyi daha kolaylaştırır. SINAMICS S 
120 geniş bir dizi motorla güçlendirilmiştir. İster endüksiyon isterse senkron olsun, tüm motor 
tipleri SINAMICS S 120 ile desteklenmektedir.  
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 



 21 

 
SINAMICS S120 AC Hız Kontrol Ünitesi 
 

 
 
Şekil 1-4 Genel Bakış, AC Hız Kontrol Ünitesi 
 

SINAMICS S 120 AC Hız kontrol ünitesi ayrı ayrı eksenler için modüler bir hız 
kontrol ünitesi sistemidir ve oldukça geniş bir dizi endüstriyel uygulamalar için 
karmaşık hız kontrol görevlerine hitap eder.  

                  Uygulamalar:  
• Merkezi bir hız kontrol ünitesi ile makine konseptleri(örn. presler, basım, 

paketleme) 
• Makine modüllerinin tek bir eksene bölündüğü modüler makine 

konseptleridir 
• Tek motorlu hız kontrol üniteleri standart hız kontrol ünitelerile 

kıyaslandığında makine ve endüstriyel teçhizat inşaatında yüksek hassasiyet, 
stabilite ve pürüzsüz akış koşullarına sahiptir. 

• Taşımacılık uygulamaları için tek motorlu hız kontrol üniteleri(taşıma, 
kaldırma, indirme) 

• Yeniden geri besleme olmaksızın hat tedarikinde kullanılan hız kontrol 
üniteleri ( tel haddeleme, haddeleme) 

• Yüksek ihtiyaçları olan hız kontrol ünitesi gruplarının yerine 
kullanılabilirliğin konması( infeed’in arızalanması durumunda bu bütün 
eksenlerin durmasına neden olmayabilir) 
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Bir güç ünitesinin (Güç Modülü) ve bir Kontrol Ünitesinin (CU) kombinasyonu  veya  
bir Kontrol Ünitesi Adaptörü makine ve tesis inşaatında kompakt tasarımlı bir tek 
motorlu hız kontrol ünitesi oluşturur.    
Yüksek performanslı SIZER(boyutlandırıcı) mühendislik aletleri optimum hız kontrol 
ünitesi kombinasyonunun seçimini ve belirlenmesini daha kolaylaştırmaktadır. Hız 
kontrol ünitesi STARTER işletme alma gereci kullanılarak kullanıcıya dost bir tarzda 
basitçe devreye alınabilmektedir. 
SINAMICS S120 geniş bir dizi motorlar tarafından tamamlanmaktadır. İster senkron 
veya endüksiyon olsun ister döner veya lineer motorlar olsun tüm motor tipleri 
SINAMICS S120 AC hız kontrol ünitesisü tarafından desteklenmektedir.  

Çok Eksenli uygulamalar için Özellikle Uygundur 
Hız kontrol ünitesi görevlerini birlikte yürüten koordineli hız kontrol üniteleri birçok 
mekanik ve işletme mühendislik uygulamalarında kullanılmaktadır, örnekler ayaklı 
vinçlerde travers dişlileri tekstil endüstrisinde gergi sistemlerini ve kâğıt makineleri 
veya demir çelik fabrikalarını da kapsamaktadır. Fren ve yürütücü eksenler arasında 
enerji değişiminde maliyet tasarrufuna izin verebilmek için bu tür uygulamalarda çiftli 
DC bağlantılı hız kontrol üniteleri gerekmektedir.  
SINAMICS S120 geniş bir güç dizininde hat sargıları ve inverter modülleri içerir. 
Bunların tasarımı yan yana yerleşime izin verir böylece de çok eksenli hız kontrol 
ünitesi yapılandırmalarında yer tasarrufuna izin verir. 

 
 
      Şekil 1-5      SINAMICS S120 sisteme genel bakış 
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Merkezi Bir Kontrol Noktası ile Yeni Sistem Mimarisi 
 
Elektronik olarak koordine edilmiş bağımsız hız kontrol üniteleri birlikte çalışarak sizin 
hız kontrol ünitesi görevlerinizi yürütürler. Daha yüksek seviyeli kontrolörler hız 
kontrol üniteleri çalıştırarak gerekli koordineli hareketi elde ederler. Bu kontrolör ve 
tüm hız kontrol üniteleri arasında döngüsel veri değişimini gerektirir. Bu değişim 
yerleşimi ve yapılandırması için büyük çaba ve zaman gerektiren bir alan bağlantısı 
aracılığıyla gerçekleşir. SINAMICS S120 farklı bir yaklaşım göstermektedir. Merkezi 
bir Kontrol Ünitesi tüm bağlantılı akslarda hız kontrol ünitesini kontrol eder ve aynı 
zamanda hız kontrol üniteleri ve eksenler arasında teknolojik bağlantıları kurar. Tüm 
gerekli veri merkezi kontrol ünitesinde depolandığında aktarılmasına ihtiyaç duyulmaz. 
Dahili eksen bağlantıları bir modül içine yerleştirilebilir ve bir Mouse kullanılarak 
STARTER devreye alma aracında kolayca şekillendirilir. SINAMICS S120 basit 
teknolojik görevleri kendisi yerine getirebilir. Karmaşık teknolojik görevler için 
SIMOTION D ürün spektrumu içinde kullanıcı programlanabilir modülleri 
kullanılabilir. 

 
 
DRIVE-CLIQ – tüm parçalar arasında dijital arabirim 
  

Tüm SINAMICS S120 parçaları kompakt eşzamanlı olmayan motorlar ve enkoderler de 
dâhil olmak üzere DRIVE-CLIQ olarak adlandırılan ortak seri bir arabirimde dâhili 
olarak bağlanmışlardır. Tüm kablolar ve bağlantı elemanları farklı parçaların sayısını ve 
envanter maliyetlerini düşüren standart bir tasarıma sahiptir. 
DRIVE-CLIQ arabirim ile bağlanmamış motorlar için konverter modülleri (sensor 
modülleri) mevcuttur; bu konverter modülleri tüm sıradan enkoder sinyallerini DRIVE-
CLIQ e dönüştürerek aktarır. 

 
 Bütün parçalarda elektronik tip plakalar mevcuttur  

Tüm SINAMICS S120 parçaları bu parça hakkında ilgili veriyi içeren elektronik tip bir 
plakaya sahiptir. DRIVE-CLIQ arabirimi olan kompakt eş zamanlı olmayan motorlarda 
bu veri elektrik devresi şemasını ve motor enkoderindeki yapılanma parametrelerini de 
içerir. Kontrol ünitesi bu veriyi DRIVE-CLIQ aracılığıyla otomatik olarak kaydeder 
böylece devreye alma veya parça değişimi sırasında girilmesine ihtiyaç duyulmaz. 
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Şekil 1-6 SINAMICS S120 üzerinde DRIVE-CLIQ aracılığıyla elektronik 
dereceleme plakasının tespit edilmesi. 
 
Teknik veriye ilaveten tip plakası lojistik veriyi de içerir (üreticinin kimliği, sipariş 
numarası ve küresel tek kimliği). Bu veri yerinde veya uzaktan elektronik olarak 
çağrılabileceğinden makinede kullanılan tüm parçalar ayrı ayrı belirlenebilir, bu da 
servis hizmetlerini basitleştirir. 

 
SIMATIC S7-H Sistemi 

SINAMICS hata tolere eden SIMATIC S7-H sistemine Y bağlantısı olarak 
adlandırılan bir bağlantı ile bağlanabilir. Bu durumda Y bağlantısının PROFIBUS 
çıkışındaki SINAMICS GSD dosyası aracılığıyla DPV0 standart bağlantı olarak 
yerleştirilmelidir. 
SINAMICS’i bir ES hız kontrol ünitesi arabirimi olarak Y bağlantısında 
yerleştirmek mümkün değildir. Bu demektir ki, STARTER kullanılarak merkez 
kontrol odasındaki merkezi yapılandırıcı PC’den SINAMICS’e yönlendirilmiş S7 
bağlantılarıyla H istasyonundan girmek mümkün değildir. SINAMICS’i 
PROFIBUS’da Y bağlantısı çıkışında yapılandırmak için STARTER bağlanmalıdır. 
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1.5 SINAMICS S120 Parçaları 
 
 
 

 
 
   Şekil 1-7 SINAMICS S120 parçalarına genel bakış 
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1.6  Servo’ya Karşı Vektör 
Tablo 1-1       Servo’ya karşı vektör 
 Servo Vektör 
Tipik Uygulamalar Çok dinamik hareket 

kontrollü hız kontrol 
üniteleri. Eşzamanlı 
olmayan PROFIDRIVE 
ile açısal olarak 
kilitlenmiş eşzamanlılık. 

Özellikle enkoder 
olmaksızın çalışmak için 
yüksek hızlı ve darbe 
kesinliği ile hız ve darbe 
kontrollü hız kontrol 
üniteleri (sensorsuz 
operasyon) 

Bir kontrol ünitesi 
tarafından kontrol 
edilebilen maksimum 
sayıda hız kontrol 
üniteleri 

1 Aktif Hat Modülü + 6 
Motor Modülü (örnekleme 
derecesi 125 µs akım 
kontrolörü / hız kontrolörü 
125 µs) 

1 Aktif Hat Modülü + 2 
Motor Modülü (örnekleme 
derecesi 62.5 µs akım 
kontrolörü / hız kontrolörü 
62.5 µs) 

 

 

1 Aktif Hat Modülü + 2 
Motor Modülü  
(akım kontrolörü için 
tarama sıklığı 250 ms / hız 
kontrolörü için 1 ms) 
1 Aktif Hat Modülü + 4 
Motor Modülü 
(akım kontrolörü 
örnekleme zamanı 
400ms/500ms /hız 
kontrolleri için 1.6ms/2ms) 
1 Aktif Hat Modülü + 8 
Motor Modülü 
(akım kontrolörü için 
tarama sıklığı 500 ms / hız 
kontrolörü için 4 ms) 
 

Dinamik cevap Yüksek  Orta  
Örnekleme zamanı akım 
kontrolörü / hız 
kontrolörü / darbe sıklığı 

Kompakt: 
125 µs/125 µs/>=4 kHz 

(fabrika ayarı 4 KHz) 
 
Şase: 
(Ebatlar Fx ve Gx) 

 

(fabrika ayarı 2 KHz) 
 

 

Kompakt: 

 
(fabrika ayarı 4 KHz) 

 
(fabrika ayarı 2.5 KHz) 
 
Blok boyutlu: 

 
(fabrika ayarı 4 KHz) 

 
(fabrika ayarı 4 KHz) 
 
Şase: 
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 Tablo 1-1’in devamı 

  
 

 

 Servo Vektör 
Bağlanabilir motorlar Eşzamanlı servo motorları  

Endüksiyon motorlar 
Endüksiyon motorları 
Eşzamanlı motorlar (darbeli 
motorlar dâhil) 
Relüktans motorları (sadece 
V/f kontrolü için) 
Bağımsız-ateşlenen 
eşzamanlı motorlar (sadece 
enkoderli kapalı-döngülü ile) 
 
Notlar: 
1FT6, 1FK6 ve 1FK7 
Eşzamanlı motor tipleri 
kullanılamaz. 
 
 

Daha üst seviye hareket kontrolü 
için PROFIDRIVE aracılığıyla 
arabirim konumlandırma 

Evet Evet 

Sensorsuz hız kontrolü Evet (derecelenmiş motor 
hızının %10’u kadar) 

Evet (derecelenmiş motor 
hızının %2’si veya durgun 
halde) 

Motor kimliği (üçüncü tarafça 
üretilen motorlar) 

Evet Evet 

Hız kontrolörü iyileştirme Evet Hayır, sadece parametrenin 
ön tahsisi 

V/f kontrolü Teşhis modunda Evet, (farklı 
karakteristiklerde) 

Hız kontrolü (enkodersiz) Hayır Evet, (düşük hızlarda kontrol 
edilmiştir) 

Endüksiyon motorları için etkinlik 
zayıflatma dizini 

 (enkoderle) etkinlik 
zayıflama eşik hızı 

 (enkodersiz) etkinlik 
zayıflama eşik hızı 

 Ölçülmüş motor hızı 

Kapalı-döngü kontrolü ile 
maksimum çıkış frekansı 

62.5 ms/8 KHz ile 1300 Hz 
125ms/4 KHz ile 650 Hz 
250ms/2 KHz ile 300 Hz 

250ms/4 KHz veya 400 ms/5 
KHz ile 300 Hz 
500ms/4 KHz ile 240 Hz 

Not: Donanım el kitaplarındaki yeniden ölçüm özelliği dikkatlice gözetilmelidir. 
dv/dt ve sinüzoidal filtreler kullanılırken maksimum çıkış frekansı 150 Hz’dir. 
Motorun termal sınırında çalışırken 
cevabı 

Mevcut ayar noktasının veya 
kapatmanın azalması 

Vuruş frekansının ve/veya 
mevcut ayar noktasının veya 
kapatmanın azalması (paralel 
bağlantı veya sinüzoidal filtre 
ile değil.) 
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 Servo Vektör  
Hız ayar noktası kanalı 
(sıçrama fonksiyon 
jeneratörü) 

Tercihe bağlıdır (hız kontrol 
üniteleriin sayısını akım 
kontrolörü için 125 ms/hız 
kontrolörü için 125 ms 
örnekleme zamanı ile 6’dan 5 
motor modülüne düşürür.) 

Standart 

Güç modüllerinin paralel 
bağlantısı 

Hayır Kompakt: 
Hayır 
Şase: 
Evet 
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Devreye Almak için Hazırlıklar 
2 

 
Devreye almaya başlamadan önce (Paragraf 3’e bakınız), bu paragrafta tanımlanan                        
hazırlıkları yapmalısınız: 

• Devreye Almak için İhtiyaçlar 
• PROFIBUS7PROFINET parçaları 
• DRIVE-CLİQ ile Elektrik bağlantısı kuralları 
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2.1. Devreye Almak için İhtiyaçlar 
SINAMICS S hız kontrol ünitesi sisteminin devreye alınması için temel ihtiyaçlar 
aşağıdadır: 
• STARTER Devreye Alma Aracı 
• PROFIBUS veya PROFINET arabirimi 
• Elektrik bağlantıları yapılmış hız kontrol ünitesi hattı (Donanım El Kitabına 

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

 
 
Şekil2-1 Parça yapılandırması (örnek) 
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Kompakt güç bölümlerinin devreye alınması için Kontrol Listesi  
 
            Aşağıdaki kontrol listesi dikkatle izlenmelidir. Çalışmaya başlamadan önce Donanım  
             El Kitaplarındaki güvenlik bilgisini okuyunuz. 
 
            Tablo 2-1 Devreye Alma için Kontrol Listesi(kompakt) 
 
 
  Kontrol        Onay 

 
Çevre koşulları izin verilebilir olmalıdır. Donanım El Kitaplarına bakınız. 
Parçalar hazırlanan sabitleme noktalarına sıkıca bağlanmış olmalıdır. 
Soğutma havası engelsiz dolaşmalıdır. 

 

Parçalar için havalandırma boşluklarına dikkat edilmelidir.  
Kompakt Flash Kart Kontrol Ünitesine takılmalıdır.  
Yapılandırılmış hız kontrol ünitesi hattının tüm gerekli parçaları temin 
edilmiş ve yerleştirilmiş olmalıdır. 

 

DRIVE-CLİQ topoloji kuralları dikkate alınmalıdır.  
DRIVE-CLİQ kablo bağlantıları için 2.4’e bakınız.  
 Hat tarafının ve motor tarafının Güç kablolarının ebatları belirlenmeli ve 
çevre ve güzergâh koşullarına uygun olarak izleyeceği yola 
yerleştirilmelidir. Konverter ve motor arasında maksimum izin verilebilir 
kablo uzunluğu kablonun cinsine uygun olarak gözetilmelidir. 
Kablolar doğru torkta parça terminallerine muntazam bir şekilde 
bağlanmalıdır. Motor ve düşük voltaj şalter dişlisi için kablolar da gerekli 
torklarda bağlanmalıdır. 

 

Tüm elektrik bağlantısı işi başarıyla tamamlandı mı? 
 

 

Tüm konnektörler (ara parçalar) doğru şekilde soketlerine takıldı ve 
yerine vidalandı mı?  

 

Tüm vidalar belirtilen torka sıkıştırıldı mı?  
DC bağlantısı için tüm kapaklar kapatıldı ve yerlerine sürgülendi mi?  
Muhafaza bağlantıları doğru şekilde yerleştirildi mi?  
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 Şasi güç bölümlerinin devreye alınması için Kontrol Listesi 
Aşağıdaki kontrol listesi dikkatle izlenmelidir. Çalışmaya başlamadan önce Donanım El 
Kitaplarındaki güvenlik bilgisini okuyunuz. 
 
 
Tablo 2-2 Devreye Almak için Kontrol Listesi 
 
 
               Faaliyet Onay 
Çevre koşulları izin verilebilir olmalıdır. Donanım El Kitaplarına 
bakınız. Parçalar kabin birimlerinin içine düzgünce yerleştirilmiş 
olmalıdır Modüller için zorlaşan soğutmayı gerçekleştirmek için 
hava akımı garanti edilmelidir. Havalandırma boşlukları temin 
edilmelidir. Teknik özelliklerde belirtilen hava akımı sağlanmalıdır. 
Şaseler arasında yerleştirme sırasında hava giriş çıkışı dikkate 
alınarak bir hava kısa devresi oluşmasına izin verilmemelidir. 

 

Parçalar için havalandırma boşlukları dikkatle gözetilmelidir.  
Kompakt flash kartı Kontrol Ünitesine takılmalıdır.  
Yapılandırılmış hız kontrol ünitesi hattının tüm gerekli parçaları 
temin edilmiş ve yerleştirilmiş olmalıdır. 

 

DRIVE-CLİQ topoloji kuralları dikkate alınmalıdır.  
DRIVE-CLİQ kablo bağlantıları için 2.4’e bakınız 
 

 

Hat tarafının ve motor tarafının elektrik kablolarının ebatları 
belirlenmeli ve çevre ve güzergâh koşullarına uygun olarak 
izleyeceği yola yerleştirilmelidir. Konverter ve motor arasında 
maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu kablonun cinsine uygun 
olarak gözetilmelidir.  
Motor Modülü için topraklama doğrudan toprağa motorun 
bağlanması ile yapılmalıdır.(kısa mesafe) 
Kablolar doğru torkta parça terminallerine muntazam bir şekilde 
bağlanmalıdır. Motor ve düşük voltaj şalter dişlisi için kablolar da 
gerekli torklarda bağlanmalıdır. 
 

 

Motor Modülleri ve infeed arasındaki DC Bağlantısı için elektrik 
bağlantısı/bağlayıcı çubuk yüke ve yerleşim koşullarına göre 
kontrol edilmelidir. Birden fazla motor kullanıldığında DC 
bağlantısının toplam akımı gözetilmelidir.  

 

Düşük voltaj şalter dişlisi ile elektrik bölümü arasındaki kablolar 
iletken koruması için hat sigortaları takılarak korunmalıdır. (VDE 
636 Kısım 10) iletken ve yarı iletken korumaları için kombine 
sigortalar tavsiye edilir. (VDE 636, Kısım 10/EN 629-4) ilgili 
sigortalar için kataloga bakınız.  

 

Ölçülerin kabloların gerilmesini önleyecek şekilde alındığından 
emin olunuz. 

 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
  
 



 33 

Tablo 2-2. Devreye Almak için Kontrol Listesi- devamı 
 
 
           Faaliyet Onay 
EMC korumalı kablolar kullanıldığında, muhafazayı toprağa 
bağlayan vidalı dolguları mümkün olan en büyük alanla temas 
edecek şekilde topraklama için motor terminal kutusunda temin 
edilmiş olmalıdır.  
Kablo muhafazaları iletken terminal bağlantılarına, kabin 
topraklaması ile alçak-empedans bağlantısı sağlayabilmek için 
mümkün olabildiği kadar yakın bağlanmalıdır. 

 

Kablo muhafazaları muntazamca uygulanmalı ve kabin uygun 
noktalarından muntazaman topraklanmalıdır. 

 

Şase birimindeki fanlar için voltaj bağlantısı fan transformerlerinde 
uygun ayarlamalar yaparak tedarik voltajına uygunluğu 
sağlanmalıdır  

 

Karışıklık engelleme kondansatörü için bağlantı ayracı 
topraklanmamış Girişlerde çalışmak için alan sarmalından 
çıkartılmalıdır.  

 

Üretim tarihini tespit etmek için tip plakası kullanılabilir. Devreye 
almaya başlama tarihi üretim tarihi arasındaki süre veya güç 
parçalarının çalışamama süresi iki yıldan az ise DC bağlantı 
kondansatörlerinin yenilenmesine ihtiyaç yoktur. Eğer çalışmama 
süresi iki yıldan fazla ise Donanım El Kitabının “Bakım ve Servisé 
paragrafındaki açıklamalara yenilenmeleri gereklidir. 

 

Harici bir yardımcı temininde kablolar Donanım El Kitabına göre 
bağlanmalıdır. 
Üst düzey kontrolör/kontrol odası ile hız kontrol ünitesi çalışması. 
Kontrol kabloları talep edilen arabirim yapılandırmasına ve 
uygulanan muhafazaya göre bağlanmalıdır. Elektriksel karışıklığı 
ve güç kablolarının uzaklığı hesaba katılarak dijital ve analog 
sinyaller farklı kablolara yönlendirilmelidir.  
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2.2. PROFIBUS PARÇALARI 
 
     PROFIBUS aracılığıyla irtibat için aşağıdaki parçaları tavsiye ediyoruz: 

1. İrtibat modülleri eğer PROFIBUS arabirimi aracılığıyla PC/PG arabirimi 
varsa; 

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

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

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

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

• USB Adaptörü(PROFIBUS bağlantısı USB aracılığıyla) 
PC/PG’ye bağlanmak için USB bağlantılı adaptör ve PROFIBUS’a bağlantı 
için 9 pin SUB-D soketi 
Sadece MS Windows 2000/XP Professional ve maksimum 1.5                     
M baud içindir. 
                        2- Bağlantı Kabloları    

•  Arasında CP5xxx<<� PROFIBUS 
Sipariş No: 6ES7901-4BD00-0XA0 

Kablo Uzunlukları 
 
 
Tablo 2-3 İzin Verilen PROFIBUS Kablo Uzunlukları 

 
 

Bit Hızı  Max. Kablo 
Uzunluğu (m) 

9,6k dan 187,5 k kadar 1000 
500k  400 
1,5 M  200 
3-12 M  100 
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2.3 PROFINET Parçaları 
        PROFINET aracılığıyla iletişim için aşağıdaki parçaları tavsiye ediyoruz: 

1-  İletişim modülleri eğer PROFINET Arabirimi aracılığı ile PC/PG arabirimine      
      bağlanıyorsa 

___________________________________________________________________________ 
 
          Not:   
       STARTER ile kusursuz bir devreye almak için standart Ethernet arabirimi kullanılabilir.        
       CBE20 tüm Ethernet kablolarını destekler. (köprü kablosu ve 1:1   kablosu) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
        2- Tavsiye edilen Bağlantı Kabloları    

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

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

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

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

Sipariş No: 6XV1840-4AH10 
        3. Tavsiye Edilen Bağlantı Parçaları 
 

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

• Endüstriyel Ethernet  FC RJ45 CU310PN için fiş 180 (yaklaşık Haz.2006’dan 
itibaren mevcut olacaktır. 
Sipariş No: 6GK1901-1BB10-2Ax0  
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 2.4.DRIVE-CLİQ ile kablo bağlantısı kuralları 
 

Aşağıdaki kurallar DRIVE-CLİQ ile kablo bağlantısı için uygulanır. Kurallar kayıtsız 
şartsız uyulması gereken DRIVE- CLİQ kuralları ve eğer uyulursa STARTER offline 
topolojisinde üretilen sonraki değişiklikleri gerektirmeyen tavsiye edilen kurallar 
olarak ikiye ayrılır. 
Eğer gerçek topoloji STARTER’ın offline konumunda kurduğu topolojiyi 
karşılamıyorsa- o zaman offline topoloji bilgisayara aktarım (download) yapılmadan 
önce uyarlanmalıdır. 
 

2.4.1. GENEL KURALLAR 
 
      DRIVE-CLİQ kuralları 

• Kontrol Ünitesindeki DRIVE-CLİQ hattına an fazla 15 nod bağlanabilir. 
• Bir sıraya en fazla 8 nod bağlanabilir. Bir sıra her zaman Kontrol Ünitesi 

perspektifinden görülür.  
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Not:  
          Bir Çift Motor Modülü iki DRIVE-CLİQ noduna karşılar. 
         -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Daire şeklinde kablo bağlantısına izin verilmez. 
• Parçalar iki kez bağlanamaz. 
 

 
             Şekil 2-2 Örnek: CU320X103 üzerinde bir DRIVE-CLİQ hattı 
 

Not:  
STARTER’daki “topoloji” ekranını çağırarak DRIVE –CLİQ topolojisini her hız kontrol 
ünitesi birimi için kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz 
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Tavsiye edilen kurallar 
 

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

• Güç bölümleri arasındaki DRIVE-CLİQ bağlantılarının her biri arabirim bağlantıları 
takip eden parçada X201’den X200’e/X401’den X400’e bağlanmalıdır. 

 

 
Şekil 2-3 Örnek: DRIVE-CLİQ hattı 
 
• Motor enkoderi beraberindeki Motor Modülüne bağlanmalıdır. 

 
      Tablo 2-4 Motor enkoder bağlantısı 
 
         
Parça  Motor Enkoder Bağlantısı 
Tek Motor Modülü Kompakt X202 
Çift Motor Modülü • Motor Bağlantısı X1: Enkoder X202 

• Motor bağlantısı X2: Enkoder X203 
Tek motor modülü Şase X402 
 
 
 

Not: 
Bit Motor Modülüne ilave bir enkoder bağlanırsa, bu otomatik olarak bu hız kontrol ünitesiye 
2. enkoder olarak atanır. 
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• Voltaj Algılama Modülü(VSM Modülü) şase parçaları için beraberindeki Aktif Hat 
Modülüne bağlanmalı ve Aktif Arabirim Modülü Şasesine yerleştirilmelidir. 

 

  
 
                   Şekil 2-4 Kompakt ve Şase parçaları için VSM ile birlikte bir topoloji örneği 
 
   
    Tablo 2-5 VSM Bağlantısı 
 
Parça  VSM Bağlantısı 
Kompakt Tip Aktif Hat Modülü X202 
Şase tipi Aktif Hat Modülü X402 
Dikkat! 
DRIVE –CLİQ üzerindeki istasyonların (nodların) tümü p0115[0] da aynı örnekleme 
zamanına sahip olmalıdır. Aksi takdirde VSM Kontrol Ünitesinin bağımsız bir DQ 
arabirimine bağlanmalıdır. 
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 2.4.2. Farklı Yazılım Yayınları için Kurallar 
       FW2.1 için Kurallar 

• Bir Kontrol Ünitesine sadece bir Aktif Hat Modülü bağlanabilir. 
• Varsayılan örnekleme zamanları değiştirilmemelidir. 
• Çift Motor Modülü tek bir hız kontrol ünitesi olarak çalıştırılmamalıdır. 
• Karışık çalışmaya(servo ve vektör birlikte) izin verilmemektedir. 
• Maksimum 9 Sensor Modülü bağlanabilir. 
• Maksimum 8 Terminal Modülü bağlanabilir. 
• Aktif Hat Modülü ve Motor Modülleri ayrı DRIVE-CLİQ hatlarına bağlanmalıdır. 

 
 

Tablo 2-6 Bir Kontrol Ünitesi 320 tarafından kontrol edilebilen maksimum hız kontrol 
ünitesi sayısı 

   
 Servo Vektör 
Parça Sayısı 1 Aktif Hat Modülü+6 Motor 

Modülü 
1 Aktif Hat Modülü+2 Motor 
Modülü (akım kontrolörünün 
tarama sıklığı 250ms/hız 
kontrolörü 1000ms) 

Not: 
İlaveten ”Güvenli Durma” fonksiyonu aktif hale getirilebilir ve bir TM31 bağlanabilir. 
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FW2.2. için Kurallar 
• Bir Kontrol Ünitesine sadece bir Aktif Hat Modülü bağlanabilir. 
• Varsayılan örnekleme zamanları değiştirilmemelidir. 
•   Çift Motor Modülü tek bir hız kontrol ünitesi olarak çalıştırılmamalıdır. 
•    Karışık çalışma(servo ve vektör) mümkündür. 
•    Maksimum 9 sensor modülü bağlanabilir. 
•    Maksimum 8 Terminal Modülü bağlanabilir. 
•    Aktif Hat Modülü  (kompakt) ve Motor Modülleri(kompakt): 

- Servo modunda bir DRIVE-CLİQ hattına bağlanabilir. 
- Vektör modunda ayrı DRIVE-CLİQ hatlarına bağlanmalıdır. 

•   Karışık çalışma sırasında(servo ve vektör V/f) ayrı DRIVE-CLİQ hatları 
kullanılmalıdır. 

•  Aktif Hat Modülü (Şase) ve Motor Modülleri(şase) ayrı DRIVE-CLİQ hatlarına 
bağlanmalıdır. 

•  Farklı darbe frekanslarındaki Motor Modülleri(şase) ayrı DRIVE-CLİQ hatlarına 
bağlanmalıdır. 

Tablo 2-7 Bir Kontrol Ünitesi 320 tarafından kontrol edilebilen maksimum hız kontrol 
ünitesi sayısı 

 Servo         VektörV7F(=hız 
kontrol fonksiyon 
modülü olmaksızın) 

Vektör 

1 aktif hat 
Modülü+6 Motor 
Modülü(akım 
kontrol örnekleme 
zamanı 250ms) 
1 Aktif Hat 
Modülü+ 6 Motor 
Modülü(Akım 
kontrolör 
örnekleme zamanı 
400ms) 

 Parça Sayısı 

Servo ve Vektör V/f 
1 Aktif Hat Modülü+ 5 Motor Modülü 
(servo Akım Kontrolörü 125ms 
Vektör V/f  
Akım kontrolörü örnekleme zamanı 
maksimum 2V/f hız kontrol üniteleri için 
250ms 
Akım kontrolörü örnekleme zamanı 
2V/f’den fazla hız kontrol üniteleri için 
400ms) 

1 Aktif Hat 
Modülü+2 Motor 
Modülü(akım 
kontrolörü 
örnekleme zamanı 
250ms/hız 
kontrolörü 1000ms) 
 
1 Aktif Hat 
Modülü+4 Motor 
Modülü((akım 
kontrolörü 
örnekleme zamanı 
400ms/hız 
kontrolörü 1600ms) 

Bir Kontrol Ünitesi 320 tarafından kontrol edilebilen maksimum hız 
kontrol ünitesi sayısı hakkında notlar 

 
- İlave olarak “Güvenli Durma” fonksiyonu aktifleştirilebilir ve bir TM31 

bağlanabilir. 
- Hiçbir Fonksiyon modülü aktifleştirilmemelidir. 
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FW2.3 için Kurallar 
• Bir Kontrol Ünitesine sadece bir Aktif Hat Modülü (veya paralel bağlanırsa birçok) 

bağlanabilir. 
• Varsayılan örnekleme zamanları değiştirilmemelidir. 
•   Çift Motor Modülü tek bir hız kontrol ünitesi olarak çalıştırılmamalıdır. 
•    Karışık çalışma(servo ve vektör) mümkündür. 
•    Maksimum 9 sensor modülü bağlanabilir. 
•    Maksimum 8 Terminal Modülü bağlanabilir. 
•    Aktif Hat Modülü  (kompakt) ve Motor Modülleri(kompakt): 

- Servo modunda bir DRIVE-CLİQ hattına bağlanabilir. 
                         -    Vektör modunda ayrı DRIVE-CLİQ hatlarına bağlanmalıdır  
•   Karışık çalışma sırasında(servo ve vektör V/f) ayrı DRIVE-CLİQ hatları 

kullanılmalıdır.(Çift Motor Modüllerinde karışık çalışmaya izin verilmez) 
•  Aktif Hat Modülü (Şase) ve Motor Modülleri(şase) ayrı DRIVE-CLİQ hatlarına 

bağlanmalıdır. 
•  Farklı darbe frekanslarındaki Motor Modülleri(şase) ayrı DRIVE-CLİQ hatlarına 

bağlanmalıdır. 
        Tablo2-8 Bir Kontrol Ünitesi 320 tarafından kontrol edilebilen maksimum hız 
kontrol ünitesi sayısı 

 Servo         VektörV7F(=hız 
kontrol fonksiyon 
modülü olmaksızın) 

Vektör 

1 aktif hat Modülü+6 
Motor Modülü 

1 Aktif Hat Modülü+ 4 
Motor Modülü (akım 
kontrol örnekleme 
zamanı 250ms/hız 
kontrolörü 1000ms) 
1 Aktif Hat Modülü+ 6 
Motor Modülü(Akım 
kontrolör örnekleme 
zamanı 400ms /hız 
kontrolörü 1600ms) 
1 Aktif Hat Modülü+10 
Motor Modülü(Akım 
kontrolör örnekleme 
zamanı 500ms /hız 
kontrolörü 4000ms) 

Parça Sayısı 

Servo ve Vektör V/f 
1 Aktif Hat Modülü+ 5 Motor Modülü 
(servo Akım Kontrolörü 125ms/hız kontrolörü 
250ms) 
Vektör V/f  
Akım kontrolörü örnekleme zamanı maksimum 
2V/f hız kontrol üniteleri için 250ms 
Akım kontrolörü örnekleme zamanı 2V/f’den fazla 
hız kontrol üniteleri için 400ms) 

1 Aktif Hat Modülü+2 
Motor Modülü(akım 
kontrolörü örnekleme 
zamanı 250ms/hız 
kontrolörü 1000ms) 
 
1 Aktif Hat Modülü+4 
Motor Modülü((akım 
kontrolörü örnekleme 
zamanı 400ms/hız 
kontrolörü 1600ms) 

Bir Kontrol Ünitesi 320 tarafından kontrol edilebilen maksimum hız kontrol ünitesi sayısı 
hakkında notlar 

 
- İlave olarak “Güvenli Durma” fonksiyonu aktifleştirilebilir ve bir TM31 bağlanabilir. 
- Hiçbir Fonksiyon modülü aktifleştirilmemelidir. 
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FW2.4 için Kurallar 
• Bir Kontrol Ünitesine sadece bir Aktif Hat Modülü (veya paralel bağlanırsa birçok) 

bağlanabilir. 
•    Voltaj algılama modülü (VSM) Kontrol Ünitesinin tahsis edilmiş bir DRIVE-CLİQ 

bağlantı soketine bağlanmalıdır. 
• Varsayılan örnekleme zamanları değiştirilebilir.  
• Karışık çalışma(servo ve vektör) mümkündür. 
• Maksimum 9 enkoder bağlanabilir. 
• Maksimum 8 Terminal Modülü bağlanabilir. 
• Aktif Hat Modülü (kompakt) ve Motor Modülleri (kompakt): 

- servo modunda sadece bir DRIVE-CLiQ hattına bağlanabilir. 
- vektör modunda ayrı DRIVE-CLiQ hatlarına bağlanmalıdır. 

• Karışık çalışma sırasında (servo ve vektör V/f) ayrı DRIVE-CLiQ hatları 
kullanılmalıdır (çift motor modüllerinde karışık çalışmaya izin verilmez). 

• Aktif Hat Modülü (şase) ve Motor Modülleri (şase) ayrı DRIVE-CLiQ hatlarına 
bağlanmalıdır. 

• Farklı darbe frekanslarına sahip Motor Modülleri (şase) ayrı DRIVE-CLiQ hatlarına 
bağlanmalıdır. 

• Eğer mümkünse, CUA31 hattın sonuna bağlanmalıdır. 
• Vektör kontrolü için 4 noddan fazla (araçlar) Kontrol Ünitesinin bir DQ hattına 

bağlanabilir. 
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       Tablo 2-9 Bir Kontrol Ünitesi 320 tarafından kontrol edilebilen hız kontrol ünitelerinin 
maksimum sayısı 
   

 Servo         VektörV7F(=hız 
kontrol fonksiyon 
modülü olmaksızın) 

Vektör 

1 aktif hat Modülü+6 
Motor Modülü 
 

1 Aktif Hat Modülü+ 4 
Motor Modülü (akım 
kontrol örnekleme 
zamanı 250ms/hız 
kontrolörü 1000ms) 
1 Aktif Hat Modülü+ 6 
Motor Modülü(Akım 
kontrolör örnekleme 
zamanı 400ms /hız 
kontrolörü 1600ms) 
1 Aktif Hat Modülü+8 
Motor Modülü(Akım 
kontrolör örnekleme 
zamanı 500ms /hız 
kontrolörü 4000ms) 

Parça Sayısı 

Servo ve Vektör V/f 
1 Aktif Hat Modülü+ 5 Motor Modülü 
(servo Akım Kontrolörü 125ms/hız kontrolörü 
125ms) 
Vektör V/f  
Akım kontrolörü örnekleme zamanı maksimum 
2V/f hız kontrol üniteleri için 250ms/hız 
kontrolörü 1000ms 
Akım kontrolörü örnekleme zamanı 2V/f’den 
fazla hız kontrol üniteleri için 400ms/hız 
kontrolörü 1600ms) 

1 Aktif Hat 
Modülü+2 Motor 
Modülü(akım 
kontrolörü örnekleme 
zamanı 250ms/hız 
kontrolörü 1000ms) 
1 Aktif Hat 
Modülü+4 Motor 
Modülü((akım 
kontrolörü örnekleme 
zamanı 400ms/hız 
kontrolörü 1600ms) 

Bir Kontrol Ünitesi 320 tarafından kontrol edilebilen maksimum hız kontrol 
ünitesi sayısı hakkında notlar 
- İlave olarak “Güvenli Durma” fonksiyonu aktifleştirilebilir ve bir TM31 

bağlanabilir. 
- Hiçbir Fonksiyon modülü aktifleştirilmemelidir. 

 
1) Kontrol Ünitesinin ilk modülü olarak bir CUA31 bağlanırsa o zaman maksimum sayı 
bir azalır. 

 

2.4.3 Vektör Sürücüleri İçin Örnek Kablolama 
 
Hız kontrol Ünitesi hattı eşit darbe frekanslarında veya vektörde (kompakt) üç Motor 
Modülü (şase) içerir. 

Eşit darbe frekanslarında Motor Modülleri (şase) veya vektör (kompakt) kontrol 
ünitesindeki DRIVE-CLIQ arabirimine bağlanabilir. 
Aşağıdaki şemada arabirim X101’i üç Motor Modülü bağlanmıştır. 
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 ___________________________________________________________________ 
 Not  

Bu topoloji STARTER tarafından offline olarak yaratılan topolojiye uymamaktadır 
ve değiştirilmelidir. (2.4.6’ya bakınız.) 

 
 

 
Şekil 2,5 Eşit darbe frekanslarıyla hız kontrol ünitesi hattı. 
 
 

Farklı darbe frekanslarıyla dört Motor Modülü içeren hız kontrol ünitesi hattı 
  

Farklı darbe frekanslarındaki Motor Modülleri Kontrol Ünitesindeki farklı DRIVE- 
CLiQ arabirimlerine bağlanmalıdır. 
 
Aşağıdaki şemada iki Motor Modülü (400 V gücü<= 250 kW; darbe sıklığı 2 kHz) 
X101 arabirimine bağlanmıştır ve iki Motor Modülü (400 V, gücü > 250 kW, darbe 
sıklığı 1,25 kHz) X 102 arabirimine bağlanmıştır. 
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 ___________________________________________________________________ 
 Not 
  

Bu topoloji STARTER tarafından offline olarak yaratılan topolojiye uymamaktadır 
ve değiştirilmelidir. (2.4.6’ya bakınız.) 

 
 
 

 
Şekil 2-6   Farklı darbe frekanslarıyla hız kontrol ünitesi hattı (şase). 
 
 
 
 

2.4.4 Paralel bağlanmış vektör sürücülerinin örnek elektrik 
bağlantısı 
 
 
İki paralel bağlı Hat Modülü ve aynı tip Motor Modülü sürücü hattı 
Paralel bağlanmış Hat Modülleri (Şase) ve aynı tip Motor Modülleri (şase) Kontrol 
Ünitesindeki bir DRIVE-CLiQ arabirimine bağlanabilir. 
Aşağıdaki şemada iki Aktif hat Modülü ve İki Motor Modülü X100 ve X101 
arabirimlerine bağlanmıştır. 
Paralel bağlantı hakkında daha fazla bilgi için Fonksiyon el Kitabına başvurunuz. 
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 ___________________________________________________________________ 
 Not 
  

Bu topoloji STARTER tarafından offline olarak yaratılan topolojiye uymamaktadır 
ve değiştirilmelidir. (2.4.6’ya bakınız.) 

 
 
 

 
   Şekil 2-7    Paralel bağlanmış güç üniteleri ile (şase) hız kontrol ünitesi hattı. 
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2.4.5 Güç Modülleri için Elektrik Bağlantısı Örneği 
 
 
 
Blok Boyutunda 
 

   
  Şekil 2-8 Güç Modülleri için Elektrik bağlantısı Örneği 
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Şase 
 

   
    Şekil 2-9    Güç Modülleri şase tipi için Elektrik bağlantısı örneği 
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2.4.6   STARTER’daki Offline topolojisinin değişimi 
    

Topolojideki parçaların hareketi aracılığıyla, STARTER’daki araç 
topolojisi değişebilir. 

 
 
 
Tablo 2-10 Örnek: DRIVE-CLiQ topolojisinin değiştirilmesi 
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 Topoloji Ağacının Görünümü Talimatlar 

 

DRIVE-CLiQ parçasını 
seçiniz 
 

 

Mouse düğmesini basılı 
tutarak parçayı istenen 
DRIVE-CLiQ 
arabirimine 
sürükleyiniz ve 
mouse’un düğmesini 
bırakınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SINAMICS S120 
>Genel Bakış 
>Yapılandırma 
>>Topoloji 

 

STARTE’daki 
Topolojiyi değiştirdiniz. 
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2.5 Hız Kontrol Sistemine Elektrik Verme / Kapatma 
Girişe (infeed noktasına) güç verme 
 

  
   Şekil 2.10 İnfeed noktasına güç verilmesi 
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Hız Kontrol Ünitesine Elektrik verilmesi 
 

  
   Şekil 2.11 Hız kontrol ünitesine elektrik verilmesi 
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Off konumundaki cevaplar 

• OFF1 Konumu 
� n_set = 0 hız kontrol ünitesi hız kesme rampası boyunca derhal 

frenlemek için yapılan giriştir. (p1121) 
� 0 hız tespit edildiğinde motoru tutan fren (eğer parametreler 

girilmişse) kapanır (p1215). Fren uygulama zamanı sona 
erdiğinde darbeler kesilir (p1217) . Eğer gerçek hız p 1226’daki 
eşiğin altına düşerse veya eğer gözlem zamanı (p 1227) hız 
noktası <= hız eşiği (p 1226) sona ererse 0 hız tespit ediliri 

• OFF2 Konumu 
� Ansızın darbenin kesilmesi, hız kontrol ünitesi durgunluğa doğru 

“yokuş aşağı” gider. 
� Motor tutucu fren (eğer parametreler girilmişse) derhal kapatılır. 
� Güç girişi yasağı aktive edilir. 

 
• OFF3 Konumu 

� N_set = 0 hız kontrol ünitesini derhal OFF3 hız kesme rampası 
boyunca frenlemek için yapılan giriştir. 

� 0 hız tespit edildiğinde motoru tutan fren (eğer parametreler 
girilmişse) kapanır. Fren uygulama zamanı p 1217 sona erdiğinde 
darbeler kesilir. Eğer gerçek hız p 1226’daki eşiğin altına düşerse 
veya eğer gözlem zamanı (p 1227) hız noktası <= hız eşiği (p 
1226) sona ererse 0 hız tespit edilir. 

� Güç girişi yasağı aktive edilir. 
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Kontrol ve durum mesajları 
 
Tablo 2.11 Güç açık / Güç kapalı kontrolü 
 

Sinyal adı Dahili 
kontrol 
kelimesi 

Binector Giriş PROFIBUS  
Telgraf 2…106 

           
 
 Tablo 2.12 Açma kapama durum sinyalleri 
Sinyal adı Dahili durum 

kelimesi 
Parametreler  PROFIBUS  

Telgraf 2…106 
Açmaya hazır ZSWA.00 

ZSWAE.00 
r.0899.0 ZSWA1.0 

 Çalışmaya hazır ZSWA.01 
ZSWAE.01 

r.0899.1 ZSWA1.1 

Çalışma sağlandı ZSWA.02 
ZSWAE.02 

r.0899.2 ZSWA1.2 

Güç girişi yasaklandı ZSWA.06 
ZSWAE.06 

r.0899.6 ZSWA1.6 

Darbeler sağlandı ZSWA.11 
 

r.0899.11 ZSWA1.11 

 
 
  
 
Fonksiyon şeması genel açıklamaları (Liste el kitabına bakınız) 
 

• 2610 ardışıklık kontrolü-Kontrol Ünitesi 
• 2634 olanak sinyallerinin kaybı-hat bağlantı kontrolü 
• 8732 aktif (güç) girişi-kontrol ünitesi 
• 8832 akıllı güç girişi-kontrol ünitesi 
• 8932 aktif giriş-işlemci 
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Hız kontrol ünitesi sistemine güç verilmesi / kapatılması 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Notlar 
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                             3 
 
 
 
Devreye Alma 
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3.1   Devreye alma sırasındaki işlemlerin sırası 
 

Bir kez temel gereksinimler karşılandığında hız kontrol ünitesiyü işleme almak 
için aşağıdaki şekilde hareket edebilirsiniz. 
 
Tablo 3-1 Devreye alma sırası 
 
Adım Uygulama  Bölüm 
1 STARTER ile proje yaratın. 3.4 
2 Hız kontrol ünitesini STARTER içinde yapılandırın. 

 
3.5.4 
3.6.4 
3.7.4 

3 Projeyi STARTER içinde koruyun. 3.5.4 
3.6.4 
3.7.4 

4 STARTER içindeki hedef araçla online olun.  3.2.2. 
3.2.3 

5 Projeyi hedef gerece yükleyin. 3.5.4 
3.6.4 
3.7.4 

6 Motor dönmeye başlamıştır. 3.5.4 
3.6.4 
3.7.4 

 
 
3.1.1   Güvenlik Bilgisi 
 

         
 _______________________________________________________________ 

  Tehlike 
Sistem kapatıldıktan sonra 5 dakika daha tüm parçalarda tehlikeli bir voltaj var 
olabilir. 
 
Lütfen parça üzerindeki talimatları izleyiniz. 

 
 

_______________________________________________________________ 

  Dikkat 
Güvenlik nedeniyle Güvenlik Entegresi online konumdayken STARTER 
kullanılarak devreye alınmalıdır.  
 
Sebep 
STARTER sadece bir projenin gözetim kanalının güvenlik parametrelerinin 
depolanması için kullanılmalıdır. Sonuç olarak aktif güvenlik entegresi ile bir 
projenin sisteme indirilmesi güvenlik problemleri ile sonuçlanabilir. 
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 ___________________________________________________________________ 
 Not:  

Donanım el kitaplarındaki tasarım kılavuzları ve güvenlik bilgisi dikkatle takip 
edilmelidir (SINAMICS S120 Donanım El Kitabındaki belgelere başvurunuz.) 

 
 
Kalan Risk 

Bir risk değerlendirmesi makine üreticisinin hız kontrol ünitesi birimlere göre kendi 
makinesi için artık riski tespit etmesini mümkün kılar. Aşağıdaki artık riskler 
bilinmektedir: 

• Durgun durumdan beklenmeyen hız kontrol ünitesi hareketi 
 
Örneğin; yerleştirme/operasyonel hatalar veya üst düzey kontrolördeki, hız 
kontrol ünitesi kontrolörü enkoder değerlendiricisi veya enkoderdeki bir hatalı 
fonksiyon sebebiyle olabilir. 
 
Bu artık risk “güvenli duruş” fonksiyonu aracılığıyla belirgin olarak azaltılabilir 
(Güvenlik Entegresi, paragraf 7’ye bakınız). 
 

• Çalışma sırasında hız/süratte beklenmeyen değişiklik. 
 

Örneğin; üst düzey kontrolörde hız kontrol ünitesi kontrolöründe veya 
enkoderdeki bir hatalı fonksiyon tarafından sebep olunabilir. 
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3.2  STARTER Devreye Alma Aracı 
 
Özet Tanımlama 

STARTER MICROMASTER’daki hız kontrol ünitelerinin ve SINAMICS ürün 
dizilerinin devreye alınması için kullanılır. 
 
STARTER aşağıdakiler için kullanılabilinir: 
• Devreye alma 
• Test etme 
• Tanılar 

 
    Sistem Gereksinimleri 

STARTER için sistem gereksinimleri STARTER yerleşim kılavuzunun “beni 
oku” dosyasında bulunabilir. 

     
   3.2.1  Önemli STARTER işlevleri 
    
   Tanımlama 
  STARTER projenin yönetimi için aşağıdaki araçleri destekler. 

• RAM’dan ROM’a kopyalama 
• Hedef gerecin sisteme indirilmesi 
• PG/PC’ye yüklenmesi 
• Fabrika ayarlarının yeniden depolanması 
• Devreye alma sihirbazı 
• Araç çubuklarının gösterilmesi 

 
RAM’den ROM’a Kopyalama 

Bu fonksiyonun hacimli Kontrol Ünitesi verisini küçük hacimli kompakt flash 
kartta saklamak için kullanabilirsiniz. Bu, 24 V Kontrol Ünitesi güç kaynağı 
kapatıldığında bile verinin elde edilebilirliğini sağlar. 
 
Bu fonksiyon aşağıdaki gibi aktive edilebilir: 
• Araçlar => Ayarlar => Download => “RAM’dan ROM’A kopyala” komutu 

Bu demektir ki; her “hedef sisteme indir” veya “hedef aygıta indir” 
komutunda veri hacimsiz hafızaya aktarılır. 

• Hız kontrol ünitesi biriminin üzerine sağ tıklayın => Hedef aygıt => 
RAM’dan ROM’a kopyala 

• Hız kontrol ünitesi birimi işaretlenir => “RAM’dan ROM’a kopyalama” 
düğmesine basılır. 
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Hedef aygıta (dosya) indirme 
Bu fonksiyonu mevcut STARTER projesini kontrol birimine yüklenmesi için 
kullanabilirsiniz. Veri Kontrol Ünitesinin çalışma hafızasına yüklenir. Yeniden 
başlatma sonrasında program çalışmaya başlar. 
 
Bu fonksiyon aşağıdaki gibi aktive edilebilir: 
• Hız kontrol ünitesi birimini sağ tıklayın => Hedef aygıtı seçin => Hedef 

aygıta indirin 
• Hız kontrol ünitesi birimi seçilir => “Hedef aygıta yükle” düğmesine basılır 
• Ekran formunun online/ofline karşılaştırması => “PG/PC’ye yükle” 

düğmesine basılır. 
• Tüm hız kontrol ünitelerie proje benzer şekilde yüklenebilir. 

“Projeyi hedef sisteme yükle” düğmesi, proje menüsü => hedef sisteme 
yükle 

PG/PC’ye (dosya) yükleme 
                             Bu fonksiyonu mevcut Kontrol Ünitesi projesini STARTER’a yüklemek için 

kullanabilirsiniz. Fonksiyon aşağıdaki gibi aktive edilebilir: 
• Hız kontrol ünitesi birimi sağ tıklayın=> Hedef Araç=> PC/PG’ye yükle  
• Hız kontrol ünitesi birimi seçilir(gri renktedir)=> “PG’ye yükle” butonu 

tıklanır. 
• Ekran şeklinin online/offline konumlarının karşılaştırması=>”PG’ye yükle” 

butonu 
 
 
Fabrika ayarlarının yeniden kurulumu 

Bu fonksiyonu Kontrol Ünitesinin çalışma hafızasındaki tüm parametreleri 
fabrika ayarlarına kurmak için kullanabilirsiniz. Kompakt Flash karttaki verinin 
de fabrika ayarlarına kurulmuş olmasından emin olmak için “RAM’dan ROM’a 
Kopyala” fonksiyonunu seçiniz. 
Fonksiyon aşağıdaki gibi aktive edilebilir: 
• Hız kontrol ünitesi birimin üzerine sağ tıklayınız=> Hedef Aygıt=>Fabrika 

ayarlarını yeniden kur 
• Hız kontrol ünitesi birim seçilir(gri renktedir)=>Fabrika ayarlarını yeniden 

kur butonu 
 

STARTER hakkında daha fazla bilgi almak için “çalışmaya başlarken” 
bölümüne bakınız. 
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3.2.2. ON-LINE ÇALIŞMANIN BAŞLATILMASI: PROFIBUS aracılığıyla STARTER 
 
Tanım 

PROFIBUS aracılığıyla on-line çalışmada aşağıdaki seçenekler mevcuttur. 
• PROFIBUS aracılığıyla on-line çalışma 

 
 

PROFIBUS aracılığıyla STARTER (2CU320 ve bir CU310DP ile bir örnek) 
 

 
 
Şekil 3-1 PROFIBUS aracılığıyla STARTER (2CU320 ve bir CU310DP ile bir örnek) 
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PROFIBUS aracılığıyla doğrudan on-line bağlantı için STARTER ayarları 
 
PROFIBUS aracılığıyla iletişimin sağlanabilmesi için STARTER’da aşağıdaki ayarların 
yapılması gereklidir: 
• Araçlar- Arabirim PC/PG kur komutu 

Arabirimleri ekle/kaldır 
• Araçlar/PG/PC arabirimi- Özellikler 

“PG/PC hız kontrol ünitesideki tek hakimdir) komutunu aktifleştirme/Pasifleştirme” 
 
Not: 

• Bayt hızı (aktarım hızı) 
Çalışan bir PROFIBUS’a STARTER’İN BAĞLANMASI 
STARTER SINAMICS tarafından PROFIBUS için kullanılan baytı(aktarım hızını) 
otomatik olarak tespit eder. 
STARTER’ın devreye almak için devreye sokulması(bağlanması) 
Kontrol Ünitesi STARTER’da kurulmuş olan aktarım hızını otomatik olarak algılar. 

• PROFIBUS adresleri 
Ayrı hız kontrol ünitesi üniteleri için PROFIBUS adresleri projede belirtilmeli ve 
aygıtlardaki adres kurulumlarıyla eşleşmelidir.   
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3.2.3. On-Line Çalışmanın Aktifleştirilmesi: PROFİNET IO aracılığıyla STARTER 
 
Tanım 

PROFINET IO aracılığıyla online çalışma için aşağıdaki seçenekler mevcuttur: 
• IP aracılığıyla online çalışma 

Önkoşullar 
• Versiyon >=4,0 STARTER 
•  Tescil Aracı PST İlk Kurulum Aracı Versiyon >=3,0 (set-up tool) 

Kurulum aracı STARTER CD’sinde temin edilebilir veya aşağıdaki Internet 
adresinden bilgisayarınıza yüklemenizde şimdi mümkündür: 
 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19440762 
 

• Devreye alma kılavuzu >=2.4. 
• CBE20(CU310PN için değildir, yaklaşık Temmuz 2006’dan itibaren temin 

edilebilir) 
CBE20 takıldığı zaman PROFIBUS aracılığıyla döngüsel iletişim artık mümkün 
olmayacaktır. 
 
PROFINET IO aracılığıyla STARTER(örnek) 
 

 
 
Şekil 3-2 PROFINET IO aracılığıyla STARTER(örnek) 
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PROFINET ile online çalışma kurulumu prosedürleri 
 

 1. Windows XP üzerinde IP adresini kurunuz. 
    Burada söz edilen PC/PG sabit, serbest bir IP adresidir. 

2. STARTER içindeki kurulumlar(ayarlar) 
3. IP adresinin tahsisi ve yerel şebekede isim vb. belirlenmesi(yerel dağıtım şebekesine 

kayıt)(erişim cihazının tescili) PROFINET “tescil “ edilmelidir ki STARTER 
haberleşmeyi sağlayabilsin.  

4. STARTER’dan online çalışmayı seçiniz. 
 
IP adresinin Windows XP’de kurulumu 
 

Masaüstünden “ağ bağlantılarını” seçiniz-� Özellikler�ağ kartını çift 
tıklayın�Özellikler�Internet Protokol(TCP/IP)�Özellikler� serbestçe girilebilir 
adresleri giriniz. 
 
 

                        
 
                        Şekil 3–3 Internet Protokolünün Özellikleri 
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STARTER’daki Kurulumlar 
 
PROFINET aracılığıyla iletişim için STARTER’da aşağıdaki kurulumların yapılması 
gerekmektedir. 
• Araçlar_ PC/PG arabirimini kur 

 
 

  
 
Şekil 3.4 PC/PG arabiriminin kurulumu 
 

• Hız kontrol ünitesini sağ tıklayın� Hedef Aygıt� Online Giriş� Modül Adresi 
         

 
 
Şekil 3-5- Online giriş kurulumu 
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IP adresinin tahsis edilmesi ve ilk Kurulum Cihazı aracılığıyla isim tescili 
Tescil cihazı; İlk Kurulum Cihazı(PST) kullanılarak PROFINET arabirimine 
(örn.CBE20/CU310PN) bir IP adresi ve adı tahsis edilebilir. 

 
• Ethernet kablosunu PG/PC’den doğrudan PROFINET arabirimine bağlayınız. 
• Kontrol Ünitesine elektrik veriniz. 
• İlk Kurulum Araçlarını(STARTER CD’sinde bulunmaktadır) çalıştırınız. 
• Ayarlar�Ağ Kartı�Ağ seçiminin yapılması 
• Ağ�Ara(veya F5) 
• PROFINET aygıtını seçiniz� Modül�İsim Tahsisi� istasyon adını giriniz� OK 
• Modül� Programı (bilgisayara) İndir 
• Ağ�Ara(veya F5) 
•  PROFINET aracındaki şube olan“Ind. Ethernet Arabirimi” seçiniz�Bir IP adresi 

tahsis ediniz�Bir IP adresi giriniz(örn. 192.168.0.2)� bir alt ağ maskesi 
giriniz(örn. 255,255,255,0) 
Alt ağ maskeleri STARTER kullanırken tutarlı olmalıdır. Adresler hakkında daha 
fazla bilgi için 6.1.3.’e bakınız. 

• Modül� İndir 
 
          ______________________________________________________________________ 
 

Not:  Kontrol Ünitesi için IP adresleri ve aygıt adı Kompakt-Flash Kartta değiştirilemez 
bir tarzda saklanmıştır. 
______________________________________________________________________ 
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3.3 Ana Operatör Paneli 20 (BOP20) 
 
Kısa tanım 
 Ana Operatör Paneli 20 (BOP)  altı anahtarı ve arka planı aydınlatmalı bir ekran 

ünitesi olan temel bir operatör panelidir. BOP20 SINAMICS Kontrol Ünitesinin 
(örneğin; CU310, CU320) üstüne takılabilir ve çalıştırılabilir. Çalışma sadece FW 
2.4’ten mümkündür.  

 
BOP20 kullanılarak aşağıdaki fonksiyonlar yapılabilir 

• Parametrelerin girilmesi 
• Çalışma modlarının, parametrelerin, alarmların ve hataların görüntülenmesi 
• Devreye alırken elektrik verme/elektriği kapatma (güç verme/güç kapatma) 

 
3.3.1 BOP20 kullanılarak önemli fonksiyonlar 
  
Tanım  

BOP20 kullanılarak projeleri ele alırken destekleyen parametreler aracılığıyla aşağıdaki 
fonksiyonlar yürütülebilir.   
• Fabrika ayarlarının yeniden kurulması 
• RAM’dan ROM’a kopyalama 
• LED aracılığıyla kimlik tespiti 
• Hata bildirimi 

BOP20 hakkında daha fazla bilgi için 9.13.2 Altbölümüne başvurunuz. 
 
Fabrika ayarlarının yeniden kurulumu 
 Tüm cihazın fabrika ayarları hız kontrol ünitesi aygıt CU’da yeniden tesis edilebilir. 

• p0009 = 30 
• p0976 = 1 
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RAM’dan ROM’a kopyalama 
 Hız kontrol ünitesi aygıt CU’da tüm parametrelerin değiştirilemez hafızada 

korumasını başlatabilirsiniz. (Kompakt flash kart) 
• P tuşunu 3 saniye basılı tutunuz veya 
• p0009 = 0 
• p0977 = 1 
 

Not 
Eğer bir hız kontrol üniteside bir tanıma yordamı seçilmişse (örneğin; motor kimlik 
yordamı) bu parametre kabul edilmez. 

 
 
LED aracılığıyla tanıma 
 Bir hız kontrol ünitesi objenin temel parçaları (örn. Motor Modülü) p0124’ün 

fihristi kullanılarak tanımlanabilir. Modülün hazır LED’i yanıp sönmeye başlar. 
Fihrist p0107’nin fihristini karşılar; hız kontrol ünitesi obje tipi bu parametre 
kullanılarak tanıtılabilir.  

 Hız kontrol ünitesi objeler üzerinde parçalar aşağıdaki parametreler kullanılarak 
ilaveten tanımlanabilir: 
• p0124  LED aracılığıyla güç kaynağı tanıtımı 
• p0144  LED aracılığıyla voltaj duyarga modülünün tanıtımı 
• p0144  LED aracılığıyla sensor modülünün tanıtılması 

 
Hata bildirimi 
 Fn tuşuna basılarak – sebebi giderilmiş olan – tüm hatalar öğrenilebilir. 
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3.4 STARTER’da bir proje yaratılması 
 
 
3.4.1 Offline bir proje yaratılması 
 Offline bir proje yaratmak için PROFIBUS adresine, aygıt tipine (örn. SINAMICS 

S120) ve aygıt versiyonunu (örn. FW 2.2) ihtiyacınız olacaktır. 
 
Tablo 3.2 STARTER’da bir proje yaratılmasının sıralaması 
 
Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Uyarı  

Operatör: 
Menü “Proje” � Yeni 
 
Kullanıcı projeleri:      
Projeler hedef dizinde 
mevcut 
Adı: Proje 1(serbestçe 
seçilebilir) 
Depolama yeri: Varsayılan 
(istenildiği gibi 
ayarlanabilir) 

Proje yapılandırma bittiği 
zaman offline olarak 
yaratılmış ve hedef sisteme 
yüklenmiştir. 

1. Yeni bir proje 
yaratılması 
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Tablo 3.2  STARTER’da bir proje yaratılmasının sıralaması devamı 
 
Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Uyarı  
2. Ayrı bir sürücü 
eklenmesi 

Operatör:  
� “ayrı bir hız kontrol ünitesi 
ekle” çift tıklar 
Aygıt tipi: SINAMICS S120 
(birini seçiniz) 
Aygıt versiyonu: 2.4X 
(seçilebilir) 
Veri iletim adresi: 37 
(seçilebilir) 
 

Veri iletim adresi hakkında 
bilgi:  
Sistemi ilk kez devreye alırken 
kontrol ünitesinin PROFIBUS 
adresi buraya kurulmalıdır. Bu 
adres Kontrol Ünitesindeki 
adres girişi aracılığıyla kurulur 
(veya eğer adres girişi = “hepsi 
ON” veya “hepsi OFF” ise 
p0918 aracılığıyla kurulabilir.) 
(fabrika ayarı 126) 

Proje 1 
Tek hız kontrol ünitesi 
giriniz 

 
3. hız kontrol birimin 
yapılandırılması 

Projeyi bir kez yarattıktan sonra hız kontrol ünitesini 
yapılandırmak zorundasınız. Aşağıdaki bölümler bazı örnekler 
vermektedir. 
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3.4.2 Online olarak bir hız kontrol ünitesi araştırılması 
 Online olarak bir hız kontrol ünitesi araştırmak için hız kontrol ünitesi ünitesi ve 

PC/PG PROFIBUS aracılığıyla bağlanmış olmalıdır. 
 
 
Tablo 3.3 STARTER’daki araştırma sıralaması (örnek) 
 
Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Uyarı  

Operatör: 
Menü: “Proje” � Proje 
sihirbazıyla yeni (bir proje) 
Tıkla “Hız kontrol ünitesi online 
olarak bul” 

 1. Yeni bir proje 
yaratmak 
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Tablo 3.3 STARTER’daki araştırma sıralamasının devamı (örnek) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Uyarı  
1.1 Proje verisinin 
girilmesi 

Proje adı: Proje 1 (serbestçe 
seçilebilir) 
Yazar: İsim seçiniz 
Komut: Herhangi birini giriniz 

 

 
Burada, PG/PC arabirimini “değiştir ve dene” tıklayarak 
kurabilirsiniz. 

2. PG/PC arabiriminin 
kurulması 
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Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Uyarı  
Burada, girilebilir bağlantı noktalarını araştırmalısınız. 3.Hız Kontrol Ünitesi 

eklenmesi 

 
Şimdi projeyi yaratmış bulunuyorsunuz. 
� “Tamamla” tıklayın. 

4. Özet 

 
5. Hız Kontrol Ünitesinin 
yapılandırılması 

Bir kez projeyi yarattıktan sonra hız kontrol ünitesini 
yapılandırmak zorundasınız. Aşağıdaki bölümler bazı örnekler 
sunmaktadır. 
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3.5 Servo (kompakt) kullanarak ilk devreye alma (bir örnek olarak) 
 Bu bölümde tanımlanan devreye alma örneği tüm gerekli yapılandırma ve parametre 

ayarlarını ve deneme yollarını göstermektedir. Devreye alma STARTER devreye 
alma aracı kullanılarak yürütülmüştür. 

 
Devreye almak için gereksinimler 

1. Devreye alma gereksinimlerinin gerekleri karşılanmıştır. 
� Paragraf 2’ye bakınız 
2.  Devreye almak için kontrol listesi tamamlanmıştır ve tüm maddeler tamamdır. 
� Paragraf 2’ye bakınız 
3.  STARTER yerleştirilmiştir ve çalışmaya hazırdır. 
� STARTER kurulum CD’sindeki “beni oku” dosyasına bakınız. 
4.  Elektronik güç kaynağı (24 V DC) devrededir. 
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3.5.1  Görev 
 1. Aşağıdaki parçalarla bir hız kontrol sistemini devreye alın. 
 
 Tablo 3.4 Parçaların genel açıklamaları 
 

Adı Parça Sipariş numarası 
Kapalı devre kontrol ve infeed 
Kontrol Ünitesi 1 Kontrol Ünitesi 320 6SL3040-0MA00-0AAx 
Aktif Hat Modülü 1 Aktif Hat Modülü 16kW 6SL3130-7TE21-6AAx 
Hat filtreleme paketi 16kW Hat filtresi ve hat reaktörü 6SL3000-0FE21-6AAx 
Sürücü 1 
Motor Modülü 1 Tek Motor Modülü 9A 6SL3120-1TE21-0AAx 
Sensor Modülü 1.1 SMC20 6SL3055-0AA00-5BAx 
Motor 1 Eş zamanlı (senkron) motor 6SL3055-0AA00-5BAx 
Motor enkoder 1 Çoğaltıcı enkoder  

Sin/cos C/D 1Vpp 2048 p/r 
1FK7xxx-xxxxx-xAxx 

Sensor modul 1.2 SMC20 6SL3055-0AA00-5BAx 
Harici enkoder  Çoğaltıcı enkoder  

Sin/cos 1Vpp 4096 p/r  
- 

Sürücü 2 
Motor Modulü 2 Tek Motor Modülü 18A 6SL3120-1TE21-8AAx 
Motor 2 Endüksiyon motoru 1PH7103-xNGxx-xLxx 
Sensor modülü 2 SMC20 6SL3055-0AA00-5BAx 
Motor enkoder 2 Çoğaltıcı enkoder  

Sin/cos 1Vpp 2048 p/r 
1PH7xxx-xMxxx-xxxx 

 
                2.İnfeed ünitesinin ve iki hız kontrol ünitesinün sinyal alabilmesini sağlayabilmek 

için PROFIBUS aracılığıyla iletilmesi gerekir. 
• Aktif Hat Modülü için telgraf 

Telgraf 370 infeedsi, 1 kelime 
• Hız kontrol ünitesi 1 için telgraf 

Standart telgraf 4: hız kontrolü, 2 konum enkoderi 
• Hız kontrol ünitesi 2’ye sinyal temini 

Standart telgraf 3: hız kontrolü, 1 konum enkoderi 
 
 

Not: 
 
Telgraf tipleri hakkında daha fazla bilgi için “PROFIBUS aracılığıyla 
haberleşme”ye bakınız veya SINAMICS S120 Liste El Kitabına bakınız. 
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3.5.2 Parçaların eletrik bağlantıları (Örnek) 
  
 Aşağıdaki şema muhtemel bir parça yapılandırmasını ve Elektrik bağlantısı 

seçeneğini göstermektedir. DRIVE-CLiQ elektrik bağlantısı kalın ve koyu çizgiyle 
gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3.6 Parçaların elektrik bağlantısı (Örnek) 
 
 Elektrik bağlantısı ve enkoder sistem bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için 

Donanım El Kitabına bakınız. 
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3.5.3 Devreye alma örneği için sinyal akışı 
 

 
Şekil 3.7 İlk devreye alma örneği için sinyal akışı (servo 1. parça) 
 
 

 
Şekil 3.8 İlk devreye alma örneği için sinyal akışı (servo 2. parça) 
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3.5.4 STARTER ile devreye alma (örnek) 
 Aşağıdaki tablo STARTER ile devreye alma örneğinin adımlarını göstermektedir. 
Tablo 3.5 STARTER’la devreye alma sırası 
 
Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Uyarı  
1. Otomatik 
yapılandırma 

Operatör:  
� “Proje” � Hedef sisteme bağlan 
� “Otomatik yapılandırma” çift tıklayın 
� Sihirbazda verilen talimatları izleyin 

- 

2. Girişi yapılandırın Girişin yapılandırılması gereklidir. 
Girişin adı � “Yapılandırma” çift 
tıklayın � “Yapılandır DDS” tıklayın 
 

- 

2.1 Giriş Sihirbazı Sihirbaz elektronik tip plakadan otomatik 
olarak tespit edilen veriyi gösterir. 
Şimdi hattı / DC bağlantısı tanıtımını 
kurabilirsiniz. 
Aygıt bağlantı voltajını ve ölçülmüş hat 
frekansını girmek zorundasınız. 
“Hat filtresi erişilebilir” aktif olmalıdır. 
PROFIBUS 370 telgraf tipi yerleştirilmiş 
olmalıdır. 
Bu, Giriş için yapılandırmayı tamamlar.  

Eğer hat çevresi veya 
DC bağlantı parçaları 
değiştirilirse hat / DC 
bağlantısı tanıtımı 
tekrarlanmalıdır. 

3.Hız Kontrol 
Ünitelerini 
yapılandırma 

Hız kontrol üniteleri ayrı ayrı 
yapılandırılmalıdır. 
� “Hız kontrol üniteleri” � Hız kontrol 
ünitesi adı � “Yapılandırma” çift 
tıklayın � “DDS’yi yapılandır” tıklayın. 

- 

3.1. Kontrol yapısı  Fonksiyon modüllerini 
aktifleştirebilirsiniz. 
Kontrol tipini seçebilirsiniz. 

- 

3.2. Güç ünitesi Sihirbaz elektronik tip plakadan otomatik 
olarak tespit edilen veriyi gösterir. 
 

- 

Dikkat 
Eğer infeed başka bir kontrol ünitesinden kontrol ediliyorsa, o zaman infeed r0863.0 sinyali 
parametre 0864 “infeed hazır” parametresi ile dijital bir Giriş veya çıkışla bağlanmalıdır. Eğer 
bu hesaba katılmazsa infeed’e zarar verebilir. 
3.3. Motor Motorun ismini girebilirsiniz. (Örn. 

donanım kimliğini.) 
Listeden standart motoru seçiniz: Evet 
Motor tipini seçiniz (tip plakasına 
bakınız.) 

Motorların listesinden 
standart bir motor 
seçebilirsiniz veya 
motor verisini kendiniz 
girebilirsiniz. Sonra 
motor tipini 
seçeceksiniz. 
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Tablo 3.6 STARTER’la devreye alma sırası, devamı (örnek) 
 
Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Uyarı  
3.4. Motor frenleri Burada, freni yapılandırabilir ve “gelişmiş 

fren kontrolü” fonksiyonunu 
aktifleştirebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için fonksiyon 
el kitabına bakınız. 

3.5. Motor Verisi Buraya tip plakasındaki motor verisini 
girebilirsiniz.  
Endüksiyon motorları (döner)  
Eğer biliniyorsa, motor için mekanik veri ve 
hız kontrol hattı girilebilir. 
Senkron motorlar (döner, kalıcı mıknatıslı)  
Eğer biliniyorsa, bir PE puantörü için veri 
girilebilir.  

Eğer hiçbir mekanik veri 
girmezseniz tip plakasındaki 
veri temelinde tahmin 
edilecektir. Eşdeğer devre 
şeması verisi de tip 
plakasındaki veriyi veya 
otomatik veri tanıtımı 
aracılığıyla tespit edilecektir. 

3.6. Enkoder Motor enkoderi (enkoder 1) 
Listeden standart enkoderi seçin: Evet 
“2048, 1Vpp, A/B C/D R” yi seçin. 
Harici enkoder (enkoder 2): 
Döner: Evet 
Ölçüm Sistemi: “sinüzodial artışlı/ 
kosinüzodial” 
Çözünürlük: “4096” 
Sıfır işaretleyicisi: “Yoktur” 

Eğer listede olmayan bir 
enkoder kullanıyorsanız, ilgili 
veriyi kendiniz girebilrsiniz. 

3.7. Süreç veri 
değişimi  

PROFIBUS telgraf tipi 4 (hız kontrol ünitesi 
1) ve 3 (hız kontrol ünitesi 2) seçilmelidir. 

- 

3.8. Hız kontrol 
ünitesi fonksiyonları 

Burada, motor verisi girildikten sonra 
teknolojik uygulama seçilebilir. 

Uygulama tercihiniz açık 
devre/kapalı devre kontrol 
parametrelerinin 
hesaplamalarını etkiler. 

3.9. Özet Hız kontrol ünitesi verisi alan belgeleme 
amaçları için panoya kopyalanabilir ve sonra 
örneğin bir yazı programına eklenebilir. 

- 

Hat kontaktörü 
p0728.8 = 1  DI/DO’yu çıkış olarak kurun. 
P0738 = 863.1  Hat kontaktörü açık 
P0860= 723.9 Hat kontaktörü geri infeed 

Hat kontaktörü infeed 1 hız 
kontrol ünitesi objesince 
kontrol edilmelidir. Fonksiyon 
şeması 8934’e bakınız. 
Fonksiyonda hat kontaktör 
kontrol ekranında iç 
bağlantının doğru olduğunu 
kontrol edebilrsiniz. 

4. Hat kontaktörü 
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Tablo 3.6 STARTER’la devreye alma sırası, devamı (örnek) 
 
Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Uyarı  
5. Parametreleri 
aygıtta saklayınız 

• Hedef sisteme bağlanın (online) 
• Hedef sistem � hedef aygıtı indirin 
• Hedef sistem � RAM’dan ROM’a 
kopyala (veriyi CF kartında sakla) 

Göstergeyi hız kontrol 
ünitesi birim 
(SINAMICS S120) 
üstüne getirin ve sağ 
tıklayın. 

6. Motor dönmeye 
başlar 

Hız kontrol üniteleri STARTER içindeki 
kontrol paneli aracılığıyla başlatılabilir. 

• Bu infeed’e (modeme) sinyaller 
gelmeye başladıktan sonra ve hat/DC 
bağlantısı tanıtılması aktifleştikten 
sonra yapılabilir. İnfeed bundan sonra 
operasyonel moda geçer. 

Kontrol bilgisi hakkında 
daha fazla bilgi için 
başlarken bölümüne 
bakınız. Kontrol paneli 
kontrol kelimesi 1 
(STW1) ve kurulmuş hız 
noktası (NSOLL) 1’i 
temin eder. 
Hat/DC bağlantısı 
tanıtılması için fonksiyon 
el kitabına bakınız. 

 
 
STARTER tanı seçenekleri 
 “Parça”nın altında � Tanı � Kontrol/Durum kelimeleri 

• Kontrol/durum kelimeleri 
• Durum parametreleri 
• Sinyal alımının kaybedilmesi 
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3.6 Vektör (kompakt) kullanılarak ilk devreye alma örneği 
 Bu bölümde tanımlanan devreye alma örneği tüm gerekli yapılandırma ve parametre 

ayarlarını ve deneme yollarını göstermektedir. Devreye alma STARTER devreye 
alma aracı kullanılarak yürütülmüştür. 

 
Devreye almak için gereksinimler 

1.  Devreye alma gereksinimlerinin gerekleri karşılanmıştır. 
� Paragraf 2’ye bakınız 
2.  Devreye almak için kontrol listesi tamamlanmıştır ve tüm maddeler tamamdır. 
� Paragraf 2’ye bakınız 
3.  STARTER yerleştirilmiştir ve çalışmaya hazırdır. 
� STARTER kurulum CD’sindeki “beni oku” dosyasına bakınız. 
4.  Elektronik güç kaynağı (24 V DC) devrededir 

  
 
3.6.1  Görev 
 1. Aşağıdaki parçalarla bir hız kontrol ünitesi sistemi devreye alın. 
 
 Tablo 3.6 Parçaların genel açıklamaları 
 

Adı Parça Sipariş numarası 
Kapalı devre kontrol ve infeed 
Kontrol Ünitesi 1 Kontrol Ünitesi 320 6SL3040-0MA00-0AAx 
Akıllı Hat Modülü 1 Akıllı Hat Modülü 10kW 6SL3130-6AE21-0AAx 
Hat filtreleme paketi 10kW Hat filtresi ve hat reaktörü 6SL3130-0GE21-0AAx 
Hız Kontrol Ünitesi 1 
Motor Modülü 1 Tek Motor Modülü 5A 6SL3120-1TE15-0AAx 
Motor  Endüksiyon motoru 1LA 
Hız Kontrol Ünitesi 2 
Motor Modulü  Tek Motor Modülü 5A 6SL3120-1TE15-0AAx 
Motor  Endüksiyon motoru 1LA 

     2. İnfeed ünitesinin ve iki hız kontrol ünitesinün sinyal alabilmesini sağlayabilmek için 
PROFIBUS aracılığıyla iletilmesi gerekir. 
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3.6.2. Parça Elektrik Bağlantıları (örnek) 
 Aşağıdaki şema olası parça yapılandırmasını ve Elektrik bağlantısı seçeneklerini 

göstermektedir. DRIVE-CLiQ elektrik bağlantısı kalın ve koyu çizgi ile 
gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3.9 Parça elektrik bağlantısı (örnek) 
 
 Enkoder sisteminin bağlantısı ve Elektrik bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için 

Donanım El Kitabına bakınız. 
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3.6.3 Devreye alma örneği için sinyal akışı 
 

 
Şekil 3-10 İlk devreye alma örneği için sinyal akışı (kompakt, vektör) 
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3.6.4 STARTER ile devreye alma (örnek) 
 Aşağıdaki tablo STARTER ile devreye alma örneğinin adımlarını göstermektedir. 
Tablo 3.7 STARTER’la devreye alma sırası 
 
Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Uyarı  
1. Otomatik 
yapılandırma 

Operatör:  
� “Proje” � Hedef sisteme bağlan 
� “Otomatik yapılandırma” çift tıklayın 
� Sihirbazda verilen talimatları izleyin 

 

2. Hız Kontrol 
Ünitesi yapılandırma 

Hız kontrol üniteleri ayrı ayrı 
yapılandırılmalıdır. 
� “Hız kontrol üniteleri” � Hız kontrol 
ünitesi adı � “Yapılandırma” çift tıklayın 
� “DDS’yi yapılandır” tıklayın. 

 

2.1. Kontrol yapısı  Fonksiyon modüllerini 
aktifleştirebilirsiniz. 
Kontrol tipini seçebilirsiniz. 

 

2.2. Güç ünitesi Sihirbaz elektronik tip plakadan otomatik 
olarak tespit edilen veriyi gösterir. 
 

Dikkat 
Eğer bir sinüsodial filtre 
bağlanmışsa zarar 
görmesini önlemek için 
burada aktive edilmelidir.  

2.3 BiCO güç bölümü Güç temini çalışmaktadır. 
Kontrol Ünitesi: r0722.4 (dijital Giriş 4) 

 

Dikkat 
Eğer infeed başka bir kontrol ünitesinden kontrol ediliyorsa, o zaman infeed’in r0863.0 sinyali 
parametre 0864 “İnfeed hazır” parametresi ile dijital bir Giriş veya çıkışla bağlanmalıdır. Eğer bu 
hesaba katılmazsa İnfeed’e zarar verebilir. 
2.4 Hız kontrol ünitesi 
kurulumu 

Motor standardını (IEC/NEMA) ve güç 
uygulama bölümünü seçebilirsiniz. 

 

2.5. Motor Motorun ismini girebilirsiniz. (Örn. 
donanım kimliğini.) 
Motor verisini girin: Evet 
Motor tipini seçin: “1LAx” 

Motorların listesinden 
standart bir motor 
seçebilirsiniz veya 
motor verisini kendiniz 
girebilirsiniz. Sonra 
motor tipini 
seçeceksiniz. 

2.6. Motor Verisi Buraya tip plakasındaki motor verisini 
girebilirsiniz.  
Eğer biliniyorsa, motor için mekanik veri 
ve hız kontrol hattı girilebilir. 
Eşdeğer devre şeması verisi: Hayır 
 

Eğer hiçbir mekanik 
veri girmezseniz tip 
plakasındaki veri 
temelinde tahmin 
edilecektir. Eşdeğer 
devre şeması verisi de 
tip plakasındaki veriyi 
veya otomatik veri 
tanıtımı aracılığıyla 
tespit edilecektir. 
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Tablo 3.7 STARTER’la devreye alma sırası devamı 
 
Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Uyarı  
2.7. Motor frenleri Burada, freni yapılandırabilir ve “gelişmiş 

fren kontrolü” fonksiyonunu 
aktifleştirebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için fonksiyon 
el kitabına bakınız. 

2.8. Enkoder Bu örnekte enkoder seçilmemelidir. Eğer listede olmayan bir enkoder 
kullanıyorsanız, ilgili veriyi 
kendiniz girebilirsiniz. 

2.9. Hız kontrol 
ünitesi fonksiyonları 

Burada motor kimliğini ve uygulamayı 
seçebilirsiniz. 
Motor kimliği “1” 

Uygulama tercihiniz açık 
devre/kapalı devre kontrol 
parametrelerinin hesaplamalarını 
etkiler. 
Vuruşlar başladığında dışarıya 
bir kimlik bilgisi taşınmış olur. 
Motor boyunca akım geçişleri 
motorun kendisini bir dönüşün 
çeyreği kadar sıraladığı anlamına 
gelir. Ölçüm bir kere 
tamamlandığında döner motorca 
iyileştirme bir sonraki zamana 
taşınır ve vuruşlar (modemin) 
mümkün kılınır. 

2.10 Kilit 
parametreler 

Kilit parametreleri ilgili uygulamaya uygun 
olarak girmelisiniz. 
Not, örneğin; hız kontrol ünitesi hat için genel 
mekanik durumu. 

 

2.11. Özet Hız kontrol ünitesi verisi alan belgeleme 
amaçları için panoya kopyalanabilir ve sonra 
örneğin bir yazı programına eklenebilir. 

- 

3. Sinyallere ve 
BiCO iç 
bağlantılarının 
çalışır duruma 
getirilmesi 

İnfeed ve iki hız kontrol ünitesi için sinyaller, 
kontrol ünitesi 320’deki dijital Giriş 
tarafından aktarılır. 

 

Hat kontaktörü 
p0728.8 = 1  DI/DO’yu çıkış olarak kurun. 
P0738 = 863.1  Hat kontaktörü açık 
P0860= 723.9 Hat kontaktörü geri infeed 

Hat kontaktörü infeed 1 hız 
kontrol ünitesince kontrol 
edilmelidir. Girişler ve çıkışlar 
kontrol ünitesine 
yerleştirilmiştir. Fonksiyon 
şeması 8934’e bakınız.  

3.1. Hat kontaktörü 
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Tablo 3.7 STARTER’la devreye alma sıralaması devamı 
 
Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Uyarı  
3.2. Motor Modüllerine 
sinyal temini 

• Motor Modülü için sinyal temini (hız 
kontrol ünitesi1) 

p0840 = 722.0      ON/OFF1 
p0844 = 722.1      OFF2’nin 1ncisi 
p0845 = 1             OFF2’nin 2’ncisi 
p0848 = 72.2        OFF3’ün 1’ncisi 
p0849 = 1             OFF3’ün 2ncisi 
p0852= 722,3        çalışmayı başlatınız 

Fonksiyon şeması 
[2501] bakınız. 

 
 

3.3. Sıçrama fonksiyonu 
jeneratörü 

Sıçrama Fonksiyon Jeneratörü 
p1140=1 Sıçrama Fonk.Jeneratörüne güç veriniz. 
p1141=1 Sıçrama fonk. Jen. Çalıştırınız. 
P1142=1 Hız kurulum noktasını devreye alınız. 

Fonksiyon 
şeması[3060] 
bakınız. 

 

 

Kurulum noktası Kurulum noktasını tanımlayınız. 
P1001=40 

Fonksiyon 
şeması [3010] 
bakınız. 
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Tablo 3.7 STARTER’la devreye alma sıralaması devamı 

Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Uyarı  
4. Parametreleri 
aygıtta saklayın 

• Hedef sistemle bağlantı kurun 
• Hedef Aygıt�hedef aygıtı (pc’nize) 

indirin. 
• Hedef Aygıt => RAM’den RON’a 

Kopyala  

Göstergeyi Hız 
kontrol ünitesi 
ünitesinin(SINAMICS 
S120) üstüne getirin 
ve tıklayınız.  

5. motor dönmeye 
başlar 

Hız kontrol üniteleri STARTER 
içindeki kontrol paneli aracılığıyla 
başlatılabilir.  
• Bu infeed’deki(modem) darbeler bir 

kez oluştuğunda yapılabilir ve 
hat/DC bağlantısı kimliği 
aktifleştirilir. Infeed operasyonel 
moda geçer.  

• Bir kez darbeler başladığında bir off 
motor veri tanıtımı sürümü (eğer 
aktifleştirilmişse) yapılır.  

• Darbeler tekrar başlatıldığında 
döner motorla (eğer 
aktifleştirilmişse)iyileştirme yapılır.  

Kontrol paneli 
hakkında daha fazla 
bilgi için Başlarken 
kısmına bakınız.  
Motor tanıtımı 
sırasında, motordan 
bir akım geçer buda 
kendisini bir dönüşün 
çeyreğine uygun 
sıralamış demektir. 
Hat/DC bağlantısı ve 
motor kimliği 
hakkında daha fazla 
bilgi için Fonksiyon 
El Kitabına bakınız. 

   
 
 STARTER tanı seçenekleri 
 “Parça”nın altında=> Tanı=> Kontrol/Durum Kelimeleri 

• Kontrol/Durum Kelimeleri 
• Durum parametreleri 
• Mevcut sinyallerin kaybedilmesi 
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3.7. Vektör (Şase tipi) kullanılarak ilk devreye alma örneği 
 
               Bu bölümde tarif edilen devreye alma örneği tüm gerekli yapılandırma ve parametre 

ayarlarını ve test etme yollarını göstermektedir. Devreye alma STARTER devreye 
alma aracı kullanılarak yürütülmüştür. 

Devreye Almak için Gereksinimler 
1. Tüm devreye alma ihtiyaçları karşılanmıştır. 

� Bölüm 2.1 bakınız 
  

2. Devreye alma için kontrol listesi tamamlanmıştır ve tüm maddeler tamamdır. 
      � Bölüm 2.1 bakınız 
  

3. STARTER yerleştirilmiştir ve çalışmaya hazırdır. 
 � STARTER kurulum CD’sindeki “beni oku” dosyasına bakınız. 
4. Elektronik güç kaynağı (24 V DC) devrededir.  
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3.7.1. Görev 
 
 1. Aşağıdaki parçalarla bir hız kontrol sistemimi devreye alın. 
 
 Tablo 3.4 Parçaların genel açıklamaları 
 

Adı Parça Sipariş numarası 
Kapalı devre kontrol ve infeed 
Kontrol Ünitesi 1 Kontrol Ünitesi 320 6SL3040-0MA00-0AAx 
Aktif Hat Modülü 1 Aktif Hat Modülü 16kW 6SL3130-7TE21-6AAx 
Aktif Arabirim Modülü Aktif Arabirim Modülü 6SL3300-7TE38-4AAx 
Hız Kontrol Ünitesi 1 
Motor Modülü 1 Tek Motor Modülü 380A 6SL3320-1TE33-8AAx 
Motor  Endüksiyon Motor 

-Frensiz 
-Enkoderli  

Tip:1LA8 
Ölçülen voltaj: 400 V 
Ölçülen akım: 345A 
Ölçülen güç: 200 kW 
Ölçülen güç faktörü:0,86 
Ölçülen frekans:50.00 Hz 
Ölçülen hız: 898 rpm 
Soğutma tipi: vantilatörsüz 
HTL enkoder.1024p/r 
A/B, R 

Hız Kontrol Ünitesi 2 
Motor Modulü  Tek Motor Modülü 380A 6SL3320-1TE33-8AAx 
Motor  Endüksiyon motoru 

-Frensiz 
-Enkoderli 

Tip:1LA8 
Ölçülen voltaj: 400 V 
Ölçülen akım: 345A 
Ölçülen güç: 200 kW 
Ölçülen güç faktörü:0,86 
Ölçülen frekans:50.00 Hz 
Ölçülen hız: 898 rpm 
Soğutma tipi: vantilatörsüz 
HTL enkoder.1024p/r 
A/B, R 

 
 2- Infeed ve Hız kontrol ünitesi için erişim sinyalleri terminaller aracılığıyla 

iletilecektir. 
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3.7.2. Parça Elektrik Bağlantısı(örnek) 
 
 Aşağıdaki şema olası bir parça yapılandırmasını ve kablo pozisyonlarını 

göstermektedir. DRİVE-CLİQ kabloları koyu ve kalın çizgiyle gösterilmiştir. 
 

  
 
  Şekil 3.11 Parçaların elektrik bağlantısı (örnek) 
 Elektrik bağlantısı ve enkoder sisteminin bağlantıları hakkında daha fazla bilgi için 

Donanım El Kitabına bakınız.  
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3.7.3. Devreye Alma örneği için Sinyal Akışı 
 

 
Şekil 3-12 İlk Devreye alma örneğinden sinyal akışı (şase) 
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3.7.4. STARTER ile devreye alma (örnek) 
 
 Aşağıdaki tablo örneği devreye STARTER ile almanın adımlarını tarif etmektedir. 
 
Tablo 3-9 STARTER ile devreye alma sıralaması 
 
Ne yapılacak? Nasıl yapılacak Uyarı 

 
1- Otomatik 
Yapılandırma 

Operatör: 
=> “proje=> “hedef sisteme Bağlan 
=> “otomatik yapılandırma” çift tıklanır 
=> Sihirbazın talimatları izlenir 
STARTER otomatik olarak offline konumunu 
başlatır.  

DRIVE-CLİQ 
topolojisi belirlenir ve 
elektronik levhalar 
okunur. Veri 
STARTER’a aktarılır. 
Sonraki adımlar offline 
olarak yürütülür. 

2- Girişin 
Yapılandırılması 

Girişin yapılandırılması gereklidir. 
Girişin adı=> “Yapılandırma” çift tıklanır=> “ 
DDS yapılandır” tıklanır.  

 

2.1. Giriş Sihirbazı Sihirbaz elektronik tip plakadan tespit edilen 
veriyi otomatik olarak görüntüler. Şimdi 
hatı/DC bağlantısı tanıtımını 
ayarlayabilirsiniz. Aygıt bağlantı voltajını ve 
ölçülen hat frekansını girmelisiniz. Bu Giriş 
için yapılandırmayı tamamlar.  

Hat çevresi veya DC 
bağlantısı parçaları 
değişirse, hat/DC 
bağlantısı tanıtımı 
tekrarlanmalıdır. 
 

3. Hız kontrol 
üniteleriin 
yapılandırılması 

Hız kontrol ünitelerinin ayrı ayrı 
yapılandırılması gereklidir.  
�Hız kontrol üniteleri�Hız kontrol ünitesi 
Adı�”Yapılandırma” çift tıklanır�”DDS 
Yapılandır” tıklanır. 

 

3.1. Kontrol Yapısı  Fonksiyon modüllerini aktifleştirebilirsiniz. 
Kontrol tipini seçebilirsiniz. 

 

3.2. Güç Ünitesi Sihirbaz elektronik plakadan tespit edilen 
veriyi otomatik olarak görüntüler. 

Dikkat: Eğer bir 
sinüzodial filtre 
bağlanmışsa, zarar 
görmesini önlemek için 
burada 
aktifleştirilmelidir. 

Dikkat 
Eğer infeed başka bir Kontrol Ünitesinden kontrol ediliyorsa, infeed r0863.0’ın hazır sinyali 
parametre p0864 “infeed hazır” ile dijital bir Giriş veya çıkış ile hız kontrol ünitesi boyunca 
bağlanmalıdır. Eğer bu hesaba katılmazsa infeed zarar görebilir. 
3.3. Hız kontrol 
ünitesinün 
ayarlanması 

Motor standardını(IEC/NEMA) ve güç 
bölümü uygulamasını seçebilirsiniz. 

 

 
© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 

     SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 
 

 
 



 92 

Tablo 3-9 STARTER ile devreye alma sıralaması - devam 
 

Ne yapılacak? Nasıl yapılacak Uyarı 
 

3.4. Motor Motorun adını girebilirsiniz(örneğin 
donanım kimliğini) 
Motor verisi girişi: Evet 
Motor Tipini seçiniz: “1LAB” 

Motorlar listesinden 
standart bir motor seçebilir 
ve motor verisini kendiniz 
girebilirsiniz. Ondan sonra 
motor tipini seçebilirsiniz. 

3.5.Motor Verisi Tip plakasındaki motor verisini 
girebilirsiniz. Eğer biliniyorsa, motor ve 
hız kontrol ünitesi hat için mekanik veri 
de girilebilir. 
Eşdeğer devre şeması: Hayır 

Eğer mekanik veri 
girmezseniz, bu veri tip 
plakasındaki veri temelinde 
değerlendirilecektir veya 
otomatik motor verisi 
kimliği aracılığıyla tespit 
edilecektir. 

3.6. Motor Freni 
 

Burada freni yapılandırabilir ve “kapsamlı 
fren kontrolü” fonksiyon modülünü 
aktifleştirebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için 
Fonksiyon El Kitabına 
bakınız. 

3.7. Enkoder Listeden standart enkoder tipini seçiniz: 
evet 
“ X521/X531 için1024 HTL A/B 
R.”seçiniz.  

Eğer listede olmayan bir 
enkoder kullanıyorsanız, 
ayrıca veri girişi 
yapmalısınız.  

3.8. Hız kontrol ünitesi 
Fonksiyonları 

Burada uygulama ve motor kimliğini 
seçebilirsiniz. 
Motor kimliği:”1” 

Uygulama seçiminiz açık 
devre/kapalı devre kontrol 
parametrelerinin 
hesaplamasını etkiler. Bir 
kez darbeler başladı mı 
dışarıya bir tanıtım akışı 
yapılır.  Motordan akan 
akım, onun kendisini bir 
çeyrek dönüşe göre 
düzenlediği anlamına gelir. 
Bir kez ölçüm tamamlandı 
mı döner motor bir sonra 
darbeler yeniden 
başladığında kendisini 
optimize eder.  

3.9. Kilit Parametreler İlgili uygulamaya göre kilit parametreleri 
girmelisiniz. Örneğin: Hız kontrol ünitesi 
hat için genel mekanik koşulları 
girebilirsiniz. 

 

3.10 Özet Hız kontrol ünitesi verisi panoya tesis 
belgeleme amaçları için panoya 
kopyalanabilir ve daha sonra mesela bir 
yazı programına eklenebilir.  
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Tablo 3-9 STARTER ile devreye alma sıralaması - devam 
 

Ne yapılacak? Nasıl yapılacak Uyarı 
Sinyallerin ve BICO iç 
bağlantılarının 
sağlanması 

İnfeed ve iki hız kontrol ünitesi için 
sinyallerin olanaklı kılınması Kontrol 
Ünitesi 320 deki dijital giriş 
aracılığıyla iletilmelidir.  

Not: Eğer bir Aktif Hat 
Modülü yerleştirilmişse, hem 
infeed hem de hız kontrol 
ünitesi için aynı sinyal kaynağı 
kullanılmalıdır. 

• Aktif Hat Modülü için sinyallerin 
sağlanması 

• P0840=722.4 ON/OFF1 
• P0844=722,5 OFF2 
• P0852=722,6 çalışmak mümkün 

kılınmıştır. 

 4.1. Aktif Hat Modülü 
 
 
 
 

 
 

• Motor modülü için sinyalleri 
sağlayın(hız kontrol ünitesi_1) 

P840=722,0 ON/OFF1 
P0844=722,1 Birinci OFF 2 
P0845=1         İkinci OFF2 
P0848=722,2  Birinci OFF3 
P0849=1         ikinci OFF3 
P0852=722,3 Çalışma Mümkün 
P0864=863,0 İnfeed çalışıyor 

Fonksiyon şeması [2501] 
bakınız. 

Motor modülünün 
işleme alınması 
 
 

 
 

 
Sıçrama Fonksiyonu 
P1140=1 Sıçrama Fonk.jeneratörün 
devreye alınması(güç verilmesi) 
P1141=1 Sıçrama Fonk Jeneratörün 
başlatılması 
P1142=1  Hız ayar noktasının 
kurulumu 

Fonksiyon Şeması [3060] 
bakınız 

4.3 Sıçrama 
Fonksiyonu Jeneratörü 
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Tablo 3-9 STARTER ile devreye alma sıralaması (örnek) - devam 
 

Ne yapılacak? Nasıl yapılacak Uyarı 
Kurulum noktasını belirleyiniz. 
P1001=40 Sabit hız kurulumu noktası 1 
P1020=r0722 Sabit hız noktası seçimi 
R1024=p1070 Sabit hız noktası etkin 

0 veya 40 sabit noktası 
dijital Giriş 7 ile 
etkisizleştirilmiştir. Bu sabit 
nokta sonra ana sabit nokta 
p1070’e uygulanmıştır. 
Fonksiyon şeması[3010] 
bakınız. 
 

4.4. Kurulum 
noktası 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Motor Sıcaklık 
derecesi 

Termistor (ısıl direnç)seçimi: Motor 
Modülü aracılığıyla(11) 
Isı sensor tipi: KTY 84(2) 
Aşırı sıcaklığa tepki: Alarm ve Hata ( 
Imax’ta (görüntü çözünürlüğünde) 
herhangi bir azalma olmaz) 
Termistor hatası için hata mesajı: ON 
Gecikme süresi: 0,100 s 
Alarm eşiği: 120 santigrat derece 
Hata Eşiği: 155 santigrat derece 
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Tablo 3-9 STARTER ile devreye alma sıralaması (örnek) – devam 
 
 
Ne yapılacak? Nasıl yapılacak Uyarı 

 

 
5. 
Parametrelerin 
aygıtta 
saklanması  

• Hedef sisteme bağlanın(online çalışın) 
• Hedef aygıt �hedef aygıtı(bilgisayara) indir. 
• Hedef Aygıt�RAM’den ROM’a kopyala 

Konumlandırma göstergesi hız 
kontrol ünitesi(SINAMICS S120 
üzerine getirin ve sağ tıklayın. 
 

6. Motor 
dönmeye 
başlar 

Hız kontrol üniteleri STARTER’daki kontrol 
paneli aracılığıyla başlatılır.  

• Bu vuruşlar bir kez infeed ve hat/DC 
bağlantısı için sağlandığında yapılabilir. 
İnfeed bundan sonra çalışma moduna 
geçer.  

• Vuruşlar bir kez temin edilebildiğinde bir 
kerelik motor veri tanıtımı çalışır(eğer 
aktive edilmişse) 

• Vuruşlar yeniden temin edildiğinde döner 
motorun optimizasyonu gerçekleşir.  

Kontrol paneli hakkında daha 
fazla bilgi için Başlarken 
bölümüne bakınız. Motorun 
tanıtımı sırasında, motordan bir 
akım geçer, bu motorun kendini 
çeyrek devire kadar kendisini 
düzenlemesi anlamına gelir.  
Motor tanıtılması ve hat/DC 
bağlantısı kimliği hakkında daha 
fazla bilgi için Fonksiyon El 
Kitabına bakınız.  

 
Tanı içi Parametrelerin Gözden Geçirilmesi(Liste El Kitabına bakınız) 
R0002 İnfeed/ hız kontrol ünitesi çalışması görüntülenmesi 
R0046 Sinyallerin Kaybedilmesi( daha fazla bilgi için Tanı paragrafına bakınız) 
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3.8. İlk kez kullanım için örnek olarak devreye alma 
        Vektör AC hız kontrol ünitesisü ile BOP 20 
 
 Bu paragrafta tanımlanan devreye alma örneği tüm yapılandırma ve parametre 

ayarlarını göstermektedir. Devreye alma BOP kullanılarak yürütülmüştür. 
 
Devreye Alma için Koşullar 
 

1. Devreye alma koşulları karşılanmıştır. 
     � Bölüm 2,1’e bakınız. 
2. Devreye alma için kontrol listesi tamamlanmıştır ve tüm maddeler tamamdır. 
     � Bölüm2,1’e bakınız. 
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3.8.1. Görev 
 1- Aşağıdaki parçalarla ( çalışma modu vektör, Kapalı devre hız kontrollü) bir hız 

kontrol ünitesi birimini devreye alınız: 
 
       Tablo 3-10 Parça açıklamaları 
 
  

Adı Parça Sipariş No 
Kapalı devre kontrol 
Kontrol Birimi Kontrol Ünitesi 310DP 6SL3040-0LA00-0AAx 
Operatör Paneli Temel Operatör Paneli 6SL3055-0AA00-4BAx 
İnfeed ve Hız kontrol ünitesi 
Güç Modülü Güç Modülü 340 6SL3210-xxxxx-xxxx 
Motor Endüksiyon Motoru 

(DRIVE_CLİQ arabirimi 
yoktur) 

1LA5 

  
 
 2- Devreye alma BOP20 kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
 3- Temel Operatör Paneli BOP20’nin fonksiyon tuşları belli bir parametreye 

ayarlanmalıdır ki ON/OFF sinyali ve hız kurulum noktası bu tuşlar kullanılarak 
girilebilsin.  
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3.8.2. Parça Elektrik bağlantısı (Örnek) 
 
 Aşağıdaki şema muhtemel bir parça yapılandırmasını ve Elektrik bağlantısı 

seçeneğini göstermektedir. DRIVE-CLİQ elektrik bağlantısı koyu ve kalın çizgi ile 
gösterilmiştir. 

 

  
 
   Şekil 3-13 Parça Elektrik bağlantısı (örnek) 
  Elektrik bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için Donanım El Kitabına bakınız. 
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3.8.3. BOP Kullanarak çabuk devreye alma(örnek) 
 Tablo 3-11 DRIVE-CLİQ arabirimi olmayan bir motor için çabuk devreye alma 
Çıkış Tanımlama  Fabrika ayarı 
İlk kez devreye almadan önce, hız kontrol ünitesi fabrika ayarlarında olmalıdır. 
Prosedür için alt bölüm 3.3.1.’e bakınız. 
 

 

Aygıt devreye alma parametre filtresi 
0 Hazır 
1 Aygıt Yapılandırma 
30 Parametre yeniden kurumu  

1 

 

Hız kontrol ünitesi obje tipini seçiniz 
0 Seçim yok. 
1 Hız kontrol ünitesi Tipi: SERVO 
2Hız kontrol ünitesi Tipi VEKTÖR 

0 

 

Aygır devreye alma parametre filtrelenmesi 
0 hazır 
1 aygıt yapılandırma 
30 Parametrelerin yeniden kurumu 

1 

 

Hız kontrol ünitesi obje 
seçimi(DO)2(=vektör) 
1 CU 
2 VEKTÖR 
Bir hız kontrol ünitesi objesi(DO) seçmek 
için ok ve Fn tuşunu aynı anda basınız. 
Seçilen proje üst solda görüntülenecektir. 

1 

 

Hız kontrol ünitesi, devreye alma parametre 
filtresi 
0 Hazır 
1 çabuk devreye alma 
30 parametrelerin yeniden başlatılması 

1 
 

  
  Bu parametreler burada gösterildiğinden daha fazla kurulum olanakları sağlar. İlave 

kurulum olasılıkları için Liste El Kitabına bakınız. 
  [CDS] Parametre Komut Veri Takımlarına bağlıdır.(CDS) verinin 0 olarak 

ayarlanması ön ayardır. 
  [DDS] parametre Hız kontrol ünitesi Veri Takımlarına bağlıdır.(DDS) Verinin 0 

ayarlanması ön-ayardır. 
  [MDS] Parametre Motor Veri Takımlarına bağlıdır 0 ön-ayardır. 
  BI Binectör Girişi 
  BO Bector Çıkışı 
  CI Konnektör Girişi 
  CO Konnektör çıkışı 
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Tablo 3-11 DRIVE-CLİQ arabirimi olmayan bir motor için çabuk devreye alma- devam 
Çıkış Tanımlama  Fabrika 

ayarı 

 

IEC/NEMA motor standartları 
0 IEC Motoru(Standart Birimler, örn kW) 
Ön atama: 
Ölçülen motor frekansı (p0310): 50Hz 
Güç faktörünü giriniz cos p (p0308) 
1 NEMA Motor (us birimleri örn; hp) 
Ön atama: 
Ölçülen motor frekansı (p0310): 60Hz  
Etkinliği giriniz (p0309) 
Not:  
Eğer p0100 değiştirilirse tüm ölçülmüş motor 
parametreleri yeniden kurulur.  

0 

 

Motor tipi seçimi [MDS]* 
0 motor seçilmemiş 
Devreye alma başlatılmaz. 
 
Standart motorlar: 
1 endüksiyon motor (döner) 
2 Senkron motorlar (döner, geçici mıknatıslı) 
5 Senkron motor  (döner, ayrıca ateşlemeli) 
1x 1LAx standart endüksiyon motoru (x =  1,5,6,7,8) 
12 1LE2 standart endüksiyon motoru (NEMA) 
 P0304’teki parametreyi (tip plakasındaki)ölçülen 
motor verisini ayrıca girmelisiniz ve devam 
etmelisiniz. 
 
SIEMENS katalog motorları 
10x 1PHx endüksiyon motor (x = 2,4,7) 
13x 1PMx endüksiyon motor (x = 4,6) 
2xx Senkron motorlar 
Motorların listesi motor kod listesinde verilmiştir (ek 
A’ya bakınız) Motor tipi (p0300) ve motor kod 
numarası (p0301) girilerek seçilir. Ölçülmüş motor 
verisi için parametreler uygun olarak tahsil edilmiştir.  

0 

  Bu parametreler burada gösterildiğinden daha fazla kurulum olanakları sağlar. İlave 
kurulum olasılıkları için Liste El Kitabına bakınız. 

  [CDS] Parametre Komut Veri Takımlarına bağlıdır.(CDS) verinin 0 olarak 
ayarlanması ön ayardır. 

  [DDS] parametre Hız kontrol ünitesi Veri Takımlarına bağlıdır.(DDS) Verinin 0 
ayarlanması ön-ayardır. 

  [MDS] Parametre Motor Veri Takımlarına bağlıdır 0 ön-ayardır. 
  BI Binectör Girişi 
  BO Bector Çıkışı 
  CI Konnektör Girişi  CO Konnektör çıkışı 
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Tablo 3-11 DRIVE-CLİQ arabirimi olmayan bir motor için çabuk devreye alma- devam 
 

Çıkış Tanımlama  Fabrika 
ayarı 

 

Ölçülmüş motor verisi  [MDS] 
  
Sadece p0300 < 100 (üçüncü tedarikçi motorları) 
 
Tip plakasına göre ölçülmüş motor verisini giriniz, örn: 
p0304[0      Ölçülmüş motor voltajı [MDS] 
p0305[0]     Ölçülmüş motor akımı [MDS] 
p0307[0]     Ölçülmüş motor gücü [MDS] 
p0308[0]     Ölçülmüş motor güç faktörü [MDS] (sadece  
                    p0100 için = 0)       
p03090[0]    Ölçülmüş motor etkinliği [MDS] (sadece 
                     p0100 için =1) 
p0310[0]      Ölçülmüş motor frekansı [MDS] 
p0311[0]      Ölçülmüş motor hızı [MDS] 
p0335[0]      Motor soğutma tipi [MDS]* 
                     0: Doğal soğutma  
                     1: İlave soğutma 
                     2: Su soğutma 
 
 
                               

- 

   

Motor veri tanımlaması ve devir ölçümleri* 
0 Engellenmiş 
1 Döner motor için motor veri tanımlaması 
2 Durgun durumdayken motor verisinin tanımlaması 
A07991 ve A7980  alarmlar görüntülenmiştir. 

2 

Tehlike  
Motor tanımlama sırasında hız kontrol ünitesi motorun hareket etmesine 
neden olabilir. Devreye alma sırasında ACİL DURUM DURDURMA 
fonksiyonu çalışır durumda olmalıdır. Makineleri ve personeli korumak için 
ilgili güvenlik düzenlemeleri özenle gözetilmelidir. 

 

              Bu parametreler burada gösterildiğinden daha fazla kurulum olanakları sağlar. İlave 
kurulum olasılıkları için Liste El Kitabına bakınız. 

  [CDS] Parametre Komut Veri Takımlarına bağlıdır.(CDS) verinin 0 olarak 
ayarlanması ön ayardır. 

  [DDS] parametre Hız kontrol ünitesi Veri Takımlarına bağlıdır.(DDS) Verinin 0 
ayarlanması ön-ayardır. 

  [MDS] Parametre Motor Veri Takımlarına bağlıdır 0 ön-ayardır. 
  BI Binectör Girişi 
  BO Bector Çıkışı 
  CI Konnektör Girişi 
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Tablo 3-11 DRIVE-CLİQ arabirimi olmayan bir motor için çabuk devreye alma-devam 
Çıkış Tanımlama  Fabrika 

ayarı 

 

Hızlı devreye almanın tamamlanması 
0 hızlı devreye alma yok 
1 parametrelerin yeniden kurulmasından sonra yeniden parametre girilmesi  
Tüm parametreleri fabrika ayarlarına çeviriniz (hızlı devreye alma parametresi hariç) 
PROFIBUS telgraf (p0922) ve BiCO iç bağlantıları onarın (p0700, p01000, p01500) 
Motor hesaplama p0340=1 e karşılık gelmektedir. 
2 BiCO ve motor parametreleri için hızlı parametreleştirme 
PROFIBUS telgraf (p0922) ve BiCO iç bağlantıları onarın (p0700, p01000, p01500) 
Motor hesaplama p0340=1 e karşılık gelmektedir 
3 Motor parametreleri için hızlı parametre oluşturma  
Sadece motor hesaplaması p0340=1’e karşılık gelmektedir. 
Hesaplamalar tamamlandığında p3900 ve p0010 otomatik olarak 0’a ayarlanmış olur. 
Seçilmiş bir SIEMENS katalogu motoru (p0301) parametreleri yeniden 
yazılmamıştır. 

0 

BI: ON/OFF1 [CDS] 
STW1.0 için sinyal kaynağını kurunuz (ON/OFF1) 
Kontrol ünitesinin (DO 1) hız kontrol ünitesi objesinin r0019.0’a bağlanması  
Etki: BOP’tan ON/OFF1 sinyalleri 
BOP20 ile binektör dahili bağlantıları, 9.13.2 alt bölümüne bakınız. 

0 

BI: Motorlu potansiyometre, kurulum noktasının yükseltilmesi [CDS] 
Motorlu potansiyometre için kurulum noktasını artırmak için sinyal kaynağını 
ayarlar. 
Kontrol ünitesinin (DO 1) hız kontrol ünitesi objesinin r0019.0’a bağlanması  
Etki: Sinyal; motorlu potansiyometre kurulum noktası BOP’tan yükselir. 
BOP20 ile binektör dâhili bağlantıları, 9.13.2 alt bölümüne bakınız. 

0 

BI: Motorlu potansiyometre kurulum noktasının düşürülmesi 
Motorlu potansiyometre için kurulum noktasını alçaltmak için sinyal kaynağını 
ayarlar. 
Kontrol ünitesinin (DO 1) hız kontrol ünitesi objesinin r0019.0’a bağlanması  
Etki: Sinyal; motorlu potansiyometre kurulum noktası BOP’tan alçalır. BOP20 ile 
binektör dahili bağlantıları, 9.13.2 alt bölümüne bakınız. 

0 

Bu parametreler burada gösterildiğinden daha fazla kurulum olanakları sağlar. İlave kurulum 
olasılıkları için Liste El Kitabına bakınız. 
[CDS] Parametre Komut Veri Takımlarına bağlıdır.(CDS) verinin 0 olarak ayarlanması ön 

ayardır. 
[DDS] parametre Hız kontrol ünitesi Veri Takımlarına bağlıdır.(DDS) Verinin 0 ayarlanması 

ön-ayardır. 
[MDS] Parametre Motor Veri Takımlarına bağlıdır 0 ön-ayardır. 
BI Binectör Girişi 
BO Bector Çıkışı 
CI Konnektör Girişi 
CO Konnektör çıkışı                   © Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
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Tablo 3-11 DRIVE-CLİQ arabirimi olmayan bir motor için çabuk devreye alma_ devam 
 

Çıkış Tanımlama  Fabrika 
ayarı 

 

CI: Ana kurulum noktası [CDS] 
Hız kontrolörünün hız kurulum noktası 1 için sinyal 
kaynağını kurar. 
r1050’yi kendi hız kontrol ünitesi objesinde 
bağlantılandırma. 
Etki: motorlu potansiyometre hız sabit noktasını temin 
eder. 
BOP20 ile binektör dahili bağlantıları, 9.13.2 alt 
bölümüne bakınız. 

0 

 

BOP çalışması görüntüleme modu 
0 Operasyon�r0021 aksi takdirde r0020 <-> r0021 
1 operasyon�r0021 aksi takdirde r0020 
2 Operasyon�p0005 aksi takdirde p0005 <-> r0020 
3 Operasyon �r0002 aksi takdirde r0002 <-> r0020 
4 p0005 

4 

Tüm parametreleri 
koruyun 

Üç saniye için P tuşuna basınız. 

 
 

Bu parametreler burada gösterildiğinden daha fazla kurulum olanakları sağlar. İlave kurulum 
olasılıkları için Liste El Kitabına bakınız. 

  [CDS] Parametre Komut Veri Takımlarına bağlıdır.(CDS) verinin 0 olarak 
ayarlanması ön ayardır. 

  [DDS] parametre Hız kontrol ünitesi Veri Takımlarına bağlıdır.(DDS) Verinin 0 
ayarlanması ön-ayardır. 

  [MDS] Parametre Motor Veri Takımlarına bağlıdır 0 ön-ayardır. 
  BI Binectör Girişi 
  BO Bektör Çıkışı 
  CI Konnektör Girişi 
  CO Konnektör çıkışı                  
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3.9. Bir Örnek Olarak Servo AC Sürücüsü Kullanarak İlk Kez Kullanım İçin Devreye 
Almak   
 
 Bu paragrafta tanımlanan devreye alma örneği tüm yapılandırma ve parametre 

ayarlarını göstermektedir. Devreye alma BOP20 kullanılarak yürütülmüştür. 
 
Devreye Alma için Koşullar 
 

1. Devreye alma koşulları karşılanmıştır. 
     � Bölüm 2,1’e bakınız. 
2. Devreye alma için kontrol listesi tamamlanmıştır ve tüm maddeler tamamdır. 
     � Bölüm2,1’e bakınız. 
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3.9.1. Görev 
 1- Aşağıdaki parçalarla ( çalışma modu vektör, Kapalı devre hız kontrollü) bir hız 

kontrol ünitesi birimini devreye alınız: 
 
       Tablo 3-12 Parça açıklamaları 
 
  

Adı Parça Sipariş No 
Kapalı devre kontrol 
Kontrol Birimi Kontrol Ünitesi 310DP 6SL3040-0LA00-0AAx 
Operatör Paneli Temel Operatör Paneli 

BOP20 
6SL3055-0AA00-4BAx 

İnfeed ve Hız kontrol ünitesi 
Güç Modülü Güç Modülü 340 6SL3210-xxxxx-xxxx 
Motor DRIVE-CLiQ arabirimi ile 

birlikte senkronize motor 
1FK7061-7AF7x-xAxx 

DRIVE-CLiQ aracılığıyla 
motor enkoderi 

Artırıcı enkoder sin/cos 
C/D 1 Vpp 2048 p/r. 

1FK7xxx-xxxxx-xAxx 

  
 
 2- Devreye alma BOP20 kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
 3- Temel Operatör Paneli BOP20’nin fonksiyon tuşları belli bir parametreye 

ayarlanmalıdır ki ON/OFF sinyali ve hız kurulum noktası bu tuşlar kullanılarak 
girilebilsin.  
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3.9.2. Parça Elektrik bağlantısı (Örnek) 
 
 Aşağıdaki şema muhtemel bir parça yapılandırmasını ve Elektrik bağlantısı 

seçeneğini göstermektedir. DRIVE-CLİQ elektrik bağlantısı koyu ve kalın çizgi ile 
gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3-14 Parça Elektrik bağlantısı (örnek) 
  Elektrik bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için Donanım El Kitabına bakınız. 
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3.9.3 BOP kullanılarak hızlı devreye alma (örnek) 
 
Tablo 3.13 Bir DRIVE-CLiQ arabirimi ile bir motorun hızlı devreye alınması 
Çıkış  Tanımlama  Fabrika 

ayarı 
Not: 
İlk kez devreye almadan önce hız kontrol ünitesi fabrika ayarlarında olmalıdır. Prosedür için 
alt bölüm 3.3.1’e bakınız. 

 

Aygıt devreye alma parametre filtresi 
0 Hazır 
1 Aygıt yapılandırması 
30 Parametrelerin yeniden kurulması 

1 

 

Sürücü obje tipini seçiniz 
0 Seçim yok 
1 Hız kontrol ünitesi tipi SERVO 
2 Hız kontrol ünitesi tipi VEKTÖR 
 

0 

 

Aygıt devreye alma parametre filtresi 
0 Hazır 
1 Aygıt yapılandırma 
2 Hız kontrol ünitesi tipi/hız kontrol opsiyonlarının tanımı 
30 Parametrelerin yeniden kurulması 

1 

 

Sürücü objesi fonksiyon modülü 
Bit2 hız/tork kontrolü 
Bit8 genişletilmiş ayar noktası kanalı 

0000 

 

Aygıt devreye alma parametre filtresi 
0 Hazır 
1 Aygıt yapılandırması 
30 Parametrelerin yeniden kurulması 

1 

 

Hız kontrol ünitesi objesi (DO) 2 seçiniz (=SERVO) 
1 CU 
2 SERVO 
Bir hız kontrol ünitesi obje (DO) seçmek için Fn ve ok 
işaretine aynı anda basınız. 
Seçilmiş proje sol üstte görüntülenecektir. 

1 

Bu parametreler burada gösterildiğinden daha fazla kurulum olanakları sağlar. İlave kurulum 
olasılıkları için Liste El Kitabına bakınız. 

  [CDS] Parametre Komut Veri Takımlarına bağlıdır.(CDS) verinin 0 olarak 
ayarlanması ön ayardır. 

  [DDS] parametre Hız kontrol ünitesi Veri Takımlarına bağlıdır.(DDS) Verinin 0 
ayarlanması ön-ayardır. 

  [MDS] Parametre Motor Veri Takımlarına bağlıdır 0 ön-ayardır. 
  BI Binectör Girişi 
  BO Bector Çıkışı 
  CI Konnektör Girişi 
  CO Konnektör çıkışı                  
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Tablo 3.13 Bir DRIVE-CLiQ arabirimi ile bir motorun hızlı devreye alınması, devamı 
Çıkış Tanımlama  Fabrika 

ayarı 

 

BI: ON/OFF1 [CDS] 
STW1.0 (ON/OFF) için sinyal kaynağını kurar 
Kontrol Ünitesinin (DO1) hız kontrol ünitesi objesinin r0019.0’a 
bağlanması 
Etki: BOP’dan ONN/OFF1 sinyali 
BOP20 ile binektör dâhili bağlantıları, 9.13.2 alt bölümüne bakınız. 

0 

 

BI: Motorlu potansiyometre, kurulum noktasının yükseltilmesi 
[CDS] 
Motorlu potansiyometre için kurulum noktasını artırmak için sinyal 
kaynağını ayarlar. 
Kontrol ünitesinin (DO 1) hız kontrol ünitesi objesinin r0019.13’e 
bağlanması  
Etki: Sinyal; motorlu potansiyometre kurulum noktası BOP’tan yükselir. 
BOP20 ile binektör dâhili bağlantıları, 9.13.2 alt bölümüne bakınız. 

0 

 

 BI: Motorlu potansiyometre kurulum noktasının düşürülmesi[CDS] 
Motorlu potansiyometre için kurulum noktasını alçaltmak için sinyal 
kaynağını ayarlar. 
Kontrol ünitesinin (DO 1) hız kontrol ünitesi objesinin r0019.14’e 
bağlanması  
Etki: Sinyal; motorlu potansiyometre kurulum noktası BOP’ta alçalır. 
BOP20 ile binektör dâhili bağlantıları, 9.13.2 alt bölümüne bakınız. 

0 

 

CI: Ana kurulum noktası [CDS] 
Hız kontrolörünün hız kurulum noktası 1 için sinyal kaynağını kurar. 
r1050’yi kendi hız kontrol ünitesi objesinde (DO63) bağlantılandırma. 
Etki: motorlu potansiyometre hız sabit noktasını temin eder. 
BOP20 ile binektör dahili bağlantıları, 9.13.2 alt bölümüne bakınız. 

0 

 

BOP çalışması görüntüleme modu 
0 Operasyon�r0021 aksi takdirde r0020 <-> r0021 
1 O �r0021 aksi takdirde r0020 
2 Operasyon�p0005 aksi takdirde p0005 <-> r0020 
3 Operasyon �r0002 aksi takdirde r0002 <-> r0020 
4 p0005 

4 

Tüm parametreleri 
koruyun 

Üç saniye için P tuşuna basınız.  

Bu parametreler burada gösterildiğinden daha fazla kurulum olanakları sağlar. İlave kurulum olasılıkları için Liste 
El Kitabına bakınız. 
[CDS] Parametre Komut Veri Takımlarına bağlıdır.(CDS) verinin 0 olarak ayarlanması ön ayardır. 
[DDS] parametre Hız kontrol ünitesi Veri Takımlarına bağlıdır.(DDS) Verinin 0 ayarlanması ön-ayardır. 
[MDS] Parametre Motor Veri Takımlarına bağlıdır 0 ön-ayardır. 
BI Binektör Girişi 
BO Bektor Çıkışı 
CI Konnektör Girişi 
CO Konnektör çıkışı                  
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3.10 Lineer motorları (Servo Devreye alma) 
 
3.10.1 Lineer motorları Devreye alma üstüne genel bilgi 
 
 Motorları devreye almadan önce, aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır: 

• Devreye alma için tüm ön koşullar sağlandı mı ve devreye alma kontrol listesindeki 
noktalar denetlendi mi (Paragraf 2’ye bakınız)? 

 
lineer motorların, enkoderlerin ve güç bağlantısının, yapılandırma ve montajı hakkında 
detaylı bilgiyi aşağıdaki dokümanda bulabilirsiniz:: 
 
/PJLM/ 1FN1, 1FN3 Lineer Motorlar için Yapılandırma El Kitabı 
 
 

Rotatif ve lineer sürücüler için terminoloji 
 
Tablo 3-14 Karşılaştırma  

 
   
Rotatif sürücüler için terminoloji Lineer sürücüler için terminoloji 
Hız  Hız  
Tork Güç 
Stator Birincil bölüm 
Kasnak İkincil bölüm 
Kasnak İkincil bölüm 
Dönüşün yönü Yön  
Vuruş sayısı Izgara aralığı 
Dönüş  Çalışır  
 
 
Akım yokken yapılacak kontroller 
 
 Aşağıdaki denetimler yapılabilir: 
 1. Lineer motor 

— Hangi lineer motor kullanılmaktadır 
  1FN_ _ _ _ -_ _ _ _ _-_ _ _ _  

— Motor monte edildi mi ve çalıştırılmaya hazır mı? 
— Eğer bir soğutma devresi kullanılıyorsa, bu fonksiyonel mi? 

2. Mekanik sistem 
— Mil tam dönüş alanında rahat hareket edebiliyor mu? 
— Birinci ve İkinci bölümler arasındaki hava boşluğu ve montaj boyutları motor 

üreticisinin verisine uygun mu? 
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— (Askıya alınmış) Milin (yerine) asılması: 
Eğer bekleme süresi eşitlemesi eksenlere uygulanmışsa, bu çalışıyor mu? 

— Fren 
Eğer bir fren kullanılmışsa, doğru şekilde kontrol edildi mi? (Fonksiyon El Kitabına bakınız). 
 

— Geçiş yolunun sınırlandırılması 
Mekanik sonlar mevcut mu ve geçiş yolunun her iki ucuna sıkıca vidalandı mı? 
— Hareketli kablolar düzgün olarak bir kablo sürükleme takımının içine toplandı mı?  

3. Ölçüm sistemi 
— Hangi ölçüm sistemi kullanılmaktadır? 

_ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ __ 
Tam veya artışlı abs   incr  
Şebeke aralığı_ _ _ _ _ _ _ __ um 
Sıfır işaretleri (numara veya konum) _ _ _ _ _ _ _ __ 

 
— Pozitif hız kontrol yönü nerede? 

Ölçme sisteminin pozitif sayma yönü nerede? 
Invert (ters çevirme)? Evet     Hayır  

 
4. Elektrik bağlantısı 

— Güç Modülü (UVW,  faz dizisi, saat yönü dönüş alanı bağla) 
— Koruyucu iletken bağlandı mı? 
— Ekran bağlandı mı? 

Kablolar, ekran bağlantı plakasının terminal bloğuna bağlandı mı? 
 

� Isı sensorü (Temp-F) 
Isı sensorü (Temp-F), ortalama mutlak sarmal ısıyı ölçmek için kullanılabilir) 

 
     � Aşırı sıcaklık düğmesi (Temp-S) 

Aşırı sıcaklık kapatma devresi (Temp-S), her bir motor faz sarmalı için aşırı 
ısınmanın ayrı ayrı dijital olarak gözlenmesini sağlar 
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 _______________________________________________________________ 

  Tehlike 
Temp-F ve TEMP-S devrelerinden hiçbiri, VDE 0160/EN 50178 gereğince ne 
birbirleri arasında nede güç devreleri arasında “koruyucu ayırım”a sahip değildir. 
 
Bu nedenle, SELV/PELV devreleri gibi kullanılmamalıdırlar veya onlarla 
bağlanmamalıdırlar. 
 
Aynı zamanda 1FN1, 1FN3 Lineer Motorların /PJLM/ Yapılandırması El Kitabına 
bakınız. 

 
- Isı sensor değerlendirmesi 

 
___________________________________________________________ 
 
5. Enkoder sistem bağlantısı 

   Enkoder sistem SINAMICS’a doğru olarak bağlandı mı? 
 
 

3.10.2. Bir ana bölümlü Lineer Motorun Devreye Alınması 
 
STARTER ile devreye alma 
 
  _______________________________________________________________ 

  Tehlike 
Lineer hız kontrol üniteleri geleneksel hız kontrol ünitelerie göre belirgin olarak 
daha yüksek ivme ve hız dereceleri elde ederler. 
Kişi veya makine için herhangi bir potansiyel tehlikeyi önlemek için dönüş alanı 
her zaman temiz tutulmalıdır. 
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Motoru STARTER ile devreye alma 
1- Motor tipini seçme 

Motorların listesinden standart bir motor seçebilirsiniz veya eğer üçüncü taraf 
motorları kullanıyorsanız motor verisini kendiniz girebilirsiniz. 

 
   

 
 
 Şekil 3.15 STARTER’da motor ekranı 
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2. Motor Verisi Girişi 
 Aşağıdaki motor verisi başka üreticilerden temin edilmiş motorlar için girilebilir. 
 
 Tablo 3.15 Motor verisi 
 
  

Parametreler Tanım Açıklama  
p0305 Ölçülmüş motor akımı - 
p0311 Motorun ölçülen hızı - 
p0315 Motor çift kutup genişliği  
p0316 Motor güç devamlılığı - 
p0322 Motor hız derecesi, maksimum - 
p0323 Maksimum motor akımı - 
p0338 Motor limit akımı - 
p0341 Motor ağırlığı - 
p0350 Motor stator direnci, soğuk - 
p0356 Motor stator sızıntı indüktansı - 

 
  
 
 Tablo 3.16 Opsiyonel motor verisi, eşzamanlı (senkronize)motor (lineer) 
 
 

Parametreler Tanım Açıklama  
p0312 Ölçülmüş motor gücü - 
p0317 Motor voltaj devamlılığı - 
p0318 Motor duruş akımı - 
p0319 Motor duruş gücü - 
p0320 Ölçülmüş motor mıknatıslanma akımı - 
p0326 Duruş torku düzeltme faktörü - 
p0329 Kutup pozisyonu teşhis akımı - 
p0348 Alan direncinin azaltılmasının başlangıcındaki 

hız 
- 

p0353 Motor serileri indüktansı - 
p0391 Akım kontrolörünü uyarlama, başlangıç 

noktasını alçaltma 
- 

p0392 Akım kontrolörünü uyarlama, başlangıç 
noktasını yükseltme 

- 

p0393 Akım kontrolörünü uyarlama, P ilerlemesinin 
daha yüksek derecelenmesi 

- 
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3.  Kullanıcı tanımlı enkoder verisi 
 
 Lineer motorlarla, Enkoder, “Kullanıcı-tanımlı enkoder verisi” ekranında yapılandırılır. 
 
 

 
 
 Şekil 3.16  STARTER’daki enkoder veri ekranı 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 

  Uyarı 
Lineer motorlar ilk defa yapılandırılırken, akım çevirme açı karşılığı (p0431) ayarlanmalıdır 
Akım çevirme açı karşılığı ve kutup konumu tanıtımı (servo) hakkında daha fazla bilgi için 
fonksiyonel tanımlara başvurunuz. 
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3.10.3. Birçok benzer ana bölümü olan Lineer Motorların Devreye Alınması 
 
Genel Bilgi 
   Eğer birden çok motorun EMF’si(Elektro İtki gücü- ElectroMotive Force) birbirlerine 

göre aynı göreceli faz pozisyonunda ise, bağlantı kabloları paralel olarak bağlanabilir 
ve bir hız kontrol ünitesiden çalıştırılabilir.  

 
  Paralel olarak bağlanan lineer motorlar devreye alınması tek bir lineer motorun 

devreye alınmasına temellendirilmiştir.  Hız kontrol ünitesi STARTER’da 
yapılandırılırken paralel bağlanan ana bölümlerin sayısı “Motor” ekranına(p0306) 
girilir.  

 
  İlk olarak sadece bir lineer motor (motor1) hız kontrol ünitesiye bağlanır ve ayrı bir 

motor olarak devreye alınır. Açısal akım devir karşılığı otomatik olarak tespit ve not 
edilir. 

  
  Motor1’in yerine diğer motorlar bağlanır ve tek tek ayrı motorlar olarak devreye 

alınır. Burada da açısal akım devir karşılığı otomatik olarak tespit ve not edilir.  
  Eğer motor1 ile diğer motorların açısal akın devir karşılıkları arasındaki fark 10 

dereceden (elektriksel) az ise, motorların hepsi hız kontrol ünitesiye paralel olarak 
bağlanabilir ve n lineer motorların paralel yapılandırması olarak devreye 
alınabilirler.(örn.2*1FN1xxx) 

  __________________________________________________________________ 
  Not: 
  Sadece özdeş lineer motorlar(aynı güçte, sargı tipinde, ikincil bölüm tipleri ve hava 

geçidinde olan) paralel olarak bağlanabilir.( paralel olarak bağlanacak ikincil 
bölümlerin sipariş numarası sargı duyarlılığı ve/veya ana bölüm uzunluğuna kadar 
özdeş olmalıdır) 

  Bir eksendeki lineer motorlar paralel olarak bağlanırsa, birbirine göre ana bölümlerin 
konumları ve ikincil bölümlere göre konumları, eşleşen bir elektrik fazı elde etmek 
için özellikli bir hat konumu sergilemelidir.  

  Daha fazla bilgi için:/PJLM/ Lineer Motorlar için Yapılandırma El Kitabına bakınız.
           1FN1,1FN3 

  __________________________________________________________________
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Sıcaklık sensoru ve Elektrik Kablo bağlantısı 
 

• Isı sensorları örneğin, aşağıdaki gibi değerlendirilebilir: 
- Motor1: Hız kontrol ünitesi aracılığıyla değerlendirilmiştir. 
- Motor n: Bağlanmamıştır (kısa devrelidir ve PE’ye bağlanmıştır) 

• Sıcaklık Düğmesi 
- Motor 1’den n’e kadar: Bir PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) 

aracılığıyla değerlendirilmiştir. 

          Uyarı  
Sıcaklık gözetim devrelerini bağlarken, DIN EN 50178 koruyucu ayrım teknik 
özelliklerini dikkatle gözetiniz. 
Ayrıca, /PJLM/ Lineer Motorlar 1FN1,1FN3 için Yapılandırma El Kitabına 
bakınız. 
 

         3.10.4. Termal Motor Koruması  
          

   Açıklama 
   1FN1, 1FN3 ana bölümlerin termal motor koruması için iki bağımsız gözetim 

devresi mevcuttur.  
   Mutlak, ortalama sargı sıcaklık derecesi bir derece sensörü (KYT) içeren bir 

derece sensörü(Temp-F) kullanılarak ölçülebilir.  
   Aşırı Isınma kapatma devresi(Temp-S her bir motorun faz sargısının aşırı ısınma 

durumuna karşı dijital olarak gözetimini sağlar.  
   Motorun korunması için iki bağımsız sıcaklık derece devresi Temp-F ve Temp-

S ister ayrı ayrı isterse birlikte kullanılabilir. Motorun aşırı ısınmaya karşı 
korunması için en az bir Temp-S kullanılmalıdır. 

 
   Temp-F ve Temp-S için devre ve bağlantı sistemi detaylı olarak /PJLM/ Lineer 

Motorların Yapılandırılması El Kitabında verilmiştir.  
   _________________________________________________________________ 

 Tehlike 
   Temp-F ve Temp-S devreleri VDE 0160/EN 50178’e göre ne birbirleri arasında 

ne de güç devresiyle arasında “koruyucu ayrım”a sahip değildir 
   __________________________________________________________________ 
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  _______________________________________________________________ 
 

    Tehlike 
   Temp-S termal motor koruması için bağlanmak zorundadır, Temp-S 

bağlanmamasına izin verilmemektedir. 
 
   Temp-F Opsiyonel olarak devreye almak ve test etmek için bir ölçüm cihazına 

bağlanabilir.  
   Düzenli çalışma için Temp-F bağlantıları kısa devre yapılmalı ve PE’ye 

(Preinstallation Environment) bağlanmalıdır. 
  _________________________________________________________ 

 
  
 _____________________________________________________________________ 
    Not 

Sıcaklık derecesi sensoru (Temp-F) sadece ana bölümdeki bir fazın sargı 
derecesini değerlendirir. Ancak, senkronize motorlardaki fazlar, farklı 
derecelerde  
Yüklendiklerinde, en kötü durumda, ölçülmeyen fazlar daha yüksek sıcaklıklara 
sahip olabilir.  

  
 _____________________________________________________________________ 
 
  
 _____________________________________________________________________
        Not    

Koruyucu ayrımla, SINAMICS hız kontrol ünitesi sisteminin sensor modülüne 
uygun koruyucu bir araç kullanmaksızın Temp-F’i bağlamamalısınız. 
Temp-F kullanırken ve bağlarken, hız kontrol ünitesiye elektrik verildiği zaman 
terminallerin motor tarafında ve Temp-F bağlantı kablosunda tehlikeli miktarda 
voltaj olduğuna dikkat edilmelidir. Bu demektir ki hız kontrol ünitesi her zaman 
devreden çıkartılmalıdır ki hiç elektrik olmadığından emin olunabilsin. 

 

 
Not 
Koruyucu ayrım uygularken, Temp-S2i Programlanabilir Lojik Kontrolör(PLC) 
veya SINAMICS hız kontrol ünitesi sisteminin sensor modülüne, 3RN1013-
1BW10 termistör motor koruyucu cihaz olmaksızın bağlamamalısınız. 
Temp-F kullanırken ve bağlarken, hız kontrol ünitesiye elektrik verildiği zaman 
terminallerin motor tarafında ve Temp-F bağlantı kablosunda tehlikeli miktarda 
voltaj olduğuna dikkat edilmelidir. Bu demektir ki hız kontrol ünitesi her zaman 
devreden çıkartılmalıdır ki hiç elektrik olmadığından emin olunabilsin. 

Sıcaklık sensorlarının Değerlendirilmesi 
Ayrıca, /PJLM/ Lineer Motorlar 1FN1,1FN3 için Yapılandırma El Kitabına 
bakınız. 
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3.10.5 Ölçüm Sistemi 
 
Kontrol Kavramının Tespit edilmesi 
 
  Bir eksenin kontrol kavramı eğer hız kontrol ünitesinün pozitif yönü (= saat 

yönünde dönen alan U,V,W) ölçüm sisteminin pozitif sayma yönü ile uyuşuyorsa 
doğru demektir.  

 
 ________________________________________________________________
_____ 

  Not:  
  Hız kontrol yönünü belirleme verisi sadece Siemens motorları için geçerlidir(1FNx 

motorları) 
  Eğer hız kontrol ünitesinün pozitif yönü ile ölçüm sisteminin pozitif sayma yönü 

uyuşmuyorsa, gerçek hız değeri (P0410.0) hız kontrol ünitesi devreye alınırken 
tersine çevrilmelidir.  

  Kontrol kavramı ayrıca hız kontrol ünitesiye ilk parametreler girilirken de; ve sinyal 
girişi önlenerek (kapatılarak) elle hareket ettirilerek kontrol edilebilir. 

  Eğer kutuplar pozitif yönde hareket ediyorsa, o zaman hız gerçek değeri sayımının 
yönü de pozitif olmalıdır. 

  ___________________________________________________________________ 
 
Sürücü Yönünün Tespit edilmesi 
  Hız kontrol ünitesinün yönü eğer ana bölüm ikincil bölüme göre kablo çıkış 

yönünün tersine hareket ediyorsa pozitiftir. 
    

   
   Şekil 3-17 Hız kontrol ünitesinün pozitif yönünün tespiti 
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Ölçüm Sisteminin Sayma Yönünün Tespiti 
   
   Sayma yönünün tespiti ölçüm sistemine bağlıdır. 

• Heidenhain Ölçüm Sistemleri 
  
 ______________________________________________________________________ 
  Not: 

Eğer sensör kafası ve dereceleme plakası arasındaki mesafe yükselirse ölçüm 
sistemlerinin sayma yönü pozitiftir,  

  
Şekil 3-18 Heidenhain Firması ölçüm sistemlerinin sayma yönünün tespiti 
 

• Renishaw Ölçüm Sistemleri 
       Renishaw RGH bir referans işaretine göre yön bağımlı bir durumu vardır, kontrol 

kabloları BID ve DIR ile enkoderin  parametrelerinin girilmesine ihtiyaç vardır, bu 
nedenle referans işareti sadece bir yöndeki çıkışdır.  

 
  Tablo 3-17 Genel Açıklama-Sinyaller 
   

Sinyal Kablo rengi 12 pin çember 
Konnektör  

 Bağlanılan  
+5 V 

Voltaj 
0 V 

BID Siyah Pin 9 Referans 
işareti iki 
yönlü 

Referans 
işareti tek 
yönlü 

DIR Turuncu Pin 7 Pozif yönler Negatif yön 
 

+5 V Kahverengi Pin 12 
0 V Beyaz Pin 10 

 

 
Eğer sensör kafası kablo çıkış yönündeki altın bantta göre hareket ediyorsa ölçüm 
sisteminin sayma yönü pozitiftir. 
 

 
Şekil 3-19 Renishaw Ölçüm Sistemlerinin sayma yönünün tespit edilmesi 
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 _____________________________________________________________________ 
   Not: 

Eğer sensor başlığı ana bölüme mekanik olarak bağlanmışsa, kablo çıkış yönü 
farklı olmak zorundadır. Aksi takdirde gerçek değeri tersine çeviriniz. 
 

 _____________________________________________________________________ 
 
 

3.10.6 Lineer motorun ölçüm yaparak Kontrolü 
 
 Niçin ölçüm yapılıyor? 
   Eğer lineer motor ilişkin talimatlara göre devreye alınmışsa ve açıklanamayan 

hata/yanlış mesajları alınıyorsa, bir osiloskop kullanılarak sinyallerin tamamının 
ölçülmesi gerekir. 

Faz ardışıklığının U-V-W kontrolü 
   Paralel olarak bağlanmış ana bölümler için, motor1’den EMF_U motor2’den 

EMF_U ile aynı fazda olmalıdır. Aynısı EMF_V ve EMF_W için de doğrudur. 
Bunun, uygun ölçümlerle kontrol edilmesi mutlak gereklidir.  

   Gerekli ölçümlerin yapılması: 
• Hız kontrol ünitesi hattını güç kaynağından ayırınız. 
• Önemli: DC bağlantısındaki (elektrik) boşalıncaya kadar bekleyiniz. 
• Hız kontrol ünitesideki güç kablolarını sökünüz. 

Paralel bağlanmış herhangi ana parçaları sökünüz. 
• 1kOhm rezistör kullanarak yapay bir nötr noktadan ölçünüz 

 

   
   Şekil 3.20 Ölçüm yapmak için yapılandırma 
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  Pozitif hareket eden bir yön için faz sıralaması U–V-W olmalıdır.  

Hız kontrol ünitesinün yönü, eğer ana bölüm ikincil bölüme göre kablo çıkış 
yönünün tersine hareket ediyorsa pozitiftir. 
 

 
Şekil 3-21 Hız kontrol ünitesinün pozitif yönü (saat yönünde hareket eden alan) 

 
Bir Osiloskop kullanarak değişim açısının tespiti 
   Bir kez osiloskop bağlandığında, hız kontrol ünitesi ilk olarak sıfır işaretinden 

geçmelidir ki iyi bir senkronizasyon sağlansın. 
 
   Açısal dönüşüm karşılığı EMF ve bir analog çıkış aracılığıyla normalleştirilmiş 

elektrik kutup pozisyonunun ölçülmesi ile tespit edilebilir.  
     

     
 
     Şekil 3.22 Osilogram 
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 Kanalların Tanımları (Ch1… Ch4): 
•  Ch1 EMF fazı nötr noktaya U 
• Ch2: EMF fazı nötr noktaya V 
• Ch3  EMF fazı nötr noktaya W 
• Ch4 analog çıkış aracılığıyla açısal yer değiştiren normalleştirilmiş elektrik çark  

 

    
    Şekil 3-23 CU 320 üzerinde ölçüm soketi T0’ın ayarlanma örneği 
 

  Hız kontrol ünitesi senkronize olduktan sonra, EMF fazı U ve elektrik çark 
pozisyonu arasındaki fark maksimum 10 derecedir. 

  Eğer fark daha fazla ise, değişim açısı karşılığı ayarlanmalıdır. 
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PROFIdrive’a göre Haberleşmeler  

 4 
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4.1. PROFIdrive hakkında Genel Bilgi 
 
4.1.1. SINAMICS için PROFIdrive hakkında genel blgi 
 
Genel bilgi 
 

PROFIdrive V4 üretim ve süreç otomasyonunda geniş bir dizi uygulamalarda hız 
kontrol ünitesi teknolojisi için PROFIBUS VE PROFANED profilidir.  
PROFIdrive kullanılmakta olan bağımsız bir veri iletim yolu 
sistemidir.(PROFIBUS, PROFINET) 

 
 ______________________________________________________________________ 
  Not: 

PROFIdrive hız kontrol teknolojisi için standartlaştırılmış ve aşağıdaki dokümanda 
tanımlanmıştır: 
Referanslar:/P5/ PROFIdrive Profil Hız kontrol ünitesi Teknolojisi 

 
Kontrolör, Gözetimci ve Sürücü Ünitesi 

 
• Kontrolör, Denetmen ve Hız kontrol ünitesi Ünitesi Özellikleri 
 
Tablo 4.1 Kontrolör, Denetmen ve Hız kontrol ünitesi Ünitesi Özellikleri 
    
Özellikleri Kontrolör, Denetmen Hız kontrol ünitesi Ünite 

 
Bir veri iletim yolu 
düğümü olarak 

Aktif Pasif 

Mesaj Gönderme Dışardan talep olmaksızın 
izin verilir 

Sadece ana birim 
tarafından talep edilirse 

Mesaj alma Hiçbir kısıtlama olmaksızın 
mümkün 

Sadece almak ve alındı 
bildirimine izin verilir 

 
• Kontrolör(PROFIBUS Esas Sınıf 1, PROFINET IO : IO Kontrolörü)                                                        

Bu içinde otomasyon programının yürüdüğü tipik üst-düzey bir kontroldür. 
   Örnek: SIMATIC S7 ve SIMOTION 

• Denetmen (PROFIBUS, Esas Sınıf 2, PROFINET IO:IO Denetici) 
Veri iletim yolunun çalışması sırasında yapılandırma, devreye alma, operatör 
kontrolü ve gözlem için araçlar. Hız kontrol ünitesi Ünitesi Kontrolörle sadece 
dönüşümsüz veri iletebilen araçlar. 

   Örn. Programlama araçları, insan, makine arabirimleri 
• Hız kontrol ünitesi birim : (PROFIBUS: bağımlı PROFINET IO: IO [Giriş/çıkış] 

aracı) 
SINAMICS hız kontrol ünitesi ünitesi PROFIdrive ile ilgili olarak bir hız kontrol 
ünitesi ünitedir. 
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4.2. Döngüsel Haberleşme 

Döngüsel haberleşme zamana duyarlı süreç verisinin alış verişinde 
kullanılmaktadır. 
 

4.2.1. Telgraflar ve Süreç Verisi 
 
   P0922 aracılığıyla bir telgraf seçimi hız kontrol ünitesi ünitesi tarafında süreç 

verisinin (Kontrol Ünitesine) aktarımını belirler. 
   Hız kontrol ünitesi ünitesi bakımından alınan süreç verisi alım kelimelerini ve 

gönderilecek süreç verisi gönderim kelimelerini kapsar. 
   Kelimelerin alınması ve gönderilmesi aşağıdaki öğeleri kapsar: 

• Alım kelimeleri: Kontrol kelimeleri veya kurulum noktalarıdır 
• Gönderilen kelimeler: Durum kelimeleri veya gerçek değerlerdir. 

 
 Hangi tip telgraflar kullanılıyor? 
   1. Standart Telgraflar 

Standart telgraflar PROFIdrive profiline göre yapılanmışlardır.  Dâhili süreç 
verisi bağlantıları telgraf numarası ayarlarına göre otomatik olarak kurulur. 
Aşağıdaki standart telgraflar p0922 aracılığıyla kurulabilir: 
- 1 Hız Kontrolü, iki kelime 
- 2 hız kontrolü 4 kelime 
- 3 hız kontrolü, 1 durum enkoderi 
- 4 hız kontrolü, 2 durum enkoderi 
- 5 DSC, 1 durum enkoderi 
- 6 DSC, 2 durum enkoderi 
- 7 Temel konumlandırıcı 
- 20 Hız kontrolü, VIK-NAMUR  
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2. Üreticiye özel telgraflar 
 
   Üreticiye özel telgraflar dahili firma teknik özelliklerine göre yapılandırılır. 

Dahili süreç veri bağlantıları telgraf numarası ayarlarına göre otomatik olarak 
kurulur.  

    
   Aşağıdaki satıcıya özel telgraflar p0922 aracılığıyla kurulabilir. 

- 102 tork azaltması ile hız kontrolü, 1 durum enkoderi 
- 103 tork azaltması ile hız kontrolü, 2 durum enkoderi 
- 105 DSC ile tork azaltma, 1 durum enkoderi 
- 106 DSC ile tork azaltma, 2 durum enkoderi 
- 110 Ana konumlandırıcı 
- 116 DSC ile tork azaltma, 2 durum enkoderi 
- 352 Hız Kontrolü, PCS7 
- 370 İnfeed için telgraf 
- 390 Kontrol Ünitesi(hız kontrol ünitesi obje1, DO1) için telgraf, dijital Giriş 

ve çıkışlar 
- 391 Kontrol Ünitesi(hız kontrol ünitesi obje1, DO1) için telgraf, dijital Giriş 

ve çıkışlar ve 2 sondaj(deneme) 
- 392 Kontrol Ünitesi(hız kontrol ünitesi obje1, DO1) için telgraf, dijital Giriş 

ve çıkışlar ve 6 sondaj(deneme) 
 
3. Serbest Telgraflar (p0922=999) 
Telgraf göndermek ve almak, BICO teknolojisi kullanılarak gönderilen alınan 
süreç verisinin iç bağlantısı yapılarak yapılandırılabilir.  
 
Tablo 4.2. Süreç verisinin gönderilmesi ve alınması 
 SERVO, VEKTÖR Cu_S 

 
Süreç verisinin alınması 
D Kelime bağlayıcı 
çıkış 

r2060[0….14] -- 

Kelime bağlayıcı 
çıkış 

r2050[0…15] r2050[0….4] 

Binektor çıkış r2090.0…15 
r2091.0…15 
r2092.0…15 
r2093.0…15 

r2090.0…15 
r2091.0…15 
 

Serbest Binektör- 
Bağlayıcı Konverteri 

p2080[0…15],p2081[0…15],p2082[0…15] 
p2083[0…15],/r2089[0…3] 

Süreç verisinin 
gönderilmesi 

 

DWORD bağlayıcı 
Giriş 

p2061[0…14]  
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 Tablo 4.2. Süreç verisinin gönderilmesi ve alınması-devamı 
 SERVO, VEKTÖR Cu_S 

 
Kelime 
bağlayıcı 
Giriş 

p2051[0….18] p2051[0….6] p2051[0…4] 

Serbest 
Bağlayıcı- 
Binektör 
Konverteri 

P2099[0…1]/r2094.0…15, r2095.0…15 
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Telgraf iç bağlantıları 
 (Fabrika ayarları ) p0922=999’u p0922=/= 999 olarak değiştirdiğinizde telgraflar dâhili 
olarak bağlanmış ve otomatik olarak bloke edilmiş olur.  

Not: 
Telgraf 20, 352 istisnadır. Burada,  aktarım telgrafındaki PZD06 ve alım programındaki 
PZD03’ten PZD06’ya kadar istenildiği gibi içsel olarak bağlantı kurulabilir.   

 
P0922=/=999’u p0922=999 olarak değiştirdiğinizde bir önceki telgraf iç bağlantısı 
alıkonulmuş olur ve değiştirilebilir.  

P0922=999 ve p092079=/= olarak değiştirdiğinizde, p2079 aracılığıyla 
parametrelendirilen telgraf dâhili bağlantısı otomatik olarak işler ve bloke olur. Ancak, 
telgraf gönderilebilir. 

 Bunlar mevcut telgraflar temelinde serbest telgrafları istenildiği gibi dahili olarak 
bağlamak için basit yöntemlerdir. 

Telgraf Yapısı 

 P0978 yeniden sınıflandırılabilir PZD değişimine katılan hız kontrol ünitesi objelerini 
kimliğini tespit etmek ve PZD (Phase zero defence- Faz sıfır koruması)değişimi 
içindeki ardışıklıklarını belirlemek için bir sıfır ilave edilebilir. İlk sıfırdan sonra 
listelenen hız kontrol ünitesi objeler süreç veri değişiminin dışında tutulmuş olurlar. 
 ____________________________________________________________________ 

  Not:  

• PROFIdrive profili ile uyum sağlamak için aşağıdakiler uygulanmalıdır: 

- PZD alım kelimesini tıpkı kontrol kelimesi 1 gibi 1 olarak bağlantı kurunuz. 

- PZD gönderi kelimesini durum kodu 1 gibi dâhili olarak 1 bağlayınız. 

          PZD1 için WORD formatını kullanınız. 

Bir PZD= bir kelime 

Bir PZD kelimesi için iç bağlantı parametrelerinden sadece biri (p2051 veya p2061) 
=/= 0 değerine sahip olabilir.  

• Referans değişkenler olarak fiziki kelime ve çift kelime değerleri telgrafa 
yerleştirilmiştir. 

p200x referans değişkenleri uygular(çift kelime değişkenler söz konusu olduğunda eğer 
Giriş değişken değeri p200x olursa telgraf içeriği= 4000 hex veya 4000 0000 hex olur) 
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Telgrafların yapısı 
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Hız kontrol ünitesi obje tipine bağlı olarak sadece belirli telgraflar kullanılabilir: 
  
 Tablo 4-3 
 Hız kontrol ünitesi Objesi Telgraflar(p0922) 
A_ INF 370,999 
B_INF 370,999 
S_INF 370,999 
SERVO 2,3,4,5,6,102,103,105,106,116,999 
SERVO(epos) 7,110,999 
SERVO 
(uzantı, kurulum noktası kanalı) 

1,2,3,4,5,6,102,103,105,106,116,999 

VEKTÖR 1,2,3,4,20,352,999 
VEKTÖR(epos) 7,110,999 
TM15DI/DO Hiçbir telgraf varsayımı tanımlanmamıştır. 
TM31 Hiçbir telgraf varsayımı tanımlanmamıştır 
TM41 3,999 
TB30 Hiçbir telgraf varsayımı tanımlanmamıştır 
CU_S 390,391,392,999 
 
 
Hız kontrol ünitesi objeye bağlı olarak kullanıcı tanımlı telgraf yapılarında süreç veri 
maddelerinin aşağıdaki maksimum sayısı iletilebilir.  
 Hız kontrol ünitesi Obje     alma/gönderme için maksimum PZD sayıdı 

• A_INF  5 
• A_INF  5 
• S_INF  5 
• Servo   gönderi 16, alım 19 
• Vektör  32 
• TM15DI/DO 5 
• TM31  5 
• TM41  gönderi 19 alım 16 
• TB30  5 
• CU   gönderi 7, alım 5 
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Arabirim Modu 
Arabirim modu diğer hız kontrol ünitesi sistemlerle ve standart arabirimlerle hattayken 
kontrol ve durum kelimelerinin tahsis edilmesini ayarlamak üzere kullanılır.  
Mod aşağıdaki gibi kurulabilir: 
Değer  Arabirim Modu 
• P2038=0   SINAMICS (fabrika ayarı) 
• P2038=1 SIMODRIVE 611 küresel 
• P2038=2 VIK-NAMUR 

 
              Prosedür: 

1. p0922=/= 999 ayarlayınız. 
2. p2038= istenen arabirim modunu ayarlayınız. 

 
 100 ile 199 dizini içinde bir telgraf düzenlediğinizde, arabirim modu varsayılan   
(p2038=1) olarak ayarlanır ve değiştirilemez. 
 Arabirim modu standart telgraf 20(p2038=2) kurulumunu tanımlar. Tayin edilen 
düzenleme modifiye edilemez. 
Arabirim modu tarafından bir telgraf tanımlandığında(örn.p0922=102) başka farklı bir 
telgrafa değiştirildiğinde,(örn.p0922=3), p2038 kurulumu aynı kalır. 
 
Fonksiyon Şeması genel açıklamaları (Bakınız Liste El Kitabı) 
• 2410 PROFIBUS adresi, tanılar 
• …. 
• 2483 telgraf gönderilmesi, BICO(p0922=999) aracılığıyla serbest iç bağlantı 
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4.2.2. Gözetim: Telgraf Aksaklığı   
 
           Tanımlama 

Bir telgraf aksaklığından ve bir gözetim zamanı (t_An) geçtikten sonra, bit r2043.0 
“1”  olarak kurulur ve A01920 alarmı verilir. Binektör çıkışsı r2043.0 örn. hızlı 
durdurma için kullanılabilir.  
Hata (mesajı) F01910 p2044 bekleme süresi dolduktan sonraki çıkışdır. Haya 
F01910 SERVO/VEKTÖR için hata cevabı OFF3(acil durum duruşu) ve (güç) 
tadiriği için OFF2(vuruş yasağı) hata cevaplarını tetikler. Eğer hiçbir OFF cevabı 
tetiklenmezse, hata cevabı uygun şekilde yeniden parametrelendirilir.  
Hata F01910 derhal haberdar olunabilir. Hız kontrol ünitesi bundan sonra 
PROFIdrive olmaksızın bile çalıştırılabilir. 
 

 
Şekil 4-2 Gözetim Telgraf hatası 
 

Örnek: Telgraf başarısızlığında acil durum duruşu 
    Varsayım:  
    Aktif Hat Modülü ve Tek Motor modülü olan bir hız kontrol ünitesi ünitesi 
    VEKTÖR modu aktifleştirilir.  
    Durma eğrisi sona erdikten sonra(p1135) hız kontrol ünitesi durdun duruma 

geçer. 
    Ayarlar: 

• A_INF p2044=2 
• VEKTÖR p2044=0 

 
    Sıralama: 

 Bir telgraf hatasından sonra(t>t_An) hız kontrol ünitesi objesinin binektör 
çıkışsı r2043.0 “1”’e değişir. Aynı zamanda, alarm (mesajı) A01920 A_INF hız 
kontrol ünitesi objeleri için ortaya çıkar ve alarm (mesajı) A01920 ve 
hata(mesajı) F01910 VEKTÖR için ortaya çıkar. Hata F01910 ortaya çıkışğında 
hız kontrol ünitesi için bir OFF3(komutu) tetiklenmiş olur.  İki saniyelik bir 
gecikme süresinin ardından (p2044) hata(mesajı) F01910 infeednda ortaya çıkar 
ve OFF2 tetiklenir. 
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4.2.3. Kontrol kelimeleri sabit kurulum noktalarının Açıklaması 

Not: 
Bu paragraf SINAMICS arabirim modunda(p2038=0) süreç verisinin anlamını 
ve tayin edilmesini tarif etmektedir. 
İlgili süreç verisi için referans parametreler de belirtilmektedir. Süreç verisi 
genel olarak p2000’den r2004’e kadar parametrelere uygun olarak 
normalleştirilir.  
Aşağıdaki normalleştirme uygulanır: 
100 santigrat derecelik bir sıcaklık %100e karşılık gelir veya 0 derece %0’a 
karşılık gelir. 
90 derecelik bir elektriksel açıda %100’e tekabül eder veya 0 derece %0ın 
karşılığıdır. 
İlave bilgi için Bölüm 9.4’e bakınız. 

 
Kontrol kelimeleri ve sabit kurulum noktalarının genel açıklamaları   
   Tablo 4-4 Kontrol kelimeleri ve sabit kurulum noktalarının genel açıklamaları 

Kısaltma İsim Sinyal 
numarası 

Veri tipi İç bağlantı 
parametresi 

STW1 Kontrol kelimesi 1 1 U16 Bit seri 2 
STW2 Kontrol kelimesi 2 3 U16 Bit seri 2 

 
NSOLL_A Hız sabit kurulumu A 

(16-bit) 
5 I 16 p1070 

NSOLL_B Hız sabit kurulumu B 
(32-bit) 

7 I32 p1155-
p1430(DSC) 

G1_STW Enkoder 1 Kontrol 
Kelimesi 

9 U16 p0480[0] 

G2_STW Enkoder 2 kontrol 
kelimesi 

13 U16 p0480[1] 

G3_STW Enkoder 3 kontrol 
kelimesi 

17 U16 p0480[2] 

A_DİJİTAL Dijital çıkışlar 22 U16 (bit serisi) 
XERR Durum Sapması 25 I32 p1190 
KPC Durum kontrolörü 

kazanım faktörü 
26 I32 p1191 

MOMRED Tork azaltma 101 I16 p1542 
MT_STW Sondaj için kontrol 

kelimesi 
130 U16 p0682 

SATZANW Pos bloğu seçimi 201 U16 (Bit serisi) 
PosSTW Pos kontrol kelimesi 203 U16 (Bit serisi) 
Over Pos hızının aşılması 205 I16 P2646 
MDIPos Pos MDI Konumu 221 I32 P2642 
MDI Vel Pos MDI hızı 223 I32 P2643 
MDIAcc Pos MDI ivme aşımı 225 I16 P2644 
MDIDec Pos MDI hız kesme 

aşımı 
227 I16 P2645 

MDImode Pos MDI modu 229 U16 P2654 
          © Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır.  
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Tablo 4-4 Kontrol kelimeleri ve sabit kurulum noktalarının genel açıklamaları, devam 
 
Kısaltma İsim Sinyal numarası Veri 

tipi 
İç bağlantı 
parametresi 

E_STW1 İnfeed için kontrol kelimesi 320 U16 (Bit serisi)2 
CU_STW  Kontrol Ünitesi için Kontrol 

kelimesi 
500 U16 (Bit serisi) 

 
1) PROFIdrive profil V4 için Veri tipi   
    I16= Entegral 16 I32=entegral 32, U16= işaretsiz16, U32=işaretsiz32 
2- Bitsel iç bağlantı: ilerleyen sayfalara başvurunuz. 
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STW1 Kontrol Kelimesi 
 Fonksiyon Şemasına [2442] bakınız.  
Tablo4-5 STW1’in(Kontrol Kelimesinin)Tanımı 
Bit Anlamı  Yorumlar  BICO 

0/1 ON 
Vuruş Girişsi mümkün 

0 ON/OFF1 

0FF1 Yavaşlama fonksiyon jeneratörü ile 
frenleme, sonra vuruş iptali ve güç 
girişinin engellenmesi 

 BI:p0840 

1 OFF2 yoktur 
Çalışma mümkündür 

 OFF2 

0 OFF2 
Vuruşlar derhal iptal edilir ve güç 
girişi engellenir.  

BI:p0844 

1 

Not: Kontrol sinyali OFF2 BI:p0844 ve BI:p0845 sonlandırılarak üretilir. 
1 OFF3 yoktur 

Çalışma mümkündür.  
OFF3 

0 Hızlı durma(OFF3) 
OFF3 boyunca p1135 eğiminde 
frenleme, vuruş iptali ve güç 
girişinin engellenmesi 

BI:p0848 
 

2 

Kontrol sinyali OFF3 BI:0848 ve BI:0849 sonlandırılarak üretilir. 
1 Çalışmayı mümkün kılma 

Vuruşlar mümkündür. 
3 Çalışmayı 

mümkün 
kılma 0 Çalışmanın engellenmesi 

Vuruşların iptali 

BI:p0852 

1 Çalışma konumu 
Eğim fonksiyon jeneratörü devrede 

 4 Eğim 
jeneratörünün 
çalıştırılması 0 Eğim fonksiyon jeneratörü 

engellendi 
Eğim fonksiyon jen. Çıkışsını 0 
olarak ayarlayın 

BI:p1140 

1 Eğim Fonksiyon jeneratörünü 
başlatın 

Eğim 
Fonksiyon 
jeneratörünü 
başlatın 

0 Eğim fonksiyon jeneratörünü 
dondurun 

BI:p1141 5 

Not: Eğim fonksiyonu jeneratörü belli bir tempoda(r0046.31=1) çalışırken p1141 
aracılığıyla dondurulamaz. 

1 Sabit kurulum noktasını devreye alın 6 Hız sabit 
kurulum 
noktasını 
devreye sokun 

0 Sabit kurulum noktasını 
engellenmiştir. Eğim fonksiyon 
jeneratör Girişsini 0 olarak 
ayarlayın.  

BI:p1142 

0/1  Bildirim hatası Bildirim 
hatası 0 Etkisiz 

BI: p2103  7 

Bildirim BI:p2103 veya BI:p2104 veya BI:p2105 aracılığıyla bir 0/1 uç ile 
gerçekleştirilir. 
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Tablo4-5 STW1’in(Kontrol Kelimesinin)Tanımı- devamı 
 
Bit Anlamı  Yorumlar  BICO 
8 Yedek --   
9 Yedek --   

1 PLC ile ctrl belirleyin.  
Bu sinyal ayarlanmalıdır ki 
PROFIdrive aracılığıyla aktarılan 
süreç verisi kabul edilip etkin 
olabilsin.  

PLC ile ctrl 
belirleyin 

0 PLC’nin hiçbir ana kontrolü yok. 
PROFIdrive tarafından aktarılan 
süreç verisi reddedilir-örn. sıfır 
olarak varsayılır. 

BI:p0854 10 

Not: bu bit, sadece ZSW1.9=”1” kullanılarak PROFIdrive aracılığıyla bir 
geribildirim sinyali alındıktan sonra “1” olarak ayarlanmalıdır. 

1 Yön tersine çevrilmiştir. 11 Yönün tersine 
çevrilmesi 0 Yönü tersine çevirme yoktur 

BI:p1113 

12 Yedek    
1 Motorlu potansiyometre kurulum 

noktasının yükseltildi 
13 Motorlu 

potansiyometre 
kurulum 
noktasının 
yükseltilmesi 

0 Motorlu potansiyometre kurulum 
noktasının yükseltilmesi 
seçilmemiştir. 

BI:p1035 

1 Motorlu potansiyometre kurulum 
noktasının aşağı çekilmiştir. 

Motorlu 
potansiyometre 
kurulum 
noktasının 
aşağı çekilmesi 

0 Motorlu potansiyometre kurulum 
noktasının aşağı çekilmesi 
seçilmemiştir 

BI:p1036 14 

Not: Eğer motorlu potansiyometre kurulum noktası yükseltilmesi veya aşağı 
çekilmesi eşdeğer olarak 0 veya 1 olarak ayarlanırsa, mevcut sabit kurulum noktası 
dondurulmuş olur. 

15 Yedek -- -- -- 
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STW1(kontrol kelimesi1) konumlandırma modu,p0108.4=1 
 Fonksiyon şeması [2475] bakınız. 
 
Tablo 4-6 STW1(kontrol kelimesi 1) tanımı, konumlandırma modu 
Bit Anlamı  Yorumlar  BICO 

0/1 ON 
Vuruş Girişsi mümkün 

 BI:p0840 0 ON/OFF1 

0FF1 Yavaşlama fonksiyon 
jeneratörü ile frenleme, sonra 
vuruş iptali ve güç girişinin 
engellenmesi 

 

1 OFF2 yoktur 
Çalışma mümkündür 

 OFF2 

0 OFF2 
Vuruşlar derhal iptal edilir ve 
güç girişi engellenir.  

BI:p0844 

1 

Not: Kontrol sinyali OFF2 BI:p0844 ve BI:p0845 sonlandırılarak üretilir. 
1 
  

OFF3 yoktur 
Çalışma mümkündür 

OFF3 
 

0 Hızlı durma(OFF3) 
OFF3 boyunca p1135 
eğiminde frenleme, vuruş 
iptali ve güç girişinin 
engellenmesi 

BI:p0848 
 

2 

Kontrol sinyali OFF3 BI:0848 ve BI:0849 sonlandırılarak üretilir 
1 Çalışmayı mümkün kılma 

Vuruşlar mümkündür. 
3 Çalışmayı 

mümkün kılma 
0 Çalışmanın engellenmesi 

Vuruşların iptali 

BI:p0852 

1 Çapraz görevi reddetme 4 Çapraz görevin 
reddi 0 Çapraz görevi reddet 

BI:p1140 

1 Orta seviyede durma 5 (işin)Orta 
seviyede duruş 0 Orta seviyede dur 

BI: p2640 

0/1 Kurulum noktasını devreye 
sok 

Çapraz görevi 
aktifleştir 

0 Etkisiz 

BI:p2631,p2650 6 

Not: İlaveten, iç bağlantı p2649=0 yapılır. 
0/1 Bildirim hatası 7 Bildirim hatası 
0 Etkisiz 

BI:p2103 

1 Jog 1 Devrede (ON) 8 Jog 1 
(belirli bir 
tempoda 
çalışma) 

0 Etkisiz 
BI:p2589 
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Tablo 4-6 STW1(kontrol kelimesi 1) tanımı, konumlandırma modu 
 
Bit Anlamı  Yorumlar  BICO 

1 Jog 2 (devrede) ON 9 Jog2 
0 etkisiz 

BI:p2590 

1 PLC ile ctrl belirleyin.  
Bu sinyal ayarlanmalıdır ki 
PROFIdrive aracılığıyla 
aktarılan süreç verisi kabul 
edilip etkin olabilsin.  

BI:p0854 PLC ile ctrl 
belirleyin 

0 PLC’nin hiçbir ana kontrolü 
yok. 
PROFIdrive tarafından 
aktarılan süreç verisi reddedilir-
örn. sıfır olarak varsayılır. 

 

10 

Not: bu bit, sadece ZSW1.9=”1” kullanılarak PROFIdrive aracılığıyla bir 
geribildirim sinyali alındıktan sonra “1” olarak ayarlanmalıdır. 

1 Referans belirlemeye başla 11 Referans 
belirlemeye 
başlanması 

0 Referans belirlemeyi durdur 
BI:p2595 

12 Yedek -- --  
13 Yedek -- --  
14 Yedek -- --  
15 Yedek -- --  
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STW2(kontrol kelimesi 2) 
 Fonksiyon şeması[2444]’e bakınız.  
 
Tablo 4-7 STW2(kontrol kelimesi2) tanımlanması 
 
Bit Anlamı  Yorumlar  BICO 
0 Hız kontrol ünitesi verisi seti 

seçimi 
DDS bit 0 

-- BI:p0820[0] 

1 Hız kontrol ünitesi verisi seti 
seçimi 
DDS bit 1 

-- BI:p0821[0] 

2 Hız kontrol ünitesi verisi seti 
seçimi 
DDS bit 2 

-- BI:p0822[0] 

3 Hız kontrol ünitesi verisi seti 
seçimi 
DDS bit 3 

-- BI:p0823[0] 

4 Hız kontrol ünitesi verisi seti 
seçimi 
DDS bit 4 

-- 

Hız kontrol ünitesi veri takımının 
seçimi(5 bit karşılığı) 
Veri takımları hakkında daha fazla 
bilgi için 9.2’ye bakınız. 

BI:p0824[0] 

5..6 Yedek    
1 Park etme ekseni talep edin(ZSW2 

bit 7 ile uzlaşın) 
7 Park etme ekseni 

0 Talep yok 

BI:p0897 

1 “sabit duruş noktasına hareket et” 
komutunu seçin 
Sabit duruş noktasına erişilmeden 
önce sinyal ayarlanmalıdır. 

8 Sabit durma noktasına 
hareket etmek 

1/0 “sabit duruş noktasına hareket et” 
komutunu seçmeyin 
Sabit duruş noktasından, örn. 
tersine yönelme ile uzaklaşmak 
için bir sınır gereklidir 

BI:p1545 

9 
10 

Yedek olarak ayrılmıştır.    

0/1 Motorun kapatılması 
tamamlanmıştır 

11 Motor devralma/seçim 

0 Etkisiz 

BI:p0828[0] 

12 Ana oturum kapatma Bit0 -- 
13 Ana oturum kapatma Bit1 -- 
14 Ana oturum kapatma Bit2 -- 
15 Ana oturum kapatma Bit3 -- 

Kullanıcı veri bütünlüğü(4 bit 
uzunluğunda) 

CI:p2045 
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E_STW1(İnfeed için kontrol kelimesi) 
 Fonksiyon şeması[8920]’ye bakınız. 
Tablo 4-8 E_STW1(infeed için kontrol kelimesi) tanımı 
Bit Anlamı  Yorumlar  BICO 

0/1 ON 
Vuruş Girişi mümkün 

0 ON/OFF1 

0FF1 Yavaşlama fonksiyon jeneratörü 
ile frenleme, sonra vuruş iptali 
ve güç girişinin engellenmesi 

 
BI:p0840 
 

1 OFF2 yoktur 
Çalışma mümkündür 

OFF2 

0 OFF2 
Vuruşlar derhal iptal edilir ve 
güç girişi engellenir.  

 
BI:p0844 

1 

Not: Kontrol sinyali OFF2 BI:p0844 ve BI:p0845 sonlandırılarak üretilir. 
2 Yedek ayrılmıştır    

1 Çalışmayı mümkün kılma 
Vuruşlar mümkündür. 

3 Çalışmayı mümkün 
kılma 

0 Çalışmanın engellenmesi 
Vuruşların iptali 

BI:p0852 

4 Yedek ayrılmıştır.    
1 Motorun çalışmasını engelle 

Motorun elektrik gücünü artıran 
konverter olarak çalışması 
engellenir.  

Motor çalışmasının 
engellenmesi 

0 Motorun çalışması sağlanır 
Motorun elektrik gücünü artıran 
konverter olarak çalışması 
sağlanır.  

BI:p3532 5 

Not: “motor çalışmasını engelle” mevcut iken DC bağlantısından hala güç alınabilir. 
DC bağlantı voltajı artık kontrol edilmemektedir. Voltaj seviyesi mevcut hat 
voltajının düzeltilmiş değeri ile aynıdır. 

1 Yeniden üretimi engelle 
Yeniden üretme operasyonu 
engellenmiştir. 

Yeniden üretimin 
engellenmesi 

0 Yeniden üretime izin ver 
Yeniden üretim operasyonuna 
izin verilmiştir. 

BI:p3533 6 

Not: eğer yeniden üretme faaliyeti engellenirse, (örn. motorun frenlenmesi ile) DC 
hattına güç verilir ve DC bağlantı voltajı yükselir. (F300002) 
0/1 Hata 

bildirimi 
BI:p2103  Hata 

bildirimi 
Not: 
Bildirim BI:p2103 veya BI:p2104 veya BI:p2105 aracılığıyla bir 0/1 sınırı ile 
gerçekleştirilir. 
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Tablo 4-8 E_STW1(infeed için kontrol kelimesi) tanımı- devamı 
 
Bit Anlamı  Yorumlar  BICO 
8 
9 

Yedek 
ayrılmıştır 

-- --  

1 PLC ile ctrl belirleyin.  
Bu sinyal ayarlanmalıdır ki 
PROFIdrive aracılığıyla aktarılan süreç 
verisi kabul edilip etkin olabilsin.  

PLC ile ctrl 
belirleyin 

0 PLC’nin hiçbir ana kontrolü yok. 
PROFIdrive tarafından aktarılan süreç 
verisi reddedilir-örn. sıfır olarak 
varsayılır. 

BI:p0854 
 

10 

Not: bu bit, sadece ZSW1.9=”1” kullanılarak PROFIdrive aracılığıyla bir 
geribildirim sinyali alındıktan sonra “1” olarak ayarlanmalıdır. 

11 
12 
13 
14 
15 

Yedek olarak 
ayrılmıştır. 

-- --  
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SATZANW(konumlandırma modu, p0108.4=1) 
 Fonksiyon şeması[2476]’ya bakınız. 
 
Tablo 4-9 SATZANW (konumlandırma modu, p0108.4=1) 
 
Bit Anlamı  Yorumlar  BICO 
0 1=blok seçimi bit 0 20 

 
BI:p2625 

1 1=blok seçimi bit 1 21 

 
BI:p2626 

2 1=blok seçimi bit 2 22 

 
BI:p2627 

3 1=blok seçimi bit 3 23 

 
BI:p2628 

4 1=blok seçimi bit 4 24 

 
BI:p2629 

5 1=blok seçimi bit 5 25 

 

Blok Seçimi 
Blok 0’dan 63’e taşınmıştır 

BI:p2630 

6 
… 
14 

Yedek ayrılmıştır 1. MDI aktifleştirin  

15 
 

 0 MDI 
pasifleştirin(aktifleştirmeyin) 

P2647 

Not:  
Ayrıca Fonksiyon El Kitabı Temel Konumlandırıcı paragrafına bakınız.  
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PosSTW(konumlandırma modu, p0108.4=1) 
 
Fonksiyon şeması [2477]’ye bakınız. 
 
Tablo 4-10 PosSTW(konumlandırma modu, p0108.4=1) tanımlanması 
 
Bit Anlamı  Yorumlar  BICO 

1 İzleme modunu aktifleştirin 0 İzleme modu 
0 İzleme modunu pasifleştirin 

BI:2655 

1 Referans noktası kur 1 Referans noktası kurulması 
0 Referans noktası kurma 

BI:2696 

1 Referans kam aktif 2 Referans kam  
0 Referans kam aktif değil 

BI:2612 

3 
4 

Yedek ayrılmıştır -- --  

1 Artışlı tempoda ilerleme aktif 5 Bir tempoda ilerleme-artarak 
0 Tempo ilerleme hızı aktif 

BI:2591 

6 
… 
15 

Yedek ayrılmıştır. -- --  

Not 
Ayrıca, Fonksiyon El kitabı, Temel Konumlandırıcı paragrafına bakınız. 
 
 
NSOLL-A (hız kurulum sabit noktası A(16 bit)) 

•  İmza biti ile 16 bit çözünürlükte hız sabit kurulum noktası 
• Bit 15 sabit kurulum noktasının imzasını tespit eder. 

- Bit =0 -� pozitif kurulum noktası 
- Bit=1  �  negatif kurulum noktası 

• Hız p2000 aracılığıyla normalleştirilir. 
NSOLL_A =4000 hex veya 16384 dec= p2000 içindeki hız 
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NSOLL _B(hız kurulum noktası B(32 bit)) 
 

• İmza biti ile 32 bit çözünürlükte hız sabit kurulum noktası 
• Bit 31 sabit kurulum noktasının imzasını tespit eder. 

- Bit =0 -� pozitif kurulum noktası 
- Bit=1  �  negatif kurulum noktası 

• Hız p2000 aracılığıyla normalleştirilir. 
NSOLL_B =4000 0000 hex veya 1 073 741 824 dec= p2000 içindeki hız 
 

 
Şekil 4-3 Hızın normalleştirilmesi 
 
 

 Gn_STW (enkoder n kontrol kelimesi) 
 
 Bu süreç verisi enkoder arabirimine aittir ve altbölüm 4.2.5.’te tanımlanmıştır. 
 
XERR(pozisyon sapması) 
 

Dinamik servo kontrolü(DSC) için pozisyon sapması bu kurulum noktası aracılığıyla 
iletilir.  
XERR’in formatı G1_XIST1(altbölüm 4.2.5.e bakınız) formatı ile özdeştir. 

KPC(Pozisyon kontrolörü kazanım faktörü) 
Dinamik Servo Kontrolünde(DSC) pozisyon kontrolörü kazanç faktörü bu kurulum 
noktası aracılığıyla iletilir.  
Aktarım Formatı: KPC 0.001 1/s ünitesi içinde iletilir. 
Değer dizini: 0’dan 4000.0’a kadar 
Özel Durum: KPC=0 olduğunda, “DSC” fonksiyonu pasifleştirilir. 
Örnek: 
A2C2A=666666 dec= KPC=666.666 1/s= KPC=40 1000/dakika 
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MDIPos (pos MDI pozisyonu) 
  
  Bu süreç verisi MDI blokları için pozisyonu belirler 
  Normalleştirme: 1’in karşılılığı LU’dur. 
MDIVel(pos MDI hızı) 
   
  Bu süreç verisi MDI blokları için hızı belirler. 
  Normalleştirme: 1, 1000 LU/dak. Karşılık gelir. 
 
MDIdec(pos MDI ivme kazanması) 
  Bu süreç verisi MDI blokları için ivmeyi belirler. 
  Normalleştirme: 4000 hex (16384 dec) %100’e karşılık gelmektedir.  
  Dâhili olarak, değer 0.1…%100 ile sınırlandırılmıştır 
 
MDIdec(pos MDI hız kesme aşımı) 
   
  Bu süreç verisi MDI blokları için hız kesme aşımının yüzde değerini belirler. 
  Normalleştirme: 4000 hex (16384 dec) %100’e karşılık gelmektedir.  
  Dâhili olarak, değer 0.1…%100 ile sınırlandırılmıştır. 
 
MDI Modu(pos MDI modu) 
 

Bu süreç verisi MDI blokları için modu belirler. 
Önkoşul: p2654>0 
MDI mod=xx0x hex� mutlak değer 
MDImod =xx1x hex� göreceli değer 
MDIMod = xx2x hex�Mutlak_pozitif (sadece modül düzeltme için) 
MDIMod=xx3x hex� Mutlak_negatif (sadece modül düzeltme için) 

 
Aşım(pos ivme aşımı) 
 
  Bu süreç verisi ivme kazanma aşımı için yüzde oranını belirler. 
  Normalleştirme: 4000 hex (16384 dec) %100’e karşılık gelmektedir. 
  Değer dizini: 0…7FFF hex 
  Bu dizin dışındaki değerler %0 olarak yorumlanacaktır.  
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MOMRED(tork azaltma) 
 
Bu sabit kurulum noktası hız kontrol üniteside halen aktif olan torkun azaltılması için 
kullanılır. 
PROFIdrive telgraflarını üreticiye özel MOMRED kontrol kelimeleri ile birlikte 
kullandığınızda, sinyal akışı tork limitinin derecelendirildiği noktaya dâhili bağlantısı 
otomatik olarak kurulur. 
 

 
 Şekil 4-4 MOMRED kurulum noktası 
 
MOMRED tork limitinin azaltılacağı yüzdelik oranı belirler. Bu değer dahili olarak 
torkun değiştirileceği ve p1544 aracılığıyla normalleştirileceği miktarı belirler. 
 

MT_STW 
CU_STW 
A_DİJİTAL 

Bu süreç verisi merkez süreç verisinin bir parçasıdır ve 4.2.6. alt bölümünde 
tanımlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 © Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
     SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 



 147 

4.2.4. Durum kelimeleri ve gerçek değerlerin tanımı 
 _____________________________________________________________________ 
 Not:  
 Bu paragraf SINAMICS arabirim modu(p2038=0) içinde süreç verisinin anlamını ve 

tayinini tanımlar.  
 İlişkili süreç verisi için referans parametrelerde ayrıca belirlenmiştir. Süreç verisi genel 

olarak p2000 ile r2004 arasındaki parametrelere göre normalleştirilir.  
 Ayrıca, aşağıdaki normalleştirme uygulanır: 
 100 santigrat derecedeki bir sıcaklık %100’e karşılık gelmektedir. 
 90 derecelik bir elektrik açısı da %100’e karşılık gelmektedir. 
 İlave bilgi için, Bölüm 9.4.’e başvurunuz. 
 _____________________________________________________________________ 
 
Durum kelimeleri ve gerçek değerlerin genel açıklamaları  
 
 Tablo 4-11 Durum kelimeleri ve gerçek değerlerin genel açıklamaları 
 

Kısaltma İsim Sinyal 
numarası 

Veri 
tipi 1 

Açıklama 
 

ZSW1 Durum kelimesi 1 2 U16 r2089[0] 
(Bit serisi)2 

ZSW2 Durum kelimesi 2 4 U16 r2089[1] 
(Bit serisi)2 

NIST_A Hız sabit kurulum noktası 
A(16 bit) 

6 I16 r0063(servo) 
r0063[0](vektör) 

NIST_B Hız sabit kurulum noktası 
B(32 bit) 

8 I32 r0063(servo) 
r0063[0](vektör) 

G1_ZSW Enkoder 1 durum kelimesi 10 U16 r0481[0] 
G1_XIST1 Enkoder 1 gerçek konum 1 11 U32 r0482[0] 
G1_XIST2 Enkoder 1 gerçek konum 2 12 U32 r0483[0] 
G2_ZSW Enkoder 2 durum kelimesi 14 U16 r0481[1] 
G2_XIST1 Enkoder 2 gerçek konum 1 15 U32 r0482[1] 
G2_XIST2 Enkoder 2 gerçek konum 2 16 U32 r0483[1] 
G3_ZSW Enkoder 3 durum kelimesi 18 U16 r0481[2] 
G3_XIST1 Enkoder 3 gerçek konum 1 19 U32 r0482[2] 
G3_XIST2 Enkoder 3 gerçek konum 2 20 U32 r0483[2] 
E-Dijital Dijital Girişler 21 U16 r2089[2] 
IAIST-GLATT Mutlak gerçek akım düzeltildi 51 I16 r0068[1] 
ITIST-GLATT Gerçek akım değeri, tork 

üreten 
52 I16 r0078[1] 

MIST_GLATT Gerçek tork düzeltildi 53 I16 r0080[1] 
PIST_GLATT Güç faktörü, düzeltildi 54 I16 r0082[1] 
NIST_A_GLATT Gerçek hız düzeltildi 57 U16 r0063[1] 
MELD_NAMUR VIK-NAMUR mesaj bit 

çubuğu 
58 U16 r3113 
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Tablo 4-11 Durum kelimeleri ve gerçek değerlerin genel açıklamaları 
Kısaltma İsim Sinyal 

numarası 
Veri 
tipi 1 

Açıklama 
 

MELDW Mesaj kelimesi 102 U16 r2089[2] 
(bit serisi)2 

MSOLL_GLATT Toplam hız kurulum noktası 120 I16 r00079[1] 
AIST_GLATT tork kullanımı 121 I16 r0081 
MT_ZSW Sondaj için durum kelimesi 131 U16 r0688 
MT1_ZS_F Sondaj 1 ölçüm zamanı, düşen 

sınır 
132 U16 r0687[0] 

MT1_ZS_S Sondaj 1 ölçüm zamanı, 
yükselen sınır 

133 U16 r0686[0] 

MT2_ZS_F Sondaj 2 ölçüm zamanı, düşen 
sınır 

134 U16 r0687[1] 

MT2_ZS_S Sondaj 1 ölçüm zamanı, 
yükselen sınır 

135 U16 r0686[1] 

AKTSATZ Pos seçilmiş blok 202 U16 r2670 
PosZSW Pos durum kelimesi 204 U16 r2683 
XistP Pos pozisyonu gerçek değeri 206 U16 r2521 
HATA_KODU Hata kodu 301 U16 r2131 
UYARI_KODU Alarm kodu 303 U16 r2132 
E_ZSW1 İnfeed için durum kelimesi 321 U16 r899,r2139 

(bit serisi)2 
CU_ZSW Kontrol Ünitesi için kontrol 

kelimesi 
501 U16 r2089[1] 

 1) PROFIdrive profili V4 için veri tipi 
 I16=entegral 16, I32= entegral32, U16=imzasız16, U32=imzasız32 
 2) bitsel iç bağlantı:  binektör-konnektör konverteri aracılığıyla r2089, ilerleyen 

sayfalara başvurunuz. 
ZSW1(durum kelimesi1) 
 Fonksiyon şeması[2452]’ye bakınız. 
 Tablo 4-12 ZSW1(durum kelimesi 1) tanımı  

Bit Anlam Yorumlar BICO 
1 Güç- girişine hazır 

Güç kaynağı açık, elektronik 
cihazlar başlatıldı, hat kontraktörü 
gerekirse kapatılır, vuruşlar 
engellendi. 

0 Güç- girişine hazır 

0 Güç girişine hazır değil 

BO:ro899.0 

1 Çalışmaya hazır 
Voltaj Hat Modülünde(eğer 
kullanılıyorsa, hat kontaktörü 
kapalı) alan yapılanmaktadır. 

BO:r0899.1 1 Çalışmaya hazır 

0 Hazır değil. 
Nedeni: Henüz ON komutu 
verilmemiş. 
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Tablo 4-12 ZSW1(durum kelimesi 1) tanımı- devamı 
Bit Anlam Yorumlar BICO 

1 Çalışma mümkün  
elektronikler ve vuruşlar açık, aktif 
kurulum noktasına doğru eğim hareketi 
başlamış 

2 Çalışma mümkün 

0 Çalışma engellendi. 

BO: 
R0899.2 

1 Hata aktif 
Hız kontrol üniteside hata var ve bu 
nedenle de hizmet dışı. Hata bir kez 
öğrenildikten sonra hata giderilene 
kadar hız kontrol ünitesi Güç-
devrede(on) engelini devreye sokar.  
Aktif hatalar bir hata arabelleğinde 
depolanır. 

3 Hata (mesajı) 
aktifleştirildi. 

0 Hata yoktur. 
Hata arabelleğinde aktif hata 
bulunmamaktadır. 

BO: 
2193.3 

1 Aktif bir OFF2 yoktur. 4 Kıyı seyri 
aktif(OFF2) 0 Kıyı seyri aktif(OFF2) 

Bir OFF 2 komutu mevcut 

BO: 
r0899.4 

1 Aktif bir OFF3 yoktur. 5 Hızlı durma aktif 
0 Hızlı durma aktif(OFF3) 

Bir OFF3 komutu mevcut. 

BO: 
r0899.5 

1 Güç girişi engellenmiş 
Yeniden başlatmak sadece bir OFF1 
devreye alma(ON)ile izlenirse 
mümkündür.  

6 Güç girişinin 
engellenmesi 

0 Güç girişi engellemesi yoktur. 
Güç girişi olanaklıdır. 

BO: 
r0899.6 

1 Alarm vardır. 
Hız kontrol ünitesi tekrar çalıştırılabilir. 
Bildirim gerekli değildir. Aktif alarmlar 
alarm arabelleğinde depolanır. 

7 Alarm mevcuttur. 

0 Alarm yoktur. 
Alarm arabelleğinde hiçbir aktif alarm 
bulunmamaktadır. 

BO: 
r2139.7 

1 Sabit kurulum noktası/ tolerans 
bandında gerçek değer gözetimi 
gerçek değerler tolerans bandı içinde, 
dinamik aşırı hızlanma veya yavaşlama 
t<t max için: 
N=n kurulum noktası+- v.s. 
T max ayarlanabilir. 

8 Hız sabit kurulum 
noktası- tolerans 
bandı içinde 
gerçek değerden 
sapmalar 

0  Sabit kurulum noktası/tolerans bandında 
gerçek değer gözetimi tolerans sınırları 
içinde değil. 

BO: 
r2197.7 
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Tablo 4-12 ZSW1(durum kelimesi 1) tanımı- devamı 
  

Bit Anlam Yorumlar BICO 
1 PLC’den kontrol 

Programlanabilir lojik 
kontrolörden kontrolü yapması 
iatenir. Senkron moda 
uygulama koşulları: PLC 
sistemi ile senkronize çalışan 
hız kontrol ünitesi 

9 Kontrol gereklidir. 

0 Lokal operasyon. 
Sadece aygıtta kontrol mümkün 

BO:r0899.9 
 

1 F veya n kıyaslama değeri 
aşılmış veya ulaşılmış 

Aşılmış veya ulaşılmış 
f veya n karşılaştırma 
değeri 0 F veya n kıyaslama değerine 

ulaşılmamış 

BO:r2199.1 10 

Bu mesaj parametreleri aşağıdaki gibidir: 
P2141    Eşik değer 
P2142    Ardıl izleme  

1 I,M veya P limitine erişilmemiş 11 I,M veya P limitine 
erişilmiş veya aşılmış 0 I,M veya P limitine erişilmiş 

veya aşılmış 

BO:r1407.7 
(ters yüz 
edilmiş)) 

1 Tutucu fren açık 12 Tutucu fren açık 
0 Tutucu fren kapalı 

BO:r0899.12 

1 Motor aşırı ısınma alarmı açık 
değil 

13  Motorun aşırı ısınma 
alarmı 

0 Motor aşırı ısınma alarmı aktif 

BO:r2135.14 
ters yüz 
edilmiş)) 

1 Gerçek hız değeri>=0 14 n_act>=0 
0 Gerçek hız değeri<0 

BO:r2197.3 

1 Alarm mevcut değil. 15 Alarm, Hız kontrol 
ünitesi konverterinde 
aşırı termal yük 

0 Alarm, Hız kontrol ünitesi 
konverterinde aşırı termal yük. 
Hız kontrol ünitesi 
konverterinde aşırı ısınma için 
alarm mevcut. 

BO: r2135.15 
(ters yüz 
edilmiş) 

 ZSW(durum kelimesi 1) konumlandırma modu, p0108.4=1 
 Fonksiyon şeması [2479]’a bakınız. 
  
  Tablo 4-13 ZSW1 (durum kelimesi, konumlandırma modu) tanımlanması  

Bit Anlam Yorumlar BICO 
1 Güç girişine hazır 

Güç kaynağı devrede, elektronik 
cihazlar başlatılmış, gerekli ise 
hat kontaktörü serbest bırakılmış, 
vuruşlar engellenmiş 

0 Güç girişine hazır 

0 Güç verilmesine hazır değil 

BO:r0899.0 
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Tablo 4-13 ZSW1 (durum kelimesi, konumlandırma modu) tanımlanması-devamı 
  

Bit Anlam Yorumlar BICO 
1 Çalışmaya hazır 

Voltaj Hat Modülünde(eğer kullanılıyorsa, hat 
kontaktörü kapalı) alan yapılanmaktadır. 

1 Çalışmaya hazır 

0 Hazır değil. 
Nedeni: Henüz ON komutu verilmemiş. 

BO: 
r0899.1 
 

1 Çalışma mümkün  
Elektronikler ve vuruşlar açık, aktif kurulum 
noktasına doğru eğim hareketi başlamış 

2 Çalışma mümkün 

0 Çalışma engellendi. 

BO: 
R0899.2 

1 Hata aktif 
Hız kontrol üniteside hata var ve bu nedenle 
de hizmet dışı. Hata bir kez öğrenildikten 
sonra hata giderilene kadar hız kontrol ünitesi 
Güç-devrede(on) engelini devreye sokar.  
Aktif hatalar bir hata arabelleğinde depolanır. 

3 Hata (mesajı) 
aktifleştirildi. 

0 Hata yoktur. 
Hata arabelleğinde aktif hata 
bulunmamaktadır. 

BO: 
2193.3 

1 Aktif bir OFF2 yoktur. 4 Kıyı seyri 
aktif(OFF2) 0 Kıyı seyri aktif(OFF2) 

Bir OFF 2 komutu mevcut 

BO: 
r0899.4 

1 Aktif bir OFF3 yoktur. 5 Hızlı durma aktif 
0 Hızlı durma aktif(OFF3) 

Bir OFF3 komutu mevcut. 

BO: 
r0899.5 

1 Güç girişi engellenmiş 
Yeniden başlatmak sadece bir OFF1 devreye 
alma(ON)ile izlenirse mümkündür.  

6 Güç girişinin 
engellenmesi 

0 Güç girişi engellemesi yoktur. 
Güç girişi olanaklıdır. 

BO: 
r0899.6 

1 Alarm vardır. 
Hız kontrol ünitesi tekrar çalıştırılabilir. 
Bildirim gerekli değildir. Aktif alarmlar alarm 
arabelleğinde depolanır. 

7 Alarm mevcuttur. 

0 Alarm yoktur. 
Alarm arabelleğinde hiçbir aktif alarm 
bulunmamaktadır. 

BO:  
r2139.7 

1 Sabit kurulum noktası/ tolerans bandında 
gerçek değer gözetimi. 
Gerçek değerler tolerans bandı içinde,Tolerans 
bandı parametrelendirilebilir.  

8 Tolerans dizini 
dâhilinde izleyen 
yanılgı(error) 
mesajı 

0 Sabit kurulum noktası/ gerçek değer gözetimi 
tolerans bandında değil 

BO: 
r2684.8 
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Tablo 4-13 ZSW1 (durum kelimesi, konumlandırma modu) tanımlanması-devamı 
  

Bit Anlam Yorumlar BICO 
1 PLC’den kontrol 

Programlanabilir lojik kontrolörden 
kontrolü yapması iatenir. Senkron 
moda uygulama koşulları: PLC sistemi 
ile senkronize çalışan hız kontrol 
ünitesi 

9 Kontrol gereklidir. 

0 Lokal operasyon. 
Sadece aygıtta kontrol mümkün 

BO: 
r0899.9 

1 Hedef konuma erişildi. 10 Hedef konuma erişildi. 
0 Hedef konuma erişilmedi. 

BO: 
r2684.10 

1 Referans noktası kuruldu 11 Referans noktası 
kurulumu 0 Referans noktası kurulmadı. 

BO: 
r2684.11 

0/1 Bildirim, hareket alanı bloğu 12 Hareket alanı bloğu 
aktifleştirildi, bildirimi 0 Etkisiz 

BO: 
r2684.11 

1 Hız kontrol ünitesi durgun konumda 13 Hız kontrol ünitesi 
durmuş konumda 0 Hız kontrol ünitesi durgun değil 

BO: 
r2199.0 

14 
15 

Yedek ayrılmıştır -- -- -- 
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ZSW2(durum kelimesi 2) 
 Fonksiyon şeması[2454]’e bakınız. 
 
 Tablo 4-14 ZSW2(durum kelimesi2) tanımı 
  

Bit Anlam Yorumlar BICO 
0 DSS Etkin, Bit0 -- BO:r0051.0 
1 DDS Etkin, Bit1 -- BO:r0051.1 
2 DDS Etkin, Bit2 -- BO:r0051.2 
3 DDS Etkin, Bit3 -- BO:r0051.3 
4 DDS Etkin, Bit4 -- 

 

BO:r0051.4 
5..6 Yedek ayrılmıştır -- -- -- 

1 Duruş ekseni aktif 7 Duruş ekseni 
0 Duruş ekseni aktif değil 

BO:r0896.0 

1 Sabit duruş(noktasına)hareket 8 Sabit duruşa hareket  
0 Sabit duruşa hareket yoktur 

BO:r1406.8 

9 
10 

Yedek ayrılmıştır. -- -- -- 

1 Veri kayıt değişimi aktif 11 Veri kurulumunun değişimi 
  

BO:r0835.0 

12 Bağımlı (bilgisayar)oturum 
kapatma bit 0 

-- 

13 Bağımlı (bilgisayar)oturum 
kapatma bit 1 

-- 

14 Bağımlı (bilgisayar)oturum 
kapatma bit 2 

-- 

15 Bağımlı (bilgisayar)oturum 
kapatma bit 3 

-- 

Kullanıcı veri bütünlüğü(4 bit 
uzunluğunda) 

Kesinlikle 
dâhili olarak 
bağlantı 
Kurulmalıdır. 

 
NIST_A(gerçek hız değeri A(16-bit)) 

• 16 bit çözünürlükte gerçek hız değeri 
• Hız gerçek değeri kurulum noktasında olduğu gibi normalleştirilir.(NSOLL_A’ya 

bakınız) 
 
 NIST_B(hız gerçek değeri B(32-bit)) 
 

• 32-bit çözünürlükte gerçek hız değeri. 
• Hız gerçek değeri kurulum noktasında olduğu gibi normalleştirilir.(NSOLL_B’ye 

bakınız) 
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Gn_ZSW(enkoder n durum kelimesi) 
Gn_XIST1(enkoder n durumu gerçek değer 1) 
Gn_XIST2(enkoder n durumu gerçek değer 2) 
   

Bu süreç verisi enkoder arabirimine aittir ve altbölüm 4.2.5’te tanımlanmıştır. 
 
ITIST_GLATT 
  P0045 tarafından düzenlenen gerçek akım değeri görüntülenir. 
MELDW(mesaj kelimesi) 
  Fonksiyon şeması[2456]’ya bakınız. 
 Tablo 4-15 MELDW tanımı(mesaj kelimesi) 
Bit Anlam Yorumlar BICO 

1 Çalışmaya başlama/çalışmayı bitirme eğrileri 
tamamlandı 
Hız sabit kurulum noktası bir kez 
değiştirildiğinde çalışmaya başlama eğrisi 
prosedürü tamamlanır.  

1/0 Çalışma eğrisi başlar 
Eğrinin işlemeye başlaması aşağıdaki gibi 
tespit edilmiştir: 
• Hız kurulum noktası değiştirilir 
• Tanımlanmış tolerans bant 

genişliğinden(p2164)çıkılır. 
0 Eğri-fonksiyon jeneratörü aktif 

Çalışmaya başlama eğrisi prosedürü hız 
kurulum noktası değiştirildiğinde de hala 
aktiftir. 

0 Çalışmaya başlama/çalışmayı 
bitirme eğrileri 
tamamlandı/eğri fonksiyonu 
jeneratörü aktif 

0/1 Çalışmaya başlama eğrisi prosedürü 
tamamlanmıştır: 
Bu eğri: 
• Hız kurulum noktası sabit olduğunda, 
• Gerçek hız değeri tolerans bandı 

içindeyken ve hız kurulum noktasına 
ulaştığında 

• Bekleme süresi(p2166) geçildiğinde 
tamamlanır. 

 

BO:r2199.5 
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Tablo 4-15 MELDW tanımı(mesaj kelimesi)_devamı 
 

Bit Anlam Yorumlar BICO 
1 Tork kullanımı < p2194 

Mevcut tork kullanımı kurulmuş tork 
kullanım eşiğinden daha küçüktür(p2194) 
Veya çalışmaya başlama eğrisi henüz 
tamamlanmamış, 

Tork kullanımı < p2194 

0 Tork kullanımı > p2194 
Mevcut tork kullanımı kurulmuş tork 
kullanım eşiğinden daha büyüktür. 
(p2194) 

BO: 
r2199.11 

1 

Uygulama: 
Bu mesaj motora aşırı yük bindiğini ve durumu düzeltmek için uygun önlemlerin alınması 
gereğini gösterir.(örn. motorun durdurulması veya yükün azaltılması) 

1 In_actl< p2161 
Gerçek hız değeri ayarlanmış eşik 
değerden daha küçüktür.(p2161) 

In_actl < p2161 

0 In_actl>=p2161 
Gerçek hız değeri ayarlanan eşik değere 
eşit veya daha büyüktür.(p2161) 

BO: 
r2199.0 

2 

Not:  
Mesaj aşağıdaki gibi parametrelendirilir: 
P2161  Eşik Değer 
P2150  Ardıl İzlem 
Uygulama: Mekanik aksamın korunması için dişli bölümler hız eşik değerin altına düşmeden 
mekanik olarak kapatılmamalıdır. 

1 In_actl <= p2155 
Gerçek hız değeri ayarlanmış eşik 
değerden daha küçük veya eşittir.(p2155) 

In_actl<=p2155 

0 In_actl > p2161 
Gerçek hız değeri ayarlanan eşik 
değerden daha büyüktür. 

BO: 
r2197.1 

3 

Not:  
Mesaj aşağıdaki gibi parametrelendirilir: 
P2161  Eşik Değer 
P2150  Ardıl İzlem 
Uygulama: 
Hız gözetimi 

1 -- 4 Yedektir 
0 -- 

-- 
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Tablo 4-15 MELDW tanımı(mesaj kelimesi)- devamı 
 

Bit Anlam Yorumlar BICO 
1 -- 5 Yedektir 
0 -- 

-- 

1 Hiçbir motor aşırı ısınma alarmı yoktur. 
Motor sıcaklığı izin veriler değerler 
arasındadır.  

Hiçbir motor aşırı ısınma 
alarmı yoktur 

0 Alarm, motor aşırı ısındı. 
Motorun sıcaklığı ayarlanan motor 
sıcaklığı eşik değerinden fazla(p0604) 

BO: 
R2135.14 
(tersyüz 
edilmiş) 

6 

Not: 
• Motor sıcaklığı eşik değeri aşıldığında, sadece sizi bununla ilgili uyarmak için bir alarm 

verir. Alarm sıcaklık eşik değeri artık aşmadığında otomatik olarak iptal edilir. 
• Eğer aşırı ısınma p0606 aracılığıyla ayarlanan süreden daha uzun süre devam ederse, bir 

hata çıkışsı sizi bununla ilgili uyarır.  
• Motor sıcaklık gözetimi p0600=0 olarak ayarlanarak devre dışı bırakılabilir.  

1 Güç bölümü alarmında hiçbir termal aşırı 
yük yok 
Güç bölümünde sıcaklık derecesi izin 
verilen sınırlarda. 

7 Güç bölümü alarmında hiçbir 
termal aşırı yük yok 

0 Güç bölümü alarmında termal aşırı yük 
Güç bölümündeki sıcaklık derecesi izin 
verilebilir sınırlar dışındadır. 
Eğer aşırı ısınma devam ederse, hız 
kontrol ünitesi kendisini yaklaşık 20 sn. 
içinde kapatır. 

BO:r2135.15 
(tersine 
çevrilmiş) 

1 Hız kurulum noktasının mutlak değer 
_gerçek değer sapması p2163 toleransları 
içinde; sinyal p2167’de belirtilen bir 
bekleme süresinden sonra devreye girer. 

8 Hıs setp_gerçek değerin 
tolerans içi sapması t_on 

0 Gerçek hız kurulum noktası/gerçek 
sapma toleranslar dışında 

BO:r2199.4 
(tersine 
çevrilmiş) 

1 -- 9 
… 
12 

Yedek ayrılmıştır 
0 -- 

 

1 Vuruşlar aktifleşir 
Motoru aktifleştirecek vuruşlar mümkün 
kılınır. 

Vuruşlar aktifleşir. 

0 Vuruşlar engellenir. 

BO:r0899.11 13 

Uygulama 
Vuruşlar engellendiğinde armatür kısa devre koruması da açılmalıdır. 
Armatür kısa devre koruması aktifleştiğinde sinyal birçok olası durumdan biri olarak 
değerlendirilebilir.  
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Tablo 4-15 MELDW tanımı(mesaj kelimesi)- devamı 

 
Bit Anlam Yorumlar BICO 

1 -- 14 
15 

Yedek ayrılmıştır.  
0 -- 

-- 

 
 

MSOLL-GLATT 
 p0045 aracılığıyla düzeltilmiş tork kurulum noktası görüntülenmektedir.  
 
AIST-GLATT 
 p0045 ile düzeltilen tork kullanımı görüntülenir.  
 
E-DİJİTAL 
MT-STW 
MT-n_ZS_F/MT_n_ZS_S 
CU_ZSW 

Bu süreç verisi merkez süreç verisinin bir parçasıdır ve Altbölüm 4.2.6.’da 
tanımlanmıştır. 
 

IAIST-GLATT 
 P0045 ile düzeltilen gerçek akım değeri burada görüntülenir. 
 
MIST_GLATT 
 P0045 ile düzeltilen gerçek tork değeri görüntülenir. 
 
PIST_GLATT 
 P0045 ile düzeltilmiş güç faktörü görüntülenir. 
 
MELD_NAMUR 
 NAMUR mesajı bit çubuğunun görüntülenmesi 
 
UYARI_KODU 
 Alarm kodunun görüntülenmesi(fonksiyon şeması 8066’ya bakınız) 
 
HATA_KODU 
 Alarm kodunun görüntülenmesi(fonksiyon şeması 8060’a bakınız) 
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E_ZSW1(İNFEED için durum kelimesi) 
  Fonksiyon şeması [8926]’ya bakınız.  
 
  
Tablo 4-16 E_ZSW1(E_INF için durum kelimesi) Tanımı 
 
Bit Anlam Yorumlar BICO 

1 Güç girişine hazır 0 Güç girişine hazır 
0 Güç girişine hazır değil 

BO:r0899.0 

1 Çalışmaya hazır 
DC bağlantısı şarj edildi, vuruşlar 
engellendi. 

1 Çalışmaya hazır 

0 Hazır değil 

BO:r0899.1 

1 Çalışma mümkün kılındı 
Vdc=Vdc- kurulum noktası 

2 Çalışma mümkün 
kılındı 

0 Çalışma engellendi. 

BO:r0899.2 

1 Hata (mesajı)aktif 3 Hata(mesajı) aktif 
0 Hata (mesajı)yok 

BO:0899.3 

1 Aktif OFF2 yok 4 Aktif OFF2 yok 
0 OFF 2 aktif 

BO:r0899.4 

5 Yedek -- -- -- 
1 Güç girişi engellendi. 

Hata aktif 
6 Güç girişi 

engellendi 
0 güç girişi engeli yok 

 

BO: r0899.6 

1 Alarm var 7 Alarm mevcut 
0 Alarm yok 

BO:r2139.7 

8 Yedek    
1 PLC’den kontrol 

Programlanabilir lojik kontrolörünün 
kontrolü yapması isteniyor. Senkron 
moda uygulama koşulları: hız kontrol 
ünitesi PLC sistemle eşzamanlı 
ayarlanmış. 

9 Kontrol talebi 

0 Lokal çalışma 
Kontrol sadece aygıt üzerinde 
mümkün 

BO: r0899.9 

10 Yedek    
1 Bypass’sa enerji verildi. 

Ön şarj tamamlandı ve rezistansların 
ön şarjı için bypass yedeğine enerji 
verilmiştir. 

11 Bypass’a enerji 
verildi 

0 Bypass’a enerji verilmedi. 
Ön şarj henüz tamamlanmadı 

BO:r0899.11 
 

1 Hat kontaktörü aktifleştirildi.  12 Hat kontaktörü 
aktifleştirildi. 0 Hat kontaktörüne enerji verilmedi. 

BO:r0899.12 
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Tablo 4-16 E_ZSW1(E_INF için durum kelimesi) Tanımı- devamı 
Bit Anlam Yorumlar BICO 
13 
14 
15 
 

Yedek -- -- -- 

 
PosZSW 
 Fonksiyon şeması [3645]’e bakınız. 

 
 Tablo 4-17 PosZSW (durum kelimesi konumlandırma çalışması) 
 
Bit Anlam Yorumlar BICO 

1 İzleme modu aktif 0 İzleme modu aktif 
0 İzleme modu aktif değil 

BO:r2683.0 

1 Aktif 1 Hız derecesi sınırlama aktif 
0 Aktif değil 

BO:r2683.1 

1 Kurulum noktası statik 2 Kurulum noktası statiktir 
0 Kurulum noktası statik değil 

BO:r2683.2 

3 Yedek -- -- -- 
1 Eksenler ileri doğru hareket eder. 4  Eksenler ileri doğru hareket 

eder. 0 Eksenler durgun veya geriye doğru 
hareket ediyor. 

BO:r2683.4 

1 Eksenler geriye doğru hareket 
ediyor 

5 Eksenler geriye doğru 
hareket ediyor 

0 Eksenler durgun veya ileri hareket 
ediyor 

BO:r2683.5 

1 Eksi yazılım sınır devresi işletildi 6 Eksi yazılım sınırı devresi 
işletildi 0 Eksi yazılım sınır devresi 

işletilmedi 

BO:r2683.6 

1 Artı yazılım sınırı devresi işletildi 7 Artı yazılım sınırı devresi 
işletildi 0 Artı yazılım sınırı devresi 

işletilmedi 

BO:r2683.7 

1 Konum gerçek değeri kam açma 
konumu 1 

8 Konum gerçek değeri 
kam (düğmesi)açma 
konumu 1  0 Kam açma konumu 1 geçildi 

BO: r2683.8 

1 Konum gerçek değeri kam açma 
konumu 2 

9 Konum gerçek değeri 
kam (düğmesi)açma 
konumu 2 0 Kam açma konumu 2 geçildi 

BO:r2683.9 

1 Doğrudan çıkış 1 aktif 10 Geçiş bloğu aracılığıyla 1 
doğrudan çıkış 0 Doğrudan çıkış 1 aktif değil 

BO:r2683.10 

1 Doğrudan çıkış 1 aktif 11 Geçiş bloğu aracılığıyla 2 
doğrudan çıkış  Doğrudan çıkış 1 aktif değil 

BO:r2683.11 

12 
… 
15 

Yedek -- -- -- 
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AktSatz 
 Fonksiyon şeması[3650]’ye bakınız. 
 
 Tablo 4-18-AktSatz(aktif geçiş bloğu/MDI aktif) tanımı 
 
  
Bit Anlam Yorumlar BICO 
0 Aktif geçiş bloğu, bit 0 -- BO:r2670.0 
1 Aktif geçiş bloğu, bit 1 -- BO:r2670.1 
2 Aktif geçiş bloğu, bit 2 -- BO:r2670.2 
3 Aktif geçiş bloğu, bit 3 - BO:r2670.3 
4 Aktif geçiş bloğu, bit 4 -- BO:r2670.4 
4 Aktif geçiş bloğu, bit 5 -- 

Aktif geçiş bloğu (6-bit sayısında)

BO:r2670.5 
5,,14 Yedek -- -- -- 

1 MDI aktif 15 MDI aktif 
0  MDI aktif değil 

BO:r2670.15 

 
 
 
 
XistP 
 Konum gerçek değerini gösterir. 
 Normalleştirme: 1, 1LU’ya karşılık gelmektedir. 
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4.2.5. Enkoderler için kontrol ve durum kelimeleri 
 
Tanım 

Enkoderle ilgili süreç verisi birçok telgraflarda mevcuttur. Örneğin, telgraf3 bir konum 
enkoderi ile hız kontrolü için temin edilmiştir ve enkoder 1’in süreç verisini iletir. 
 
Enkoderler için aşağıdaki süreç verisi mevcuttur: 
• Gn_STW   Enkoder n kontrol kelimesi (n=1,2,3) 
• Gn_ZSW Enkoder n durum kelimesi 
• Gn_XIST1 Enkoder n pozisyon gerçek değeri 1 
• Gn_XIST2 Enkoder n pozisyon gerçek değeri 2 

 
 ______________________________________________________________________ 
 Not: 
 Enkoder 1: Motor Enkoderi 
 Enkoder 2: Doğrudan Ölçüm Sistemi 
 Enkoder3: İlave Ölçüm Sistemi 
 Enkoder 3 p2079 aracılığıyla bağlanabilir ve standart telgraflar için uzantıdır. 
 
Enkoder Arabirimi Örneği 
   

 
Şekil 4-5. Enkoder Arabirimi için örnek (enkoder- 1: iki gerçek değer, enkoder-2: bir gerçek 
değer) 
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Enkoder n Kontrol Kelimesi(Gn_STW,n=1,2,3) 
  Enkoder kontrol kelimeleri enkoder fonksiyonlarını kontrol eder.  
Tablo 4-19 Gn_STW içinde tek tek sinyallerin tanımı 
Bit Adı Sinyal durumu: tanım 
0 
1 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
7 
 

Fonksiyonlar 
Referans  
işareti veya 
hareketli  
ölçümü bulunuz.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Komut 
 
 
 
 
 
 

mod 

Eğer bit 7=0, referans işaret bulmak talebi şöyle 
uygulanır: 
Bit      anlamı 
0         Fonksiyon 1    Referans işaretleyici1 
1         Fonksiyon 2     Referans işaretleyici2 
2         Fonksiyon 3    Referans işaretleyici3 
3         Fonksiyon 4    Referans işaretleyici4 
Eğer bit 7=1 ise,  referans işaret bulmak talebi şöyle 
uygulanır: 
Bit        Anlamı 
0           Fonksiyon 1    Ölçüm Girişsi 1 yükselen uç 
1           Fonksiyon 2     Ölçüm Girişsi 1 alçalan uç 
2           Fonksiyon 3      Ölçüm Girişsi 2 yükselen uç 
3           Fonksiyon 4      Ölçüm Girişsi 2 alçalan uç 
Not:  
• Bit x=1   fonksiyon talebi 
      Bit x=0    hiçbir fonksiyon talebi yok. 
• Eğer birden fazla fonksiyon aktifleştirilirse 

aşağıdakiler uygulanır. 
Aktifleştirilen her fonksiyon sona ermeden 
fonksiyonların değerleri okunamaz ve bu da 
karşılık durum biti(ZSW.0/.1/.2/.3 “0” sinyali 
tekrar) içinde teyit edilmiştir. 

• Referans işareti bulunuz. 
      Eğer mümkünse bir referans işaretleyici araştırın. 
• Eşdeğer sıfır işareti 
• Uçan ölçüm 

Pozitif ve negatif uçlar benzer şekilde 
aktifleştirilebilir. 

Bit 6,5,4  Anlamı 
000   -- 
001 Fonksiyon x’i aktifleştir 
010 x değerini oku 
011  x fonksiyonunu durdur. 

(x fonksiyonu 0-4 bitler kullanılarak seçilir) 
1 Havada uçuşta ölçüm (p0418 aracılığıyla 

iyi çözünürlük) 
0 Referans işaretleyici bul(p0418 aracılığıyla 

iyi çözünürlük)  
8 
.. 
12 

Yedek --- 
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Tablo 4-19 Gn_STW içinde tek tek sinyallerin tanımı_ devamı 
 
Bit Adı Sinyal durumu: tanım 

1 Gn_XIST2 içindeki mutlak pozisyon 
değerinin döngüsel iletimini talep et. 
Örn.: 
• İlave ölçüm sistemi gözetimi 
• Çalışma eğrisi sırasında 

senkronizasyon 

13 Döngüsel mutlak değeri talep et 

0 Hiçbir talep yok 
1 Park etme enkoderi talep et (Gn_ZSW bit 

14 ile anlaşın) 
14 Park etme enkoderi 

0 Hiçbir talep yok 
0/1 Enkoder hatalarını yeniden kurulmasını 

talep et 
Gn_ZSW 15 
Enkoder hatası  

 
 
Gn_STW.15 
Enkoder hatası 
Bildirimi 
 
Gn_ZSW 11 
Enkoder hata Bildirimi aktif 
1) Sinyalin kullanıcı tarafından yeniden 
kurulması gerekir. 

15 Enkoder hatası bildirimi 

0.  Hiçbir talep yok 
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Örnek 1 Referans işaret bulunması 
  Örnek için varsayımlar:  

• Mesafe kodlu referans işareti 
• İki referans işaretleyici(foksiyon1/fonksiyon2) 
• Enkoder 1 ile pozisyon kontrolü 

 
 
 

 
 Şekil 4-6 “referans işareti bul” için akış şeması 
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Örnek 2 Uçuşta Ölçüm 
  Örnek için Varsayımlar: 

• Yükselen uçtan ölçüm sondajı (fonksiyon 1) 
• Enkoder 1 ile pozisyon kontrolü 

 
 
 

 
 
Şrkil 4-7 “uçuşta ölçüm “ için fonksiyon şeması 
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Enkoder 32 Kontrol Kelimesi(G2_STW) 
• G1_STW (tablo 4-19)’a bakınız. 

 Enkoder 3 Kontrol Kelimesi 
• G1_STW (tablo 4-19)’a bakınız. 

 Enkoder n durum kelimesi(Gn_ZSW,n=1,2,3) 
 Enkoder durum kelimesi durum, hata ve bildirimlerin görüntülenmesi 
için kullanılır. 

Tablo 4-20 Gn_ZSW’de tek tek sinyallerin tanımı 
 

Bit Adı Sinyal durumu: tanım 
0 

1 
 
2 
 
3 
 

Durum: Fonksiyon 
1-4 aktif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referans işareti veya  
 

Referans işaretleyicisi ve uçuşta ölçüm için geçerlidir. 
Bit         Anlamı 
0            Fonksiyon 1     Referans işareti 1 
                             Ölçüm sondajı 1 yükselen uç 
1             Fonksiyon 2     Referans işareti 2 
                                        Ölçüm sondajı 1 alçalan uç 
2             Fonksiyon 3     Referans işareti 3 
                                        Ölçüm sondajı 2 yükselen uç 
3             Fonksiyon 4      Referans işareti 4 
                                         Ölçüm sondajı 2 alçalan uç 
Not: Bit x=1 Fonksiyon aktif 
         Bit x=0 Fonksiyon inaktif 
 
 

4 
5 
6 

Referans işaretleyicisi ve uçuşta ölçüm için geçerlidir. 
Bit         Anlamı 
4            Değer 1   Değer mevcut 
                              Ölçüm sondajı 1 yükselen uç 
5            Değer 2    Ölçüm sondajı 1 alçalan uç 
6            Değer 3    Ölçüm sondajı 2 yükselen uç 
7             Değer 4   Ölçüm sondajı 2 alçalan uç 
       Not:  
• Bit x=1 Değer mevcut 
• Bit x=0 Değer mevcut değil 
• Bir kerede(belli bir anda)sadece bir değer elde                  

edilebilir. 
Sebep: değerleri okumak için sadece bir tek ortak 
durum kelimesi Gn_XIST2 mevcuttur. 

• Sondaj Kontrol Ünitesinde “yüksek hızda Giriş” 
DI/DO’ya yapılandırılmalıdır. 

 
7 
 

1 Sondaj saptırılmıştır(yüksek sinyal) 

8 

Uçuşta ölçüm bulunuz. 
 
 
 
 
 

            Durum: 
Değerler 1-4  

mevcuttur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondaj 1 
saptırılmıştır. 

2. Sondaj saptırılmamıştır (düşük sinyal) 
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Tablo 4-20 Gn_ZSW’de tek tek sinyallerin tanımı-devamı 
 

Bit Adı Sinyal durumu: tanım 
1 Sondaj 2 saptırılmıştır.(yüksek sinyal) 9 Sondaj 2 

saptırılmıştır 0 Sondaj 2 saptırılmamıştır(alçak sinyal) 
10 Yedek --  

1 Enkoder hata bildirimi aktif 
Not: STW.15(enkoder hata bildirimi) bakınız. 

11 Enkoder hata 
bildirimi aktif 

0 Hiçbir bildirim aktif değil 
12 Yedek -- -- 

1  Gn_STW.13 için bildirim(sarmal mutlak değeri 
talep et) 
Not: 
Mutlak değerin sarmal aktarımı daha öncelikli bir 
fonksiyon tarafından durdurulabilir. 
� şekil 4-9 bakınız. 
�Gn_XIST2 bakınız. 

13 Sarmal mutlak değeri 
ilet 

0 Hiçbir bildirim yok 
1 Park etme enkoderi aktif(örn. park etme enkoderi 

kapatılmış) 
14 Park etme enkoderi 

0 Aktif park etme enkoderi yok 
1 Enkoderde hata veya gerçek değer duyarlılığı aktif 

Not: Hata Kodu: Gn_XIST2’dir. 
15 Enkoder hatası 

0 Aktif hata yok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
    SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
 
 



 168 

Enkoder 1 gerçek pozisyon değeri 1(G1_XIST1) 
 

• Çözünürlük: enkoder hatları*2n 
n : iyi çözünürlük, dahili çoklama için bitlerin sayısı 
İyi çözünürlük p0418 aracılığıyla belirtilir. 

• Sarmal gerçek pozisyon değerini ana bilgisayara aktarmak için kullanılır. 
• Aktarılan değer görecelidir, gerçek değer serbestçe işlemektedir. 
• Herhangi bir taşma ana kontrolör tarafından değerlendirilmelidir. 

 

    
  Şekil 4-8 Altbölüm ve Gx_XIST1 için ayarlar 
 

•  Artımlı (Çoklayıcı) enkoder için enkoder hatları 
- sin/cos 1Vpp li enkoderler için 

Enkoder hatları= sinüsodiyal sinyal periyodlarının sayısı 
 

• güç verildikten sonra:Gx_XIST1=0 
• Gx_XIST1’deki bir taşma ana kontrolör tarafından gözlenmelidir. 
• Hız kontrol üniteside Gx_XIST1’in açıklaması için modül bulunmamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
    SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
 



 169 

Enkoder 1 gerçek pozisyon değeri 2(G1_XIST2) 
 
  Foksiyona bağlı olarak Gx_XIST2’ye farklı değerler girilmiştir. 

• Gx_XIST2 için öncelikler 
 
Gx_XIST2’deki değerler için şu öncelikler dikkate alınmalıdır: 
 
Enkoderin Park edilmesi? �  Gx_ZSW.14=1?   � evet� Gx_XIST2=0 
      I 
                                                       Hayır 
Enkoder Hatası            Gx_ZSW.15=1? �  evet  � Gx_XIST2 = hata kodu(tablo 4-2-1 bkz )    
             Hayır 
Referans işareti araştır 
Veya                                  �    Gx_ZSW.4=1 
Uçuş ölçümü mü seçildi?          Veya       .5=1� evet �Gx_XIST2= istenen değer(p0418) 
                                                                  .6=1 
                                                                   .7=1  
                                                             I 
                                                         Hayır 
 
Mutlak değer döngüsel �      Gx_ZSW.13=1  �evet     Gx_XIST2=mutlak değer(p0419) 
Olarak aktarılsın? 

 
Şekil 4-9 Gx_XIST2 ve fonksiyonlar için öncelikler 
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                                        Dahili çoklama 
                                              

 
Referans işareti veya uçuş ölçümü için,                           fabrika ayarları 
Aşağıdakiler uygulanır:                                                     p0418=11 
G1_XIST2(enkoder1) için p0418                                      p0419=9 
G2XIST2(enkoder 2) için p0418 
 
 
 
        Mutlak değeri okumak için(EnDat 
Enkoderi) 
        G1_XIST2(enkoder 1) için p0419 
        G1_XIST2(ENKODER2) için p0419
     
 
 
Şekil 4-10 Gx_XIST2 için altbölümler ve ayarlar 

• Artımlı enkoderin enkoder hatları 
�  sin/cos 1Vpp ile enkoderler için : 
enkoder hatları= sinüzodiyal sinyal periyotlarının sayısı 

Gn_KIST2 de hata kodu 
Tablo 4-21 Gn_KIST2 hata kodu 

N_KIST2 Anlamı Muhtemel nedenler/açıklamalar 
1 Enkoder hatası Mevcut bir veya daha fazla enkoder hatası 

Hız kontrol ünitesi mesajlarına uygun olarak detaylı bilgi 
2 Sıfır işaretleyici 

gözlemi 
-- 

3 Park sensorunun 
durdurulması 

• Park hız kontrol ünitesi objesi zaten seçilmiş 

4 Referans 
işaretleyici 
bulunmasının 
durdurulması 

• Bir hata mevcuttur.(Gn_ZSW.15=1) 
• Enkoderin sıfır işaretleyicisi yok. 
• Referans işaretleyiciler 2,3,4 talep ediliyor 
• Referans arama yapılırken “uçuşta ölçüm”’e değişim 
• Referans işaretleyici aranırken “değer x’i oku” 

komutu verilmesi 
• Mesafe kodlu referans işaretleyicilerle ölçülen 

tutarsız pozisyon değeri 
5 Referans değer 

almanın 
durdurulması 

• Dörtten fazla değer gerekmektedir. 
• Hiç değer talep edilmemektedir. 
• Talep edilen değer mevcut değildir. 
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Tablo 4-21 Gn_KIST2 hata kodu- devamı 
  
  

N_KIST2 Anlamı Muhtemel nedenler/açıklamalar 
6 Uçuş 

ölçümünün 
durdurulması 

• P0488,p0489’da hiçbir sondaj yapılandırılmamış 
• Uçuş ölçümü sırasında “referans işaretleyici bul” a 

dönmek 
• Uçuş ölçümü sırasında “x değerini ölç” komutunun 

verilmesi 
7 Ölçülen değer 

alımının 
durdurulması 

• Birden fazla değer talep ediliyor 
• Hiçbir değer talep edilmiyor 
• Talep edilen değer mevcut değil 
• Park etme enkoderi aktif 
• Park hız kontrol ünitesi objesi aktif 

8 Mutlak değer 
aktarımının 
durdurulması 

• Mutlak enkoder mevcut değil 
• Alarm biti mutlak değer protokolü kurulumu 

3841 Fonksiyon 
desteklenmiyor. 

-- 
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Enkoder 2 Durum kelimesi (G2_ZSW) 
• G1_ZSW’ ye bankız.(Tablo 4-20) 

 
Enkoder 2 Gerçek pozisyon değeri 1(G2_XIST1) 

• G1_XIST1’e bakınız. 
Enkoder 2 gerçek pozisyon değeri 2  (G2_XIST2) 

• G1_XIST2’e bakınız 
 
Enkoder 3 durum kelimesi(G3_ZSW) 

•  G1_ZSW’ ye bankız.(Tablo 4-20) 
 
 
Enkoder 3 Gerçek pozisyon değeri 1(G3_XIST1) 

•  G1_XIST1’e bakınız. 
 
Enkoder 3 gerçek pozisyon değeri 2 (G3_XIST2) 

•  G1_XIST2’e bakınız 
 
Fonksiyon şeması genel açıklamaları(Liste El kitabına bakınız) 
 

• 4720 Enkoder arabirimi, sinyalleri alır, enkoder n 
• 4730 Enkoder arabirimi, sinyalleri gönderir, enkoder n 
• 4735 eşdeğer sıfır işareti ile referans işaretleyiciyi bul, enkoderler n 
• 4740 Ölçüm sondajı değerlendirmesi, değer hafızası ölçümü, enkoderler 

n 
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Parametre genel açıklamaları(Liste El kitabına bakınız) 
  Ayarlanabilir parametre hız kontrol ünitesisü, CU_S parametresi işaretlenmiş 

• p0418[0…15] çözünürlük iyi Gx_XIST1 
• p0419[0…15] çözünürlük iyi Gx_XIST2 
• p0480[0…..2]  CI. Enkoder kontrol kelimesi Gn_STW için sinyal 

kaynağı 
• p0488[0…2]  ölçüm sondajı 1 terminal Girişsi 
• p0489[0….2] ölçüm sondajı 2 terminal Girişsi 
• p0490  ölçüm sondajını evirin(tersyüz edin) 

 
  Görüntüleme parametreleri hız kontrol ünitesisü 
    

• r0481[0…2]    CO: enkoder durum kelimesi Gn_ZSW 
• r0482[0…2]     CO: enkoder pozisyon gerçek değeri Gn_XIST1 
• r0483[0…2]     CO: enkoder pozisyon gerçek değeri Gn_XIST2 
• r0487[0…2]      CO: tanı enkoderi kontrol kelimesi Gn_STW 

 
4.2.6. Merkez kontrol ve durum kelimeleri 
Açıklama 
 

Farklı telgraflar için merkezi süreç verisi bulunmaktadır. Örneğim, telgraf 391 
ölçüm zamanlarını ve dijital Giriş ve çıkışların aktarılması için kullanılır. 
 
Aşağıdaki merkez süreç verisi mevcuttur: 
Sinyalleri almak: 
• CU_STW           Kontrol ünitesi kelimesi 
• A_DİJİTAL          Dijital çıkışlar 
• MT_STW              Sondaj  kontrol kelimesi 
Sinyalleri iletmek: 
• CU_ZSW              Kontrol ünitesi durum kelimesi 
• E_DİJİTAL           Dijital Girişler 
• MT_ZSW              Sondaj durum kelimesi 
• MTn_ZS_F            Sondaj n ölçüm zamanı, düşen kenar(n=1,2) 
• MTn_ZS_S            Sondaj n ölçüm zamanı, yükselen kenar(n=1,2) 
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CU_STW (Kontrol ünitesi için kontrol kelimesi,CU) 
  Fonksiyon şeması [2448]’e bakınız.  
  Tablo 4-22 – CU_STW (Kontrol Ünitesi için kontrol kelimesi) tanımı 
  
Bit Anlamı Açıklamalar BICO 
0 Senkronizasyon bayrağı -- Bu sinyal ortak sistem zamanını ana 

bilgisayarla bağımlılar arasında 
senkronize etmek için kullanılır. 

BI:p0681 
 

1…6 Yedek -- --  
7 Bildirim hataları 0/1 Bildirim hataları BI:p2103 
8..11 Yedek -- --  
12 Ana bilgisayar oturum 

kapatma bit 0 
-- 

13 Ana bilgisayar oturum 
kapatma bit 1 

-- 

14 Ana bilgisayar oturum 
kapatma bit 2 

-- 

15 Ana bilgisayar oturum 
kapatma bit 3 

-- 

Ana bilgisayar oturum kapatması CI:p2045 

A_DİJİTAL 
   Bu süreç verisi Kontrol ünitesi çıkışlarını kontrol etmek için kullanılabilir. Fonksiyon 

şeması  [2449]’a bakınız. 
Tablo 4-23 A_DİJİTAL (dijital çıkışlar)tanımı 
 
Bit Anlamı Açıklamalar BICO 

0 Dijital Giriş/çıkış 8 
(DI/DO 8) 

-- Kontrol Ünitesindeki DI/DO 8 bir çıkış 
(p0728.8=1) olarak parametrelendirilmelidir.  

BI:p0738 

1 Dijital Giriş/çıkış 9 
(DI/DO 9) 

-- Kontrol Ünitesindeki DI/DO 9 bir çıkış 
(p0728.9=1) olarak parametrelendirilmelidir. 

BI:p0739 

2 Dijital Giriş/çıkış 10 
(DI/DO 10) 

 Kontrol Ünitesindeki DI/DO 10 bir çıkış 
(p0728.10=1) olarak parametrelendirilmelidir. 

BI:p0740 

3 Dijital Giriş/çıkış 11 
(DI/DO 11) 

 Kontrol Ünitesindeki DI/DO 11 bir çıkış 
(p0728.11=1) olarak parametrelendirilmelidir. 

BI:p0741 

4 Dijital Giriş/çıkış 12 
(DI/DO 12) 

 Kontrol Ünitesindeki DI/DO 12 bir çıkış 
(p0728.12=1) olarak parametrelendirilmelidir. 

BI:p0742 

5 Dijital Giriş/çıkış 13 
(DI/DO 13) 

 Kontrol Ünitesindeki DI/DO 13 bir çıkış 
(p0728.13=1) olarak parametrelendirilmelidir. 

BI:p0743 

6 Dijital Giriş/çıkış 14 
(DI/DO 14) 

 Kontrol Ünitesindeki DI/DO 14 bir çıkış 
(p0728.14=1) olarak parametrelendirilmelidir. 

BI:p0744 

7 Dijital Giriş/çıkış 15 
(DI/DO 15) 

 Kontrol Ünitesindeki DI/DO 15 bir çıkış 
(p0728.15=1) olarak parametrelendirilmelidir 

BI:p0745 

8..1
5 

Yedek -- -- -- 

Not: Tekyönlü dijital Giriş/çıkışlar(DI/DO) ister bir Giriş istenirse bir çıkış olarak bağlanabilir(ayrıca 
iletim sinyali E_DİJİTAL’e bakınız.) 
MT_STW 
 “Merkez sondaj” fonksiyonu için kontrol kelimesidir. R0685 aracılığıyla görüntülenir. 
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Tablo 4-24 MT_STW (Kontrol Ünitesi için kontrol kelimesi)tanımı 
 
Bit Anlamı Açıklamalar BICO 
0 Alçalan kenar sondaj 1 -- 
1 Alçalan kenar sondaj 2 -- 
2 Alçalan kenar sondaj 3 -- 
3 Alçalan kenar sondaj 4 -- 
4 Alçalan kenar sondaj 5 -- 
5 Alçalan kenar sondaj 6 -- 

Bir sonraki alçalan kenarla ölçüm 
zamanının tespitinin aktifleştirilmesi 
Telgraf 392 için ilaveten sondaj 3 ve 
6. 

6..7 Yedek --  
8 Yükselen kenar sondaj 1 -- 
9 Yükselen kenar sondaj 2 -- 
10 Yükselen kenar sondaj 3 -- 
11 Yükselen kenar sondaj 4 -- 
12 Yükselen kenar sondaj 5 -- 
13 Yükselen kenar sondaj 6 -- 

Bir sonraki yükselen kenarla ölçüm 
zamanının tespitinin aktifleştirilmesi 
Telgraf 392 için ilaveten sondaj 3 ve 
6. 

14..15 Yedek --  

CI:p0682 

 
 
CU_SZW(kontrol Ünitesi için durum kelimesi,CU) 
  Fonksiyon şeması[2458]’e bakınız. 
Tablo 4-25 CU_ZSW(Kontrol Ünitesi için durum kelimesi) tanımı 
 
Bit Anlamı Açıklamalar BICO 
0..2 Yedek -

- 
--  

1 Hata aktif 3 Hata aktif 
2 Hata mevcut değil 

BO:r2139.3 

4..6 Yedek    
1 Alarm mevcut 7 Alarm mevcut 
0 Alarm yok 

Bo:r2139.7 

8 
 

SYNC -- -- BO:r0899.8 

9..11 Yedek -- -- -- 
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Tablo 4-25 CU_ZSW(Kontrol Ünitesi için durum kelimesi) tanımı- devamı 
 
Bit Anlamı Açıklamalar BICO 
12 Bağımlı bilgisayar 

oturum kapatma ömrü bit 
0 

-- 

13 Bağımlı bilgisayar 
oturum kapatma ömrü bit 
1 

-- 

14 Bağımlı bilgisayar 
oturum kapatma ömrü bit 
2 

-- 

15 Bağımlı bilgisayar 
oturum kapatma ömrü bit 
3 

-- 

Bağımlı bilgisayar oturum 
kapatma ömrü 

Kesinlikle dahi 
olarak birbirine 
bağlanmalıdır. 
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E_DİJİTAL(Dijital Girişler) 
  Fonksiyon şeması [2459]’a bakınız. 
 
               Tablo4-26 E_DİJİTAL(dijital Girişlerin) tanımı 
  
Bit Anlamı Açıklamalar BICO 
0 Dijital Giriş/çıkış 8 

(DI/DO=8) 
 Kontrol Ünitesi üzerindeki DI/DO 8 bir Giriş olarak 

parametrelendirilmelidir.(p0728.8=0) 
BO:p0722.8 

1 Dijital Giriş/çıkış 9 
(DI/DO=9) 

 Kontrol Ünitesi üzerindeki DI/DO 9 bir Giriş olarak 
parametrelendirilmelidir.(p0728.9=0) 

BO:p0722.9 

2 Dijital Giriş/çıkış 10 
(DI/DO=10) 

 Kontrol Ünitesi üzerindeki DI/DO 10 bir Giriş 
olarak parametrelendirilmelidir.(p0728.8=0) 

BO:p0722.10 

3 Dijital Giriş/çıkış 11 
(DI/DO=11) 

 Kontrol Ünitesi üzerindeki DI/DO 11 bir Giriş 
olarak parametrelendirilmelidir.(p0728.11=0) 

BO:p0722.11 

4 Dijital Giriş/çıkış 12 
(DI/DO=12) 

 Kontrol Ünitesi üzerindeki DI/DO 12 bir Giriş 
olarak parametrelendirilmelidir.(p0728.12=0) 

BO:p0722.12 

5 Dijital Giriş/çıkış 13 
(DI/DO=13) 

 Kontrol Ünitesi üzerindeki DI/DO 13 bir Giriş 
olarak parametrelendirilmelidir.(p0728.13=0) 

BO:p0722.13 

6 Dijital Giriş/çıkış 14 
(DI/DO=14) 

 Kontrol Ünitesi üzerindeki DI/DO 14 bir Giriş 
olarak parametrelendirilmelidir.(p0728.14=0) 

BO:p0722.14 

7 Dijital Giriş/çıkış 15 
(DI/DO=15) 

 Kontrol Ünitesi üzerindeki DI/DO 15 bir Giriş 
olarak parametrelendirilmelidir.(p0728.15=0) 

BO:p0722.15 

8 Dijital Giriş 0(DI 0)  Kontrol Ünitesi üzerindeki dijital Giriş 0 BO:r722.0 
9 Dijital Giriş 1(DI 1)  Kontrol Ünitesi üzerindeki dijital Giriş 1 BO:r722.1 
10 Dijital Giriş 2(DI 2)  Kontrol Ünitesi üzerindeki dijital Giriş 2 BO:r722.2 
11 Dijital Giriş 3(DI3)  Kontrol Ünitesi üzerindeki dijital Giriş 3 BO:r722.3 
12 Dijital Giriş 4(DI 4)  Kontrol Ünitesi üzerindeki dijital Giriş 4  BO:r722.4 
13 Dijital Giriş 5(DI 5)  Kontrol Ünitesi üzerindeki dijital Giriş 5 BO:r722.5 
14 Dijital Giriş 6(DI 6)  Kontrol Ünitesi üzerindeki dijital Giriş 6  BO:r722.6 
15 Dijital Giriş 7(DI 7)  Kontrol Ünitesi üzerindeki dijital Giriş 7 BO:r722.7 
Not: 
Tekyönlü dijital Girişler/çıkışlar(DI/DO) ister Giriş ister çıkış olarak bağlanabilir.(alma sinyali 
A_DİJİTAL’e de bakınız.  
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MT_ZSW 
 “Merkezi sondaj” fonksiyonu için durum kelimesi 
 
Tablo 4-27 MT_ZSW (merkezi sondaj fonksiyonu için durum kelimesi) tanımı 
 
Bit Anlamı Açıklamalar BICO 
0 Dijital Giriş sondajı 1 -- 
1 Dijital Giriş sondajı 2 -- 
2 Dijital Giriş sondajı 3 -- 
3 Dijital Giriş sondajı 4 -- 
4 Dijital Giriş sondajı 5  -- 
5 Dijital Giriş sondajı 6 -- 

Dijital Girişlerin görüntülenmesi 

6..7 Yedek --  
8 Alt- örnekleme sondajı 1 -- 
9 Alt- örnekleme sondajı 2  -- 
8 Alt- örnekleme sondajı 3  -- 
9 Alt- örnekleme sondajı 4 -- 
8 Alt- örnekleme sondajı 5  -- 
9 Alt- örnekleme sondajı 6 -- 

Henüz yapılmamıştır. 
Telgraf 392 için ilave olarak 
sondajlar 3 ve 6 

10..15 Yedek --  

 
 
 
 
 
 
CO:r0688 

 
 
 
 
 
MTn_ZS_F ve MTn_ZS_S 
  Tespit edilen ölçüm zamanını gösterir. 
  Ölçüm zamanı 0.25ms çözünürlükte 16 bit değer olarak belirtilmiştir.  
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Merkezi sondajın nitelikleri 
 

• Birden çok hız kontrol üniteside sondajlardan elde edilen zaman izleri tek bir 
telgrafla benzer şekilde aktarılabilir. 

• Kontrolör ve hız kontrol ünitesi ünitedeki zaman CU_STW ve CU_ZSW ile 
senkronize edilir. 
Not: kontrolörün zaman senkronizasyonunu desteklemelidir.  

• Üst düzey bir kontrolör zaman izini birden çok hız kontrol ünitesinün gerçek 
pozisyon değerini tespit etmek için kullanabilir.  

• Sondajdaki ölçüm zamanı tespiti fonksiyonu zaten kullanımda ise sistem bir 
mesaj verir.(ayrıca p0488,p0489 ve p0580’e bakınız. 

 
Örnek: Merkezi sondaj 
  Örnek için varsayımlar: 
 

• Sondaj 1’in yükselen kenarını değerlendirerek MT1_ZS_S zaman izinin 
tespiti 

• Sondaj 2’nin yükselen ve alçalan kenarlarını değerlendirerek MT2_ZS_S ve 
MT2_ZS_F zaman izlerinin tespiti 

• Kontrol ünitesinin DI/DO9 üzerindeki sondaj 1(p0680[0]=1) 
• Kontrol ünitesinin DI/DO10 üzerinde sondaj 2(p0680[1]=2) 
• Üreticiye özel telgraf p0922=391 ayarlanmıştır. 

 

   
 
  Şekil 4-11 Merkezi sondaj örneğinin fonksiyon şeması 
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4-3 Çevrimsiz iletişim 
 
4.3.1.Çevrimsiz iletişim hakkında genel bilgi 
 
Tanımlama 
 

Çevrimsiz iletişim ile, döngüsel iletişimin tersine veri transferi sadece kesin bir 
talep yapıldığında meydana gelir.(örn. parametrelerin okunması ve yazılması 
için) 
 
DPV1 hizmetleri (veri setini okumak/veri setini yazmak) çevrimsiz iletişimde de 
mevcuttur. 

Not:  
DPV1 aracılığıyla çevrimsiz iletişim hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki 
dokümana baş vurunuzÇ 
Referanslar: /P5/ PROFIdrive Profil hız kontrol ünitesi Teknolojisi 

 
Parametrelerin okunması ve yazılması için aşağıdaki seçenekler mevcuttur: 

• S7 protokolü 
Bu protokol STARTER işletme alma aracı, örn. online modunda 
PROFIBUS kullanır. 

• Veri takımı 47 ile PROFIdrive parametre kanalı 
DPV1 hizmetleri ana (bilgisayar)sınıf 1 ve sınıf 2 için mevcuttur. 
 

DPV1 parametre kanalının özellikleri: 
• Her parametre sayısı ve alt-fihrist için bir 16-bit adres 
• Birçok PROFIBUS ana bilgisayarı tarafından eşzamanlı giriş( ana sınıf 

2’de örn. devreye alma aracı) 
• Bir girişte farklı parametrelerin aktarılabilmesi(çoklu parametre talebi) 
• Dizinlerin tamamının veya bir dizinin bir parçasının aktarılması 

mümkündür. 
• Bir anda sadece bir parametre talebi işlenir.(küme komut işleme yoktur) 
• Bir parametre talebi/cevabı bir veri takımına uygun olmalıdır(maksimum 

240 bayt) 
• Görev veya cevap başlıkları kullanıcı verileridir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       © Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
    SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 



 181 

 
4-3-2 DPV1’e göre talepler ve cevaplar 
 
Parametre talebi ve parametre talebinin yapısı 
   
 
  Parametre talebi                                                                     Karşılık 

0 
2 
4 
6 
8 

Değerler sadece yazım girişi içindir. 
 

              
 
              Parametre Cevabı karşılık 

0 
 
 
2 
 
4 
6 

  Değerler sadece okuma girişi ve hata değerleri sadece olumsuz cevaplar içindir. 
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Talep Referansı Görev kimliği Talep Başlığı 
Eksenler  Parametre adedi 
Nitelik Element adedi 
Parametre numarası 

1, parametre 
adresi  

Alt-fihrist 
… 

Nitelik Element adedi 
Parametre numarası 

n.inci 
parametre 
adresi Alt-fihrist 

Format Değerlerin adedi 
Değerler 

1.parametre 
değeri 

… 
 

Format Değerlerin adedi 
Değerler 

n.inci 
parametre 
değeri(leri) … 

Referansın 
yansıtılması 
talebi 

Cevap kimliği Cevap başlığı 

Eksenler 
yansıtıldı 

Parametre adedi 

Format Değer adedi 
Değerler veya hata değerleri 

1.parametre 
değerleri 

… 
 

Format Değer adedi 
Değerler veya hata değerleri 

n.inci 
parametre 
değerleri … 
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DPV1 parametre talep ve cevapları içindeki alanların tanımı 
Tablo 4-28 Alanların tanımı  
Alan Veri tipi Değerler Açıklama 
Talep referansı İmzasız8                         0x01..0xFF 

Ana(bilgisayar)için talep/cevap çifti için tek, benzersiz kimlik. Ana 
bilgisayar her yeni talepte talep referansını değiştirir. Bağımlı 
bilgisayarlar cevaplarında talep referansını yansıtırlar.  

Görev kimliği 
 

İmzasız 8                       0x01                            okuma talebi 
                                       0x02                            yazma talebi 
Talep tipini belirtir. 
Bir yazım talebi durumunda, geçici bellekte(RAM) değişiklikler 
yapılır. Verinin geçici olmayan belleğe aktarılması için bir koruma 
işlemine ihtiyaç vardır.(p0971,p0977) 

Cevap kimliği İmzasız 8                       0x01                            okuma talebi(+) 
                                       0x02                            yazma talebi(+) 
                                       0x81                            okuma talebi(-) 
                                       0x82                            yazma talebi(-) 
Talep tanıtımını yansıtır ve talebin yerine getirilmesinin olumlu veya 
olumsuz olduğunu belirtir. 
Olumsuz demek: 
Talebin bir kısmını veya tamamını yerine getiremeyeceğini gösterir. 
Hata değerleri her bir alt-cevap yerine aktarılır. 

Hız kontrol ünitesi 
obje numarası 

İmzasız8                        0x00… 0xFF                    numara 
Birden fazla hız kontrol ünitesi objesi olan bir hız kontrol ünitesi 
ünitede hız kontrol ünitesi obje numarasının kurulumudur. Ayrı 
parametre numarası dizinindeki farklı hız kontrol ünitesi objelere aynı 
DPV1 bağlantısı üzerinden erişilebilir. 

Parametrelerin adedi İmzasız 8                        0x01…0x27                    no 1….39 
                                                                             DPV1 telgraf 
uzunluğu  
                                                                              İle sınırlıdır. 
Parametre adresi ve/veya çoklu parametre talepleri için parametre 
değeri için birleşen alan sayısını tanımlar. 
Tek talepler için parametrelerin sayısı=1 

Nitelik  İmzasız8                        0x10                             değer 
                                       0x20                            tanım 
                                       0x30                            metin(uygulanmamıştır) 
Girilen parametre elemanının tipi.                                        

Elementlerin adedi  İmzasız8                        0x00                               özel fonksiyon 
                                       0x01…0x75                  no1…117 
                                                                             DPV1 telgraf 
uzunluğu  
                                                                              İle sınırlıdır.                                                                            

Parametre numarası İmzasız 16                 0x0001…0xFFF            No.1…65535 
Girilecek parametre adresini gösterir. 
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Tablo 4-28 Alanların tanımı- devamı 
Alan Veri tipi Değerler Açıklama 
Alt-fihrist İmzasız 16                    0x0000…0xFFFF          no 0…65535 

Girilecek parametrenin ilk dizin elementini işaret eder. 
Format İmzasız8                       0x02                         Veri tipi tam sayısı 8 

                                      0x03                         Veri tipi tam sayısı 16 
                                      0x04                         Veri tipi tam sayısı 32 
                                      0x05                         Veri tipi imzasız8 
                                      0x06                          Veri tipi imzasız16 
                                      0x07                          Veri Tipi İmzasız32 
                                      0x08                          Veri tipi değişme noktası 
                                    Diğer değerler        PROFİdrive profili V3.1 bkz. 
                                      0x40                              sıfır(yazım talebine          
                                                                            değerler olmadan pozitif 
                                                                            cevap) 
                                      0x41                           bayt 
                                      0x42                           kelime  
                                       0x43                          çift kelime 
                                       0x44                          hata 
Format ve sayı telgrafta değerler içeren birleşen boşlukları belirtir. 
Yazım girişi için  PROFIdrive profili ile uyumlu veri tipleri tercih 
edilmelidir. Baytlar, kelimeler ve çift kelimelerde yedek olarak 
kullanılabilir. 

Değerlerin adedi İmzasız 16                      0x00…0xEA               No: 0….234 
                                                                         DPV1 telgraf uzunluğu  
                                                                              ile sınırlıdır. 
Sonraki değerlerin sayısını belirtir. 
 

Hata değerleri İmzasız 16   
 
                                        0x0000…0x00FF    Hata değerlerinin anlamı 
                                                                    � tablo 4.29’a bakınız 
Olumsuz bir cevap durumunda hata değerleri 
Eğer değerler sıra dışı sayıda bayt oluşturuyorsa bir sıfır bayt ilave edilir. 
Bu, telgraftaki kelime yapısının bütünlüğünü sağlar. 

Değerler  İmzasız 16 
                                        0x0000…0x00FF     
Okuma ve yazma girişleri için parametre değerleridir. 
Eğer değerler sıra dışı sayıda bayt oluşturuyorsa bir sıfır bayt ilave edilir. 
Bu, telgraftaki kelime yapısının bütünlüğünü sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 

 © Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
    SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 



 184 

DPV1 parametre cevaplarındaki hata değerleri 
 
Tablo 4-29 DPV1 parametre cevaplarındaki hata değerleri 
Hata 
değeri 

Anlamı Açıklamalar Ek bilgi 
 

0x00 Geçersiz parametre sayısı Olmayan parametreye giriş -- 
0x01 Parametre değeri 

değiştirilemiyor. 
Değiştirilemeyen parametreye 
modifikasyon girişi  

Alt-fihrist 

0x02 Alt veya üst değer sınırı aşılmış Değer sınırlarının dışındaki değere 
modifikasyon girişi 

Alt-fihrist 

0x03 Geçersiz alt-fihrist Olmayan alt-fihriste giriş Alt-fihrist 
0x04 Dizin yok Listelenmemiş parametreye alt-fihristle 

giriş 
-- 

0x05 Yanlış veri tipi Parametrenin veri tipine uymayan bir 
değerle modifikasyon girişi 

-- 

0x06 Geçersiz operasyon 
ayarı(sadece yeniden 
başlamaya izin veriliyor) 

İzin verilmediği durumda 0 a eşit 
olmayan bir sayı ile modifikasyon girişi  

Alt-fihrist 

0x07 Tanımlama elemanı 
değiştirilemiyor 

Değiştirilemeyen tanımlama elemanına 
modifikasyon girişi 

Alt-fihrist 

0x09 Tanımlama elemanı yok (parametre değeri olan)kendisi 
bulunmayan tanımlamaya giriş. 

-- 

0x0B Çalışma önceliği yok Çalışma önceliği olmadan modifikasyon 
girişi 

-- 

0x0F Hiçbir metin dizini yok Olmayan metin dizinine giriş(parametre 
değeri mevcut) 

-- 

0x11 Çalışma durumu nedeniyle 
talep yerine getirilemiyor 

Belirlenemeyen nedenlerle geçici olarak 
giriş mümkün değil. 

-- 

0x14 Geçersiz değer Geçici diğer nedenlerle geçersiz olan 
fakat sınırlar içindeki değerle giriş(ayrı 
ayrı değerlerle tanımlanmış parametre) 

Alt-fihrist 

0x15 Cevap çok uzun Mevcut cevabın uzunluğu maksimum 
aktarım uzunluğunu aşmaktadır. 

-- 

0x16 Geçersiz parametre adresi Nitelik, element sayısı, parametre 
numarası, alfihrist veya bunların bileşimi 
için desteklenmeyen veya geçersiz değer 

-- 

0x17 Geçersiz format Yazım talebi: geçersiz veya 
desteklenmeyen parametre verisi formatı 

-- 

0x18  Tutarsız bir sayıda değer Yazım talebi:  parametre verisindeki 
değerlerin sayısı ile parametre 
adresindeki elementlerin sayısı arasında 
bir uyumsuzluk mevcuttur. 

-- 

0x19 Hız kontrol ünitesi obje mevcut 
değil 

Mevcut olmayan bir hız kontrol ünitesiye 
giriş yapmaya çalıştınız. 

-- 
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Tablo 4-29 DPV1 parametre cevaplarındaki hata değerleri- devam 
Hata 
değeri 

Anlamı Açıklamalar Ek bilgi 
 

0x65 Halen aktifleştirilmemiş Mevcut olmasına rağmen henüz 
aktif olmayan bir parametreye 
giriş yapmaya çalıştınız.(örn. n 
kontrol kurun ve parametreye V/f 
kontrolden giriniz) 

-- 

0x6B Parametre %s[%s]: çalıştırılan 
kontrolörde yazım girişi yok 

-- -- 

0x6C Parametre %s[%s] : ünite bilinmiyor -- -- 
0x6D Parametre %s[%s] : devreye alma 

konumunda sadece yazım girişi, 
enkoder (p0010=4) 

-- -- 

0x6E Parametre %s[%s] : devreye alma 
konumunda sadece yazım girişi, 
motor (p0010=3) 

-- -- 

0x6F Parametre %s[%s] : devreye alma 
konumunda sadece yazım girişi, güç 
modülü, (p0010=2) 

-- -- 

0x70 Parametre %s[%s] :  hızlı devreye 
alma konumunda sadece yazım girişi, 
(p0010=1) 

-- -- 

0x71 Parametre %s[%s] :  hazır 
konumunda sadece yazım 
girişi(p0010=0) 

-- -- 

0x72 Parametre %s[%s] : devreye alma 
konumunda sadece yazım girişi, 
parametrelerin yeniden kurulumu 
(p0010=30) 

-- -- 

0x73 Parametre %s[%s] : devreye alma 
konumunda sadece yazım 
girişi,Güvenlik (p0010=95) 

-- -- 

0x74 Parametre %s[%s] : devreye alma 
konumunda sadece yazım girişi, 
teknolojik uygulama,birimler 

-- -- 

0x75 Parametre %s[%s] : devreye alma 
konumunda sadece yazım 
girişi,(p0010 0’a eşit değildir) 

-- -- 

0x76 Parametre %s[%s] : devreye alma 
konumunda sadece yazım girişi, 
(Dosya) indirme(p0010=29) 

-- -- 

0x77 Parametre %s[%s] : (program) 
yüklemede yazılmamış olabilir. 

-- -- 

0x78 Parametre %s[%s] : devreye alma 
konumunda sadece yazım girişi, hız 
kontrol ünitesi 
yapılandırma(aygıt:p0009=3)  

-- -- 
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Tablo 4-29 DPV1 parametre cevaplarındaki hata değerleri- devam 
Hata 
değeri 

Anlamı Açıklamalar Ek bilgi 
 

0x79 Parametre %s[%s] : devreye alma konumunda 
sadece yazım girişi, hız kontrol ünitesi tipinin 
tanımlanması (aygıt:p0009=2) 

  

0x7A Parametre %s[%s] : devreye alma konumunda 
sadece yazım girişi, veri dizini temel 
yapılandırma(aygıt:p0009=4) 

  

0x7B Parametre %s[%s] : devreye alma konumunda 
sadece yazım girişi, aygıt yapılandırması 
(aygıt:p0009=1) 

  

0x7C Parametre %s[%s] : devreye alma konumunda 
sadece yazım girişi, aygıtın 
(bilgisayara)indirilmesi   (aygıt p009=29) 

  

0x7D Parametre %s[%s] : devreye alma konumunda 
sadece yazım girişi, aygıt parametrelerinin 
yeniden kurulumu (aygıt:p0009=30) 

  

0x7E Parametre %s[%s] : devreye alma konumunda 
sadece yazım girişi, aygır hazır(aygıt p0009=0) 

  

0x7F Parametre %s[%s] : devreye alma konumunda 
sadece yazım girişi, aygıt(aygıt:p009 0’a eşit 
değildir) 

  

0x81 Parametre %s[%s] : (program) yüklemede 
yazılmamış olabilir 

  

0x82 Kontrol makamının(ana bilg.) transferi BI:0806 
tarafından engellenmektedir. 

  

0x83 Parametre %s[%s] : talep edilen BICO iç 
bağlantısı mümkün değil 

BICO çıkışları gezer değerler 
temin etmiyor. Fakat BICO 
Girişi bir gezer değer talep 
ediyor. 

 

0x84 Parametre %s[%s] : parametre değişimi 
engellenmiş (p0300, p0400, p0922’ye 
başvurunuz)  

  

0x85 Parametre %s[%s] : giriş yöntemi 
tanımlanmamış 

  

0xC8 Geçerli değerlerin altında “Mutlak” sınırlar içinde 
olmasına karşın, halen geçerli en 
alt sınırın altında olan değer için 
modifikasyon talebi 

 

0xC9 Geçerli değerlerin üstünde “Mutlak” sınırlar içinde 
olmasına karşın, halen geçerli en 
üst sınırın üstünde olan değer 
için modifikasyon talebi (örn. 
mevcut konverter oranı ile 
yönetilen) 
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Tablo 4-29 DPV1 parametre cevaplarındaki hata değerleri- devam 
Hata değeri Anlamı Açıklamalar Ek bilgi 

 
0xCC Yazım girişine izin verilmiyor. Yazım girişine izin 

verilmiyor çünkü bir giriş 
tuşu yok. 

-- 

 
4.3.3. Sürücü obje sayısının belirlenmesi 

Hız kontrol ünitesi sistem(örneğin hız kontrol ünitesi obje sayısı) hakkında daha fazla 
bilgi parametre p0101, r0102 ve p0107/r0107 kullanılarak aşağıdaki gibi tespit 
edilebilir: 

1. Hız kontrol ünitesi obje/eksen 1 için parametre r0102(“hız kontrol ünitesi 
objelerin sayısı”)değeri bir okuma talebi ile tespit edilebilir. 
Hız kontrol ünitesi obje 1 her hız kontrol ünitesi sistem için minimum gereklilik 
olan Kontrol Ünitesidir(CU) 

2. Başlangıçtaki okuma talebinin sonucuna dayanarak parametre p0101’in (“hız 
kontrol ünitesi objelerin sayısı”)göstergelerini okumak için parametre r0102 
tarafından belirtildiği gibi, hız kontrol ünitesi obje 1 için daha fazla okuma talebi 
kullanılabilir. 
Örnek: 
Eğer hız kontrol ünitesi objelerin sayısı “5” ise, parametre p0101’in 0’dan 4’e 
kadar olan göstergelerinin değerleri okunur. Elbette, ilişkili gstergelerde bir 
kerede okunabilir.  
 

Not:  
İlk iki nokta size aşağıdaki bilgiyi sağlayacaktır: 
• Hız kontrol ünitesi sistemdeki hız kontrol ünitesi objelerin sayısını 
• Mevcut hız kontrol ünitesi objelerin sayısını 

  
 __________________________________________________________________ 

3. Bunu takip ederek, r0107/p0107 (“Hız kontrol ünitesi obje tipleri”) her hız 
kontrol ünitesi obje/eksen için(hız kontrol ünitesi obje numarası ile belirtilmiş 
olarak) okunur. 
Hız kontrol ünitesi objeye bağlı olarak, parametre 107 istenirse ayarlanabilir 
veya görüntüleme parametresi olabilir. 
Parametre r0107/p0107 değeri hız kontrol ünitesi obje tipini gösterir. Hız 
kontrol ünitesi obje tipi için kodlama parametre listesinde belirtilmiştir. 

4. Buradan hareketle, her hız kontrol ünitesi obje için parametre listesine 
başvurunuz. 
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4.3.4. Örnek 1: parametrelerin okunması 
 
Önkoşullar  

1- PROFIBUS ana bilgisayarı devreye alınmış ve tamamen çalışabilir 
durumda olmalıdır. 

2- Ana bilgisayar ile bağımlılar arasındaki PROFIBUS iletişimi çalışır 
durumda olmalıdır. 

3- Ana bilgisayar veri takımlarını PROFIBUS DPV1 ile uyumlu olarak 
okuyabilmeli ve yazabilmelidir. 

 
Görev Tanımı 
 

Hız kontrol ünitesi 2’de (hız kontrol ünitesi obje numarası da 2 olan) en 
az bir hata [ZSW1.3=”1”]oluşumunu takiben, aktif hata kodları hata ara 
belleği r0945[0]..r945[7]’den okunmalıdır. 

    Talep bir talep ve cevap bloğu kullanılarak yapılmalıdır. 
Temel Prosedür 
 

1. Parametreleri okumak için bir talep yaratın. 
2. Talebi çağırın. 
3. Cevabı değerlendirin. 

Uygulama 
  1. Bir talep yaratmak 
Parametre talebi   

                                 
Karşılı
k  

0+1 
2+3 
4+5 
 
6 
8 
 

Parametre talebi hakkında bilgi: 
• Talep referansı: 

Değer geçerli değer dizininden rasgele seçilir.talep referansı talep ve cevap 
arasındaki ilişkiyi kurar. 

• Talep Kimliği 
01 hex � bu kimlik belirleyici bir okuma talebi için gereklidir. 
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Referans talebi 25 hex.  Talep kimliği 01 hex Talep başlığı                                                                                          
Eksen 02 hex. Parametre sayısı=01 hex 
Nitelik =10 hex Elementlerin sayısı=08 

hex 
Parametre numarası=945 dec. 

Parametre adresi 

Alt-fihrist =0 dec  
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• Eksenler 

02 hex � hız kontrol ünitesi 2, hız kontrol ünitesi ve hız kontrol ünitesiye 
özgü hatalarla hata arabelleği 

• Parametrelerin sayısı 
01 hex� bir parametre okundu. 

• Nitelik 
10 hex � Parametre değerleri okundu. 

• Elementlerin sayısı 
08 hex. � Okunması gereken 8 hata ile mevcut hata olayı 

2- Parametre numarası 
945 dec� fihrist o üzerinde giriş başlangıcını okuyun.  

• Parametre talebini çağırınız. 
Eğer ZSW1.3=”1” ise � parametre talebini başlatınız. 

                   3- Parametre cevabını değerlendiriniz. 
 
Parametre cevabı                                                                                                          Karşılık                

0+1 
 
2+3 
4+5 
6 
8 
.. 
20 

 
 
Parametre cevabı hakkında bilgi: 

• Referansın yansıtılmasını talep ediniz:  
Bu cevap talep referansı 25 ile talebe aittir. 

• Cevap kimliği 
01 hex � talebi pozitif olarak okuyunuz, depolanan değerler ilk değer olarak 
depolanmıştır. 

• Eksenler yansıtılmıştır, parametreleri sayısı: 
Değerler talepten alınan değerleri karşılamaktadır. 

• Format: 
06 hex � parametre değerleri imzasız 16 formatındadır. 
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Referansın yansıtılmasını talep 
edin 

Cevap kimliği:01 hex Cevap başlığı 

Yansıtılan eksenler Parametre sayısı:01 hex 
Format:06 hex Değerlerin sayısı=08 hex 
1. değer = 1355 dec 
2. değer= 0 dec 
….. 

Parametre 
değeri  

8. değer = 0 dec 
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• Değerlerin sayısı: 
08 hex � 8 parametre değeri mevcuttur. 

• 1. değer…..8nci değer 
Bir hata sadece 2. hız kontrol ünitesinün hata arabelleğinin 1inci değerine 
girilmiştir. 
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4-3-5 Örnek 2: Parametrelerin yazılması 
 
Önkoşullar  

1- PROFIBUS ana bilgisayarı devreye alınmış ve tamamen çalışabilir        
        durumda olmalıdır  

2-   Ana bilgisayar ile bağımlılar arasındaki PROFIBUS iletişimi çalışır  
             durumda olmalıdır.  
     3-   Ana bilgisayar veri takımlarını PROFIBUS DPV1 ile uyumlu olarak                                                                    
                                           okuyabilmeli ve yazabilmelidir. 
                                           Bu örneğe özel gereksinim: 
 4-  Kontrol tipi: VEKTÖR 
Görev Tanımı:  

İpucu 1(jog) ve 2 hız kontrol ünitesi 2 (aynı zamanda hız kontrol 
ünitesi obje numarası 2) için Kontrol Ünitesinin giriş terminalleri 
aracılığıyla kurulmalıdır. Karşılık parametreleri yazmak için aşağıdaki 
gibi bir parametre talebi kullanılmalıdır: 

• BI:p1055=r0722.4          İpucu bit 0 
• BI:p1056=r0722.5          ipucu bit 1 
• p1058=300rpm               ipucu 1 hız kurulum noktası 
• p1059=600 rpm  ipucu 2 hız kurulum noktası 
Bu talep bir talep ve cevap bloğu kullanılarak ele alınmalıdır 
 

 
                           Şekil 4-12 Çoklu parametre talebi için görev tanımı(örnek) 
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Temel Prosedür 
   1- Parametreleri yazmak için bir talep yaratınız. 
       2- Talebi çağırınız. 
              3- Cevabı değerlendiriniz.  
 
Uygulama 
   1- Talebi yaratınız. 
 
             
Parametre talebi          Karşılık 

0+1 
2+3 
4+5 
6 
8 
10+11 
12 
14 
16+17 
18 
20 
22+23 
24 
26 
28+29 
30 
32 
34+35 
36 
38 
40+41 
42 
44 
46+47 
48 
 
50 
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Talep referansı=40 hex Talep kimliği=02 hex  Talep başlığı 
Eksenler:02hex Parametre sayısı=04 hex 
Nitelik=10 hex Element adedi:01 hex 
Parametre Numarası:1055 dec 

1.parametre 
adresi 

Alt-fihrist=0 dec 
Nitelik=10 hex Element adedi:01 hex 
Parametre Numarası:1056 dec 

2. parametre 
adresi 

Alt-fihrist=0 dec 
Nitelik=10 hex Element adedi:01 hex 
Parametre Numarası:1058 dec 

3.parametre 
adresi 

Alt-fihrist=0 dec 
Nitelik=10 hex Element adedi:01 hex 
Parametre Numarası:1059 dec 

4.parametre 
adresi 

Alt-fihrist=0 dec 
Format=07 hex Değer sayısı:01 hex 
Değer=02D2 hex 

1.parametre 
değerleri 

Değer=0404 hex 
Format=07 hex Değer sayısı:01 hex 
Değer=02D2 hex 

2.parametre 
değerleri 

Değer=0405 hex 
Format=08 hex Değer sayısı=01 hex 
Değer=4396 hex 

3.parametre 
değerleri 

Değer=0000 hex 
Format=08 hex Değer sayısı=01 hex 
Değer=4416 hex 

4.parametre 
değerleri 

Değer=0000 hex 
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Parametre talebi hakkında bilgi: 
• Referans talebi: 

Geçer değer dizininden rasgele seçilir. Talep referansı talep ve cevap arasındaki 
ilişkiyi kurar. 

• Talep Kimliği: 
02 hex� bu belirleyici bir yazım talebi için gereklidir. 

• Eksenler: 
02 hex � parametreler hız kontrol ünitesi 2’ye yazılır. 

• Parametrelerin sayısı:  
04 hex � çoklu parametre talebi 4 ayrı parametre talebini kapsar. 

1. parametre adresi… 4. parametre adresi 
• Nitelik 

10 hex � parametre değerleri üzerine yazılacaktır. 
• Elementlerin sayısı: 

01 hex � 1 dizi element yazılır 
• Parametre numarası 

Yazılacak olan parametrelerin numarasını belirtir.(p1055, p1056, p1058,p1059) 
• Alt-fihrist 
      0 dec. � ilk dizin element için kimlik 
1. parametre değeri …..4. parametre değeri 
• Format 

07 hex � imzasız32 veri tipi 
08 hex � Gezer nokta veri tipi 

• Değerlerin sayısı 
01 hex �her parametreye belirtilen formatta bir değer yazılır.  

• Değer 
BICO Giriş parametresi: sinyal kaynağını giriniz. 
Ayarlanabilir parametre: değer giriniz. 
2. parametre talebini çağırın 
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3. Parametre cevabını değerlendiriniz. 
 
Parametre cevabı 
 Karşılık 

0 
 
 

2 
 

 
Parametre cevabı hakkında bilgi: 
 
• Yansıtılan talep referansı: 

Bu cevap talep referansı 40 olan talebe aittir. 
• Cevap kimliği: 

02 hex �  yazım talebi olumlu 
• Yansıtılan eksenler: 

02 hex � değer talepteki değerle uyuşmaktadır. 
• Parametrelerin sayısı 

04 hex � değer talepteki değerle uyuşmaktadır. 
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Yansıtılan 
referans  talebi 

Cevap kimliği=02 hex Cevap başlığı 

Yansıtılan 
eksenler=02 hex 

Parametre sayısı=  
04 hex 
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PROFIBUS aracılığıyla Haberleşme          5 
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5.1. PROFIBUS hakkında genel bilgi 
 
5.1.1. SINAMOCS için PROFIBUS hakkında genel bilgi 
 
Genel Bilgi 
 

PROFIBUS geniş bir dizi üretim ve süreç otomasyon uygulamaları için standart 
açık uluslararası alan veri iletim yoludur. 
Aşağıdaki standartlar açık, çoklu-tedarik sistemlerini sağlar. 
• Uluslararası standart EN 50170 
• Uluslararası standart IEC 61158 

 
PROFIBUS alan seviyesinde yüksek hızlı, zamana duyarlı veri iletişimi için 
geliştirilmiştir. 

Not: 
Hız kontrol ünitesi teknolojiler için PROFIBUS aşağıdaki dokümanda 
standartlaştırılmış ve tanımlanmıştır: 
Referanslar: /P5/ PROFIdrive Profil Hız kontrol ünitesi Teknolojisi 

 
 

Dikkat 
İzokron (eşzamanlı) PROFIBUS ile eşleştirilmeden önce,PROFIBUS 
aracılığıyla kontrol edilmeyen hız kontrol üniteleri de dahil olmak üzere hız 
kontrol ünitesi objelerin tün vuruşları engellenmelidir.  

 

 

 Dikkat 
 Eğer depo (CAN) bağlantı parçası yanlışlıkla PROFIBUS bağlantı elemanına 

takılırsa, bu ana Depo’yu tahrip edebilir   
                       ________________________________________________________________ 
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Ana ve Bağımlı (bilgisayarlar) 
  

• Ana ve Bağımlı Özellikler 
 
Tablo 5-1 Ana ve Bağımlı Özellikler 
Özellikler Ana Bağımlı 

 
Veri iletim düğümü 
olarak 

Aktif Pasif 
 

Mesaj gönderme Harici talep 
gerekmeden izin verilir 

Sadece ana (bilgisayar) 
talebi ile mümkündür. 

Mesaj alma Hiçbir kısıtlama 
olmaksızın mümkün 

Sadece alım ve alındı 
bildirimine izin 
verilmiştir. 

 
 
• Ana (bilgisayar) 

Ana bilgisayarlar aşağıdaki sınıflarda sınıflandırılmıştır: 
o Ana Sınıf 1 (DPMC1): 

Bağımlı bilgisayarlarla sarmal veya çevrimsiz şekilde veri 
değişiminde bulunan merkezi otomasyon istasyonlarıdır.  Ayrıca, ana 
bilgisayarlar arasında iletişimde mümkündür. 
Örnekler: SIMATIC S7, SIMOTION 

o Ana sınıf 2(DPMC2) 
Veri iletim yolunun çalışması sırasında yapılandırma, devreye alma 
ve operatör kontrol ve gözetimi için araçlar. Bağımlı bilgisayarlarla 
sadece çevrimsiz moda veri değişimi yapabilen araçlar. 
Örnek: Programlama araçları, insan, makine arabirimleri 

• Bağımlı (bilgisayarlar) 
PROFIBUS’ a göre SINAMICS hız kontrol ünitesi ünitesi bir bağımlıdır. 
 

Veri İletim Yoluna giriş yöntemi 
  PROFIBUS gösterge geçme yöntemini kullanır, örneğin mantıklı bir 

çemberde düzenlenen tanımlanmış bir zaman çerçevesinde gönderilen 
yetkilendirmelerin alındığı aktif istasyonlar(ana bilgisayarlar) 

  Bu zaman çerçevesi içinde, gönderilecek yetkilendirmelerle birlikte ana 
bilgisayar diğer ana bilgisayarlarla haberleşebilir veya bir ana/bağımlı 
prosedüründe tahsis edilmiş bağımlı birimlerle iletişim kurabilir. 
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Döngüsel veri iletimi ve çevrimsiz hizmetler için PROFIBUS telgrafı 
 
 Döngüsel süreç verisi değişimi içindeki her hız kontrol ünitesi birim için gönderilecek 

tek 
 bir telgraf vardır ve tüm süreç verisini alır. Tek bir PROFIBUS adresi altında tüm 

çevrimsiz hizmetler (parametrelerin okunması/yazılması) yerine getirilebilmesi için 
ayrı bir telgraf gönderilir. Çevrimsiz veri döngüsel veri aktarımından sonra daha 
düşük bir öncelikle iletilir.  

 Telgrafın toplan uzunluğu süreç verisi değişimiyle uğraşan hız kontrol ünitesi 
objelerin sayısı ile artar.  

Telgrafta sürücü birimlerin sırası 
 Hız kontrol ünitesi tarafında telgraftaki hız kontrol ünitesi birimlerin sırası,  aynı 

zamanda değiştirilebilir olan p 0978[0…15] aracılığıyla bir liste ile görüntülenir.  
 Devreye alınmış bir hız kontrol ünitesi sistemde hız kontrol ünitesi birimlerin sırasını 

görüntülemek için on-line modunda STARTER devreye alma aracını kullanarak 
şunları seçerek görüntüleyebilirsiniz: � hız kontrol ünitesi birim � yapılandırma  

 
 Ana bilgisayar tarafında yapılandırmayı yarattığınızda(örn. HWConfig) süreç verisine 

hâkim hız kontrol ünitesi birimler uygulama için telgrafa bu sıra ile ilave edilirler. 
 Aşağıdaki hız kontrol ünitesi birimler süreç verisini değiştirebilirler: 
   Hız kontrol ünitesi birim 

• Aktif infeed (A_INF) 
• Ana infeed (B_INF) 
• Akıllı infeed(S_INF) 
• SERVO 
• VEKTÖR 
• Terminal modülü 15(TM15DI/DO) 
• Terminal modülü 31(TM31) 
• Terminal modülü 41(TM41) 
• Terminal Paneli30(TB30) 
• Kontrol Ünitesi (CU_S) 
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 ___________________________________________________________________ 
 Not 

Hız kontrol ünitesi birimlerin yapılandırmadaki sırası hız kontrol ünitesi sistemdeki 
ile aynı olmalıdır. 

 ___________________________________________________________________ 
 

Telgrafın yapısı yapılandırma sırasında hesaba katılan hız kontrol ünitesi birimlere 
bağlıdır. Hız kontrol ünitesi sistemdeki tüm hız kontrol ünitesi birimleri dikkate 
almayan yapılandırmalara izin verilmektedir.  
 
Örnek: 
Varsayım: donanım kurulumu Altbölüm 5.1.2.de tarif edildiği gibidir. 
Aşağıdaki yapılandırmalar örnek olarak mümkündür: 
� SERVO, SERVO, SERVO ile yapılandırma 
� A_INF, SERVO, SERVO, SERVO, TB30 ile yapılandırma 
�  ve diğerleri 
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5.1.2. Örnek: döngüsel veri iletimi için telgraf yapısı 
 
Görev: 
 Hız kontrol ünitesi sistem aşağıdaki hız kontrol ünitesi birimleri kapsamaktadır: 

• Kontrol Ünitesi(CU_S) 
• Aktif infeed(A_INF) 
• SERVO 1(bir Tek Motor Modülü ve diğer parçaları kapsamaktadır.) 
• SERVO 2 ( bir Çift Motor Modülü terminal X2 ve diğer parçaları 

kapsamaktadır) 
• SERVO 3 (Bir Çift Motor Modülü terminal X2 ve diğer parçaları 

kapsamaktadır) 
• Terminal paneli 30(TB30) 
Süreç verisi hız kontrol ünitesi birimler ve üst düzey otomasyon sistemi arasında 
alınıp verilecektir.  

• Kullanılacak telgraflar: 
- Aktif infeed için telgraf 370 
- Servo için standart telgraf 6 
- Terminal paneli 30 için tanımlanmış kullanıcı 

 
Parça ve telgraf yapısı 

Önceden tanımlanmış parça yapısının telgraf yapısı içindeki sonuçları aşağıdaki 
şemada gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 5-1 parça ve telgraf yapısı 
 
Telgrafların sırasını p0978[0…15] ile kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz. 
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Yapılandırma ayarları(örn. SIMATIC S7 için HW yapılandırması) 
 
 Parçalar yapılandırma için birimlere takılmıştır. 
 Şekil 5-1’de gösterilen telgraf yapısı nedeniyle “DP bağımlı özellikleri” içinde 

gözden geçirilen birimler aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır: 
 

• Aktif infeed(A_INF)  Telgraf 370 
• SERVO 1    Standart Telgraf 6 
• SERVO 2    Standart Telgraf 6 
• SERVO 3    Standart Telgraf 6 
• Terminal Paneli 30(TB30)  kullanıcı tanımlı 
 
 
DP Bağımlı (birim) Özellikleri: genel açıklamalar 
 

 
Şekil 5-2 Bağımlı(birim) özellikleri- genel açıklama 
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 Detayları “tıkladığınız” zaman, yapılandırılmış telgraf yapısının özellikleri 
 görüntülenir. (Örneğin I/O(Giriş/çıkış) adresleri, eksen ayraçları) 
 
  
 BP Bağımlı (birim) özellikleri: Detaylar 
 

  
      Şekil 5-3 Bağımlı (birim) özellikleri 
 
 Eksen ayracı telgraf içindeki objeleri aşağıdaki gibi ayırır: 

• Soket 4 ve 5:        1. obje � Aktif infeed 
• Soket 7 ve 8:         2. obje� SERVO 1 
• Soket 10 ve 11      3. obje� SERVO 2 
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5.2. PROFIBUS’un devreye alınması 
 
5.2.1. Devreye alma hakkında genel bilgi  
Arabirimler ve teşhis edici LED 
 Bir PROFIBUS arabirimi LED’leri ve adres düğmeleri ile birlikte standart olarak 

Kontrol Ünitesi üzerinde bulunur.  
   

 

 
      Şekil 5-4 Arabirimler ve teşhis edici LED 
 

• PROFIBUS arabirimi 
      PROFIBUS arabirimi aşağıdaki dokümanda tarif edilmiştir: 

Referanslar :/GH1/ SINAMICS S 120 donanım el kitabı Kontrol Üniteleri ve 
tamamlayıcı sistem parçaları 

 
• PROFIBUS teşhis edici LED 

Teşhis edici LED’lerin bir tanımlaması için � Altbölüm 8.1.1.’e 
başvurunuz. 

     

 Not: 
Uzaktan teşhis amacıyla PROFIBUS arabirimine (X126) bir tele- servis adaptörü 
bağlanabilir.     
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PROFIBUS adresinin kurulumu 
 PROFIBUS adresinin kurulumu için iki yöntem mevcuttur: 

1. Kontrol Ünitesindeki PROFIBUS adres düğmeleri aracılığıyla 
- Bu durumda p0918 sadece okunabilir olacak ve kurulan adresi basitçe 

görüntüleyecektir. 
- Güç verilene kadar bir değişiklik etkin olmayacaktır. 

    2. p0918 aracılığıyla 
- Bu yöntemi sadece tüm  S1’den S7’ye kadar olan PROFIBUS adres 

düğmeleri ON veya OFF olarak ayarlandıktan sonra kullanabilirsiniz. 
- Parametreler aracılığıyla yapılan adres değişiklikleri “RAM’den ROM’a 

kopyala” fonksiyonu kullanılarak geçici olmayan bir bellekte 
korunmalıdır.(depolanmalıdır) 

- Güç verilene kadar bir değişiklik etkin olmayacaktır. 
 
 Örnek:  

Kontrol Ünitesindeki PROFIBUS adres düğmeleri kullanılarak PROFIBUS adresi 
kurulumu. 
   

 
Şekil 5-5 Örnek: Kontrol Ünitesindeki PROFIBUS adres düğmeleri kullanılarak 
PROFIBUS adresi kurulumu. 
 

Not:  
Fabrika ayarları tüm düğmeler için ya “ON” veya “OFF” konumundadır. Bu iki 
kurulumla, PROFIBUS adresi parametre girilmesi ile kurulacaktır.  
Parametre 0918KONTROL Ünitesine özel,tektir. (bakınız Kontrol Ünitesi)Fabrika 
ayarı 126’dır. 
126 adresi devreye almak için kullanılacaktır. İzin verilen PROFIBUS adresleri 
1…126’dır. 
Bir PROFIBUS hattına birçok Kontrol Ünitesi bağlanmış ise, adres ayarları fabrika 
ayarından farklı olmalıdır. Her bir adresin sadece bir PROFİBUS hattına tahsis 
edileceğini not ediniz. Bu adres düğmelerini kullanarak veya parametre 0918’i uygun 
şekilde ayarlayarak yapılabilir. Örneğin, kurulum 24 V güç kaynağını adım adım 
bağlayarak ve p0918 yeniden kurularak yapılabilir.  
Düğme üzerindeki adres kurulumu r2057’de görüntülenir. 
Veri iletim yolu adresinde yapılan her değişiklik güç verilinceye kadar etkin 
olmayacaktır. 
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Aygıt ana dosyası 
 Bir aygır ana dosyası bir PROFIBUS bağımlı(biriminin) özelliklerinin açık ve tam bir 

tanımlamasını temin eder. Aygıt ana dosyaları kesin olarak tanımlanmış bir formatta 
ASCII dosyalarıdır. 

 SINAMICS S 120 için aşağıdaki aygıt ana dosyaları (GSD dosyaları) mevcuttur: 
• si0280e5.gse       İngilizce 
• si0280e5.gsf        Fransızca 
• si0280e5.gsg Almanca 
• si0280e5.gsi İtalyanca 
• si0280e5.gss İspanyolca 

 
GSD dosyaları GSD kılavuzlarıyla(4. revizyon) ile uyumludur ve bir GSD aracılığı 
ile    
izokron (eşzamanlı) mod yapılandırmanıza izin verir.  
SIMATIC  ortamını kullanabilmek için V5.1 SP3’ten ileriye doğru en az 7ADIM 
gereklidir. 
 
GSD dosyaları aşağıdaki adreslerde bulunabilir: 

• İnternette:  http://www4.ad.siemens.de./WW/view/de/113204 
• STARTER devreye alma aracı ile birlikte temin edilen CD’de 

Sipariş no: 6SL3072-0AA00-0AGx 
• Rehberdeki Kompakt Flash Kartta 

//SIEMENS/SINAMICS/DATA/CFG/ 
 

VIK-NAMUR için devreye alma 
  Bir SINAMICS hız kontrol ünitesisünü bir VIK_NAMUR hız kontrol 

ünitesisü olarak çalıştırabilmek için, standart telgraf 20 kurulmalı ve 
p2042=1 aracılığıyla VIK_NAMUR kimlik numarası aktifleştirilmelidir. Bu 
durumda sadece VIK_NAMUR DSD dosyaları kullanılabilir. 

 
Aygıt kimliği tespiti 
   Ayrı bağımlı birimler için bir kimlik belirleme parametresi tanımayı 

kolaylaştırır ve PROFIBUS üzerindeki düğümlere genel bir bakış sağlar. 
  Her bağımlı birim için bilgi aşağıdaki Kontrol Ünitesine özgü parametrede 

depolanır: 
  R0964[0…6] aygıt kimliği 
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Veri iletim yolu rezistansı ve koruma 
 
  PROFIBUS aracılığıyla güvenilir bilgi aktarımı diğer şeylerin yanında iletim 

yolu sonlandırma rezistanslarının kurulumuna ve PROFIBUS kablolarının 
korunmasına bağlıdır.  

• İletim yolu sonlandırma rezistansları 
PROFIBUS fişleri içindeki iletim yolu rezistansları aşağıdaki gibi 
kurulmalıdır: 
- Hat düğmesindeki ilk ve sonuncu düğümler sonlandırıcı rezistansın 

üzerinde 
- Hattaki diğer düğümler: sonlandırıcı rezistansı kapat 

• PROFIBUS kablolarının korunması 
Fiş içindeki kablo muhafazası her iki ucundan mümkün olan en büyük yüzey 
alanına bağlanmalıdır. 
 
Referanslar: /GH!/ SINAMICS S 120 Donanım El Kitabı- Kontrol Üniteleri 
ve Tamamlayıcı sistem parçaları 
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5.2.2. Devreye Alma prosedürü 
 
 Devreye almak için önkoşullar ve varsayımlar 
   PROFIBUS bağımlı (birim) 

• Uygulama için kurulacak PROFIBUS adresi biliniyor. 
• Her hız kontrol ünitesi obje için telgraf tipi uygulama tarafından biliniyor. 
PROFIBUS ana(birim) 
• SINAMICS S bağımlı biriminin iletişim özellikleri ana birimde mevcut 

olmalıdır(GSD Dosyası veya hız kontrol ünitesi ES bağımlı OM) 
 
  Devreye alma adımları 
  1- PROFIBUS adresini bağımlı birimde kurunuz. 
      Altbölüm 5.2.1’e başvurunuz. 
  2- Bağımlı birimde telgraf tipini kurunuz. 
       Altbölüm 4.2.1.’e başvurunuz. 
  3- HWConfig(HW yapılandırmada) aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz: 

- Hız kontrol ünitesiyü PROFIBUS’a bağlayın ve bir adres tayin edin. 
- Telgraf tipini ayarlayın. 

Süreç verisini PROFIBUS aracılığıyla ileten tüm hız kontrol ünitesi 
objelerde tıpkı bağımlı (cihazlarda) olduğu gibi aynı telgraf tipi 
ayarlanmalıdır. 
“PZD’siz” kurulum bir nod(düğüm) veya aygıt (örn. terminaller 
aracılığıyla kontrol edilen infeed ile) tanımlanabilir.  

4- I/O(Giriş/çıkış) adresleri kullanıcı programına göre ayarlanmalıdır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
    SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
 
 
 
 



 208 

 
5.2.3. Sistem Kontrolü Seçenekleri 
 
 Parametreler aracılığıyla tanı(liste el kitabına bakınız) 

• r2050   CO: PROFIBUS PZD alım kelimesi 
• r2053  PROFIBUS Sistem Kontrolü PZD gönderi kelimesi 
• r2054  PROFIBUS durumu(CU_S) 
• r2055  PROFIBUS Sistem bilgisi standardı (CU_S) 
• r2060  CO: PROFIBUS sistem bilgisi PZD alım çift kelimesi 
• r2063  PROFIBUS sistem bilgisi PZD gönderisi çift kelimesi 
• r2064  PROFIBUS sistem bilgisi eşzaman modu 
• r2065  PROFIBUS sistem bilgisi ana bilgisayar oturum kapatma   
   Süresi 
• r2075   PROFIBUS sistem bilgisi telgraf karşılığı PZD alımı 
• r2076  PROFIBUS sistem bilgisi telgraf karşılığı PZD gönderisi 
• r2090  BO: PROFIBUS PZD1 alım bit serisi 

 
 
SINAMICS HMI adresi 

SINAMICS HMI’yı bir PROFIBUS SINAMICS’e doğrudan girmek için ana 
(bilgisayar)[ana sınıf 2]   olarak kullanabilirsiniz. SIMATIC HMI’ya göre 
SINAMICS tıpkı bir SIMATIC S7 olarak hareket eder. Hız kontrol ünitesi 
parametrelerine girmek için, aşağıdaki basit kurallar uygulanır: 

• Parametre numarası =  veri blok numarası 
• Parametre alt-fihristi = bit 10-15 veri blok karşılığı 
• Hız kontrol ünitesi aygıt numarası=  veri blok karşılığının 10-15 biti 

 
Pro-Tool veya WinnCC esnek Araçleri   
 
  SIMATIC HMI “pro-tool” veya “esnek WinCC” ile esnek bir şekilde 

yapılandırılabilir.  
  Pro Tool veya WinCC kullanılarak yapılandırmada aşağıdaki özel hız kontrol 

ünitesi ayarları dikkate alınmalıdır. 
  Kontrolörler: Protokol her zaman “SIMATIC S7-300/400” olacaktır. 
 
   Tablo 5-2 Ek Parametreler 
 

Alan Değer 
Network (Ağ örgüsü) parametre profili DP 
Ağ örgüsü Parametre Bayt hızı Herhangi bir değer 
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Tablo 5-2 Ek Parametreler- devamı 
  

Alan Değer 
İletişim Ortağı adresi Hız kontrol ünitesi birimin PROFIBUS 

adresi 
İletişim ortağı yuvası/alt-rafı Dikkate almayın, 0 

  
 
 Tablo 5-3 Yönlendirme imleri: “genel” sekmeler  

Alan  Değer 
İsim Herhangi bir isim 
Kontrolör Herhangi bir isim 
Tip İşaret edilen adresine bağlı olarak 

Örn: 
INT: 16 tamsayısı için 
DINT: 32 tamsayısı için 
WORD: imzasız 16 için 
REAL: değişken(yüzer gezer )değerler 
için 

Alan DB 
DB (veri blok sayısı) Parametre sayısı 

1….65535 
DBB,DBW,DBD 
(veri blok karşılığı) 

Hız kontrol ünitesi aygıt numarası ve 
alt-fihrist bitleri 15-10: hız kontrol 
ünitesi aygıt numaraları 0…63 Bitler 9-
0 Alt Fihrist 0…1023 veya farklı bir 
şekilde ifade edilirse 
DBW=1024 * hız kontrol ünitesi aygıt 
no+alt-fihrist 

Uzunluk Aktifleştirilmemiştir 
(veri) edinme devresi Herhangi biri 
Elementlerin adedi 1 
Ondalık yerleri Herhangi  

 
 ____________________________________________________________________

__ 
 Not: 

• Bir SIMATIC HMI ile bir hız kontrol ünitesi ünitesini mevcut bir kontrolden 
bağımsız olarak çalıştırabilirsiniz. 
Temel bir “noktadan noktaya “ bağlantı sadece iki nod(aygıt) arasında kurulabilir. 

• “Değişken” HMI fonksiyonları hız kontrol ünitesi birimler için kullanılabilir. 
Diğer fonksiyonlar (örn. ”mesajlar” veya “formüller”) kullanılamaz. 

• Ayrı ayrı parametre değerleri girilebilir. Tam dizinler, tanımlamalar veya metinler 
girilemez. 
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5.2.5 Gözetim: Telgraf Hatası 
 Tanımlama 

Bir telgraf hatasından sonra belirli bir gözetim süresi (t_An) dolduktan 
sonra bit r2043.0 “1” değerine döner ve alarm A01920 çıkış olarak 
verilir. Binektör çıkışsı r2043.0, örn. hızlı bir duruş için kullanılabilir. 
Bir bekleme süresi p2044 dolduktan sonra hata mesajı F01910 çıkış 
olarak verilir. Hata F01910 hata cevabı (veri)tadariki içinOFF2(vuruş 
engelini) ve SERVO/VEKTÖR için OFF3( acil durum duruşunu) tetikler. 
Eğer hiçbir OFF cevabı tetiklenip harekete geçirilmezse, hata cevabı 
buna göre yeniden parametrelendirilir.  
Hata F01910’un derhal bildirimi alınabilir. Hız kontrol ünitesi bundan 
sonra PROFIBUS olmaksızın bile çalıştırılabilir.  
 

 
Şekil 5-6 Gözetim Telgraf Hatası 

 
 
Örnek: Telgraf Hatası nedeniyle acil duruş 
 
  Varsayım: 
  Aktif Hat modülü ve Tek Motor Modülü ile bir hız kontrol ünitesi ünitesi 
  Vektör modu aktifleştirilmiştir. 
  Sıçrama eğrisi süresi (p1135)dolmasına karşın hız kontrol ünitesi hala 

durgun durumda. 
  Ayarlar:  

• A_INF p2044=2 
• VEKTÖR p2044=0 

 
   Sıralama: 

Bir telgraf hatasından sonra (t> t_An) Kontrol Ünitesinin hız kontrol 
ünitesi aygıtının binektör çıkışsı r2043.0 “1” e döner. Aynı zamanda, 
A_INF ürücü aygıtları için A01920 alarmı ve VEKTÖR için A01920 
alarmı ve F01910 hata mesajı verilir. F01910 bir çıkış olarak verildiğinde 
hız kontrol ünitesi için bir OFF3 tetiklenir. İki saniye kadar bir gecikme 
süresinin (p2044) dolmasından sonra, hata mesajı F01910 infeedna 
verilir ve OFF2’yi tetikler. 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
    SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 



 211 

 
 5.3 PROFIBUS ile hareket kontrolü 
 
Tanımlama 

 “PROFIBUS ile hareket kontrolü” fonksiyonu bir ana (bilgisayar) ile bir veya daha 
çok bağımlı cihaz arasında PROFIBUS alan veri yolu aracılığıyla eşzamanlı hız 
kontrol ünitesi bağlantısı uygulamak için kullanılabilir.  

 
 ____________________________________________________________________

_ 
 Not 
 Eşzamanlı hız kontrol ünitesi bağlantısı aşağıdaki dokümanda tanımlanmıştır. 
 Referanslar: /P5/ PROFIDRIVE Profil Hız kontrol ünitesi Teknolojisi 
 ____________________________________________________________________

__ 
Özellikleri 

• Bu fonksiyonun aktifleştirilmesi için veri yolu yapılandırılmasına ilave 
parametreler girilmesine gerek yoktur. Tüm gerekli olan ana (bilgisayarı) ve 
bağımlı(cihazları) bu foksiyon için başlangıç durumuna getirmek gereklidir. 

• Ana tarafın varsayılan ayarları donanım yapılandırması aracılığıyla 
yapılmıştır.(örn. SIMATIC S7 ile HW yapılandırması) Bağımlı tarafın 
varsayılan ayarları veri yolu harekete geçtiğinde parametrelendirme telgrafı 
aracılığıyla yapılır.  

• Tüm veri iletişimi için sabit örnekleme zamanları kullanılır. 
• Her devir başlangıcında Küresel Kontrol(GC) saat bilgisi aktarılır. 
• Saat devir uzunluğu veri iletim yolunun yapılandırılmasına bağlıdır. Saat devri 

seçildiğinde iletim yolu yapılandırma aracı(örn HWConfig) destekler: 
o Her bağımlı/hız kontrol ünitesi birim için çok sayıda hız kontrol 

ünitesiyü� uzun devir 
o Çok sayıda bağımlı / hız kontrol ünitesi ünite� uzun devir 

 
• Kullanıcı veri transferini ve saat vuruş hatalarını gözlemek için bir oturum 

kapatma süresi sayacı kullanılmıştır 
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Kapalı Devre Kontrolün genel açıklamaları 

• Bağımlı (cihazdaki) gerçek konum değerini algılama şunlar kullanılarak 
yerine getirilir: 

- Bir dolaylı ölçüm sistemi (motor enkoder) 
- İlave bir doğrudan ölçüm sistemi 
-  

• Enkoder arabirimi süreç verisi içinde yapılandırılmalıdır. 
• Kontrol devresi PROFIBUS aracılığıyla kapatılır. 
• Konum kontrolörü ana(bilgisayar) üzerine yerleştirilmiştir. 
• Akım ve hız kontrol sistemleri ve gerçek değer algılama (enkoder arabirimi) 

bağımlı bilgisayar üzerine yerleştirilmiştir. 
• Konum kontrolörü saat devri alan veri yolu boyunca bağımlı (cihazlara) 

aktarılır. 
• Bağımlı (cihazlar) hızlarınıve/veya akım kontrolör devresi ana(bilgisayar) 

üzerindeki pozisyon kontrolörü aracılığıyla senkronize ederler. 
• Sabit hız kurulum noktası ana bilgisayar tarafından belirlenir. 

 
  

 
Şekil 5-7 “PROFIBUS ile hareket kontrolüne” genel bakış (örnek ana bilgisayar 

ve üçbağımlı) 
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Veri devresinin Yapısı 
 
 Veri devresi aşağıdaki parçaları kapsar: 

1. Küresel Kontrol mesaj düzeni 
2. Döngüsel parça 

- Sabit Kurulum noktaları ve gerçek değerler 
3. Çevrimsiz parça 

- Parametreler ve tanıma verisi 
4. Yedek olarak ayrılmış parça 

- İşaretleri yönlendirmek için 
- Hız kontrol ünitesi dizisinde yeni bir nod araştırma için 
- Bir sonraki devir için bekleme zamanı  

 
  

 
Şekil 5-8 Örnek: ile en uygun şekle getirilen devre 
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Kapalı devre kontrol sistemine veri transferinin sırası 

1. Gerçek pozisyon değeri G1_XIST1 Tı zamanında telgraf görüntüsünün içine her 
devrenin başlamasından önce okunur ve bir sonraki devrede ana bilgisayara 
aktarılır. 

2. Ana bilgisayardaki kapalı devre kontrol Tm zamanında her pozisyon kontrolör 
devresinden sonra başlar ve bağımlı bilgisayarlardan okunan mevcut gerçek 
değerleri kullanır. 

3. gelecek devrede, ana bilgisayar hesaplanan kurulum noktalarını bağımlı 
cihazların telgraf görüntülerine gönderir. Hız kurulum noktası komutu 
NSOLL_B To zamanında devrenin başlamasından sonra kapalı devre kontrol 
sistemine yayınlanır. 

 
Hareket Kontrolü için tanımlamalar ve belirtiler: 
 
Tablo 5-4 Zaman ayarları ve anlamları 
 
Adı Değer 1 Limit değer Tanım  

 

 

-- T DP için zaman temeli 
Hesaplama: T taban_DP=1500.T 
Bit=125ms 

 

8 

 

Devir zamanı 
Tdp= çoklu tamsayı*T taban_DP=1ms 
Minimum DP devir zamanı 
Hesaplama 

 

 
1 

 

Ana uygulama devir zamanı 
Ana uygulamanın yeni kurulum 
noktalarını ürettiği çerçeve süredir (örn. 
pozisyon kontrolör devresi) 

   Bağımlı uygulama devresi süresi 

 
 

 Tı To için zaman tabanı 
Hesaplama: 

 
12 m.baytta T bit=1/12 ms 

 
2 

 

Zanman gerçek değer algılaması 
Bu her devre başlamadan önce elde 
edilen gerçek pozisyon değeridir. 
Tı= Tbase_IO’nun çıklu tamsayısı 
Hesaplama  
Tı =0 için Tı= Tdp 
Minimum Tı 

Hesaplama  
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Tablo 5-4 Zaman ayarları ve anlamları- devamı 
  
Adı Değer 1 Limit değer Tanım  

 4 

 

Sabit kurulum noktası aktarımı 
Bu aktarılan sabit kurulum noktalarının(hız 
kurulum noktası) kapalı devre kontrol sistemine 
devrenin başlamasından sonra kabul edildiği 
zamandır 
To= Ttemel_IO 
Hesaplama  
To=o için To=Tdp 
To ile Tdx arasındaki minimum zaman aralığı 

  

 
 

 

Veri değişim zamanı 
Bu bir devir içinde süre. Verisinin tüm mevcut 
bağımlı cihazlara aktarımı için gerekli zamandır. 
Tdx= Tbitinin tamsayılı çarpanıdır 
Tbit =  12 Mbaytta 1/12ms 
Hesaplama  

 
0 -- PLL penceresi 

GC senkronizasyon penceresinin yarı genişliğinde) 
Ayarlar için aşağıdakiler uygulanır: 
• Küçük pencere�senkron dalgalanmalarının en 

aza indirilmesi 
• Büyük pencere� GC dalgalanmaları için daha 

fazla tolerans 
• Hesaplama (varsayım : 

) 

 

 
0 -- PLL ölü zamanı 

PLL ölü zamanı bağımlı cihazlara farklı veri 
transfer zamanlarını kompanse etmek için 
kullanılabilir. (örn.Tekrarlayıcılar nedeniyle) 
Daha hızlı transfer zamanlarına sahip bağımlılar 
karşılarındaki PLL ölü zamanı ile geciktirilebilir. 

Hesaplama  
12 Mbaytta T bit= 1/12ms 

GC   Küresel Kontrol Telgrafı 
T th    Gösterge tutma süresi 

Bu süre yönetici sistem tarafından hesaplanır 
Dx   Veri Değişimi 

Bu servis ana (bilg.) ve bağımlı 1-n arasında 
kullanıcı veri değişimini uygulamak için kullanılır 

MSG   Çevrimsiz servis 
Döngüsel iletişimden sonra, ana bilgisayar 
gösterge tutma süresinin aşılıp aşılmadığını kontrol 
eder. Eğer aşılmamışsa, bir başka çevrimsiz DPV1 
hizmeti aktarılır 
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Tablo 5-4 Zaman ayarları ve anlamları- devamı 

Adı Değer 1 Limit değer Tanım  
RES   Yedek:  İzokron devir tamamlanana 

kadar “Aktif ara” 
R   Hız veya konum kontrolörü için 

işleme süresi 
Tm   Ana Süre : BU, pozisyon kontrolör 

devrinin başlamasından ana kapalı 
devre kontrolün başlamasına kadar 
olan süredir.  

GAP   Yeni bir nodla bağlantı açma girişimi 
Bu girişim her x.nci devirde meydana 
gelir. 

Tj   Tj devre seğirmelerinin süresini 
çevirir. Devir seğirmesi GC 
telgrafının gecikmesidir. 

 
1) Değerler aygıt ana dosyası si0280e5.gs_ karşılıklarıdır. 
Süreler için ayar kriterleri 
 

• Devre (Tdp) 
- Tdp tüm veri iletim nodları (düğümleri) için aynı değer olarak 

ayarlanmalıdır. 
- Tdp> Tdx ve Tdp>= To 
Bu nedenle Tdp veri yolundaki nodlar arası iletişimi mümkün kılacak kadar 
büyüktür. 

 Not 
 Tdp PROFIBUS ana cihazı üzerinde değiştirildiğinde, hız kontrol ünitesi 

sisteme güç verilmelidir(açılmalıdır) (POWER ON) 
        

_____________________________________________________________
__ 

• Tı ve To 
- Tı ve To üzerindeki süreleri mümkün olduğu kadar küçük ayarlamak 

pozisyon kontrol döngüsündeki ölü zamanı azaltır. 
- To> Tdx+to min. 

•    Ayarları yapmak ve iyileştirme tedbirleri için çeşitli araçlar( örn. SIMATIC 
S7’de HW Config) mevcuttur.  

- Yapılandırma yedekleri aşağıdakilere izin verir: 
Sınıf 2 ana (cihazları) bağlanabilir. 
Çevrimsiz iletişime izin verir. 
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Yedekler için minimum süreler 
 Tablo 5-5 Yedekler için minimum süreler 
  

Veri Gerekli zaman(ms) 
Ana yük 300 
Her bağımlı için  20 
Kullanıcı verisinin her baytı için    1,5 
İlave bir 2,sınıf ana(cihaz) için 500 

 
Kullanıcı verisi bütünlüğü 

Kullanıcı verisinin bütünlüğü her iki aktarım yönünde (ana aygıt� bağımlı) 
oturum kapatma süresi tarafından doğrulanır( 4-bit sayaç) 
Oturum kapatma sayaçları 1’den 15’ e kadar azar azar artar ve sonra yeniden 1’den 
başlar.  

• Ana cihaz oturum kapatma ömrü 
- STW 2…SYW2.15 ana cihaz oturum kapatma süresi için kullanılır 
- Ana cihaz oturum kapatma sayacı her ana cihaz uygulaması devresinde 

artar(TMAPC) 
- Tolere edilen oturum kapatma ömrü  hataları sayısı p0925 aracılığıyla 

ayarlanabilir. 
- P0925 = 65535 bağımlı bilgisayardaki oturum kapatma gözetimini devre 

dışı bırakır. 
- Gözetim 

Ana cihaz oturum kapatma ömrü bağımlı cihazdan gözlenir ve herhangi 
bir oturum kapatma hatası buna göre değerlendirilir. 
Tolere edilen ana cihaz oturum kapatma hatalarının maksimum sayısı 
p0925 aracılığıyla hiçbir geçmiş bilgisi olmaksızın ayarlanabilir. 
 
Tolere edilen p 0925 te ayarlanan maksimum hata sayısı aşılırsa, cevap 
aşağıdaki gibi olacaktır: 
� Karşılık bir mesaj çıkışsı verilir. 
� bağımlı cihaz oturum kapatma çıkışsı olarak 0 değeri verilir. 

 � ana bilgisayar ile oturum kapatma süresi senkronizasyonu başlar. 
• Bağımlı cihaz oturum kapatma süresi 

- ZSW2.12…ZSW2.15 bağımlı oturum kapatma süresi için kullanılır. 
- Bağımlı oturum kapatma süresi sayacı her bir DP devresinde artar. 
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5.4. Bağımlı cihazdan Bağımlıya İletişim   
 
5.4.1. Genel Bilgi 
 
Tanımlama 
  PROFIBUS-DP için, tüm bağımlı cihazların ana bilgisayar adresleri bir DP 

devresinde birbirini takip eder. Bu durumda, ana bilgisayar çıkış verilerini (sabit 
kurulum noktaları) belirli bir bağımlı cihaza aktarır ve cevap olarak Giriş 
verilerini(gerçek değerleri) alır. Hızla, hız kontrol üniteleri(bağımlılar) arasında 
dağıtılan veri transferi ana bilgisayarı meşgul etmeden “bağımlıdan bağımlıya 
iletişim”fonksiyonu kullanılarak yapılması mümkündür.  

  Burada tanımlanan fonksiyonlar için aşağıdaki terimler kullanılmaktadır: 
• Bağımlıdan bağımlıya haberleşme 
• Veri Değişim Yayını(DBX.req) 
• Bağımlıdan bağımlıya haberleşme (aşağıda kullanılmıştır) 

 
 

 
Şekil 5-9 Yayımcı-abone modelde bağımlıdan bağımlıya haberleşme 
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Yayımcı 

 “Bağımlıdan bağımlıya haberleşme” fonksiyonu için en az bir bağımlının yayımcı 
rolünü üstlenmelidir. 

  Ana bilgisayar Yayımcıyı çıkış verisini aktarırken değişik seviye 2 kod ile işaret 
eder. (DXB.req) yayımcı bundan sonra Giriş verisini tüm iletim yolu nodlarına 
yayımlayarak gönderir.  

Abone 
  Aboneler, yayımcı tarafından gönderilen yayımlanan telgrafları değerlendirirler ve 

sabit kurulum noktaları olarak alınan veriyi kullanırlar. Sabit kurulum noktaları ana 
bilgisayardan alınan sabit noktalara ilave olarak yapılandırılmış telgraf yapılarına 
karşılık olarak kullanılırlar.(p0922) 

Bağlantılar ve Vuruşlar 
 Abonede yapılandırılan bağlantılar ( yayımcıyla bağlantı) aşağıdaki bilgiyi kapsat: 

• Giriş verileri hangi yayıncıdan alınmalıdır? 
• Orada hangi Giriş verisi vardır? 
• Giriş verileri hangi konumda sabit kurulum noktaları olarak kullanılmalıdır? 
Bir bağlantı içinde birçok kılavuz mevcuttur. Bir kılavuz aracılığıyla birçok 
birbiriyle bağlantılı olmayan veri Giriş verisi veya Giriş veri alanı sabit kurulum 
noktası olarak kullanılabilir.  
Cihazın kendisinde bağlantılar mümkündür. Bu, örn bir Çift Motor Modülü için 
verinin hız kontrol ünitesi A’dan B’ye aktarılabileceği anlamına gelir. Bu dâhili 
bağlantı zamanlamayla ilgilenildiği ölçüde PROFIBUS aracılığıyla bir bağlantıyı 
karşılar. 

Önkoşullar ve Sınırlamalar 
  “Bağımlıdan bağımlıya haberleşme” için aşağıdaki sınırlamalar gözetilmelidir: 

• Hız kontrol ünitesi ES Temel V5.3 SP3 
• Yazılım Kullanımı >= 2.4. 
• Her hız kontrol ünitesi için maksimum süreç verisi sayısı 
• Yayımcılara yapılacak bağlantı sayısı 
• Her bağlantı için kılavuz sayısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
    SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
 



 220 

 
Uygulamalar 
 Örneğin, aşağıdaki uygulamalar “bağımlıdan bağımlıya haberleşme” fonksiyonu 

kullanılarak uygulanabilir: 
• Eksen eşleştirme (bu izokron mod için pratiktir) 

- Pozisyon referans değeri veya pozisyon gerçek değerinin girildiği yerde 
açısal-kilitli senkronizm  

- Tork kurulum noktasının eşleştirilmesi (ana/bağımlı çalışması) 
 Ana hız kontrol ünitesi, kapalı devre hız kontrollüdür  � Bağımlı hız 
kontrol ünitesi, açık devre tork kontrolü 

• Başka bir bağımlıdan binektör bağlantıların belirlenmesi 
 
5.4.2. Abonede Sabit Kurulum Noktası Tayini 
 Sabit Kurulum Noktaları 
 Sabit noktalarla ilgili aşağıdaki bildirimler yapılabilir: 

• Sabit noktaların sayısı 
Veri iletişimi kurulduğunda, ana cihaz bağımlıya yapılandırma telgrafı 
kullanılarak aktarılacak sabit ayar noktalarını (süreç verisi) sinyalle 
bildirir.(ChkCfg) 

• Sabit noktaların içeriği 
“SINAMICS bağımlı” için yerel süreç verisi yapılandırma kullanılarak verinin 
yapısı ve içeriği belirlenir(p0922) 

• Standart bağımlı (cihaz) olarak çalışma 
Hız kontrol ünitesi(bağımlı) sadece ana bilgisayarın çıkış verisini ve kendi 
kurulum noktalarını alır. 

• Abone olarak çalışma 
Bir bağımlı abone çalıştırırken, bazı kurulum noktaları ana bilgisayar yerine 
bir veya birkaç yayımcıdan girilir. 
Veri iletim yolu bağlantısı yapılandırma ve parametrelendirme telgrafı 
aracılığıyla yapılırken atamalar bağımlı cihaza bildirilir. 
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Örnek, kurulum noktası tayini 
 Şekildeki bağımlı kendi süreç verisini aşağıdaki gibi alır: 

•  Ana bilgisayardan STW1 ve STW2 
• Bir yayımcıdan kılavuz olarak NSOLL_B ve MOMRED 

 
Şekil 5-10 Örnek, Kurulum noktası tayini 
 
 

5.4.3 Bağımlıdan bağımlıya haberleşmenin aktifleştirilmesi/ parametrelendirilmesi 
  “Bağımlıdan bağımlıya haberleşme” fonksiyonu sadece abonede yapılandırılırken 

hem yayımcıda hem de abonede aktifleştirilmelidir. Yayımcı veri iletim sistemi 
tarafından önyükleme sırasında otomatik olarak aktifleştirilecektir.  

 
Yayımcıda Aktivasyon 
  Ana bilgisayar abonelerle bağlantı yapılandırması aracılığıyla hangi bağımlıların 

modifiye bir seviye 2 fonksiyon koduyla Yayımcı olarak işaret edileceği 
konusunda haberleşir. (DXB Talebi) 

  Sonuç olarak, Yayımcı kendi Giriş verisini sadece ana bilgisayara değil aynı 
zamanda tüm veri iletim yolu nodlarına bir yayın telgrafı olarak gönderir. 

  Bu ayarlar S7 yazılımı tarafından otomatik olara yapılır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
    SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
 
 
 



 222 

Abonede Aktivasyon 
 

   Abone olarak kullanılacak bağımlı bir filtre çizelge gerektirir. Bağımlının hangi 
sabit kurulum noktalarının ana bilgisayardan hangilerinin bir yayımcıdan alındığını 
bilmesi gerekir. 

  ADIM7 otomatik olarak filtre çizelgeyi üretir. 
  Filtre çizelge aşağıdaki bilgiyi içerir: 

• Yayımcının adresini 
• Süreç verisinin uzunluğunu 
• Giriş verinin konumunu(karşılığını) 
• Veri miktarını 
• Verinin hedefini 

 
Parametrelendirme Telgrafı 

Filtre çizelgesi, parametrelendirme telgrafı ana bilgisayardan bağımlıya veri 
iletim yolu haberleşmeleri tesis edildiğinde tahsis edilmiş bir blok olarak 
aktarılır. 
 

Yapılandırma Telgrafı 
  Yapılandırma telgrafını kullanarak bir bağımlı ana bilgisayardan kaç tane 

kurulum noktası alınacağını ve ana bilgisayara kaç tane gerçek değer 
gönderileceğini bilir.  

 
  Bağımlıdan bağımlıya iletişim için, her kılavuz için özel bir boşluk kimliği (ID) 

gerekir. PROFIBUS yapılandırma aracı (örn. HW Config) bu kimliği üretir ve 
sonra Abone olarak çalışan hız kontrol ünitelerideki ChkCfg ile aktarılır. 
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Blok Uzunluğu 1 
Komut 
Yer  

Blok Başlığı 

Belirteç  
Versiyon belirleyici 
Bağlantıların sayısı 
Kontra bağlantı 1 
…. 

Filtre Çizelgesi Başlığı 

Kontra bağlantı n 
Yayımcı DP adresi 
Yayımcı Giriş uzunluğu 
Yayımcıdaki hedef 
karşılık 
Abonedeki hedef karşılık 
Hesaplanan veri uzunluğu 

Hat l 
 
 

Kılavuz 1 
 
 

Kılavuz 2 …. 
Yayımcı DP adresi 
…. 

12-244 
0xE2 
0x00 
0xE2 
0-3 

Hat2 

  
1) Bayt olarak belirtilmiştir 
2) Versiyon kimliğinden hesaplanmıştır. 

 
  Şekil 5-11 parametrelendirme telgrafındaki filtre bloğu (SetPrm) 
 
5.4.4. STARTER ile devreye alma 
  
Tanımlama 

 Bağımlıdan bağımlıya iletişim HW config aracılığıyla yapılandırılır ve örn. sadece 
mevcut bir telgrafın uzantısını temsil eder. STARTER halen zaten bir telgrafın 
uzatılmasını desteklemektedir. (örn. p0922=999) ekran formları ( alım yönü için 
r2074,r2075 ve gönderi yönü için r2076 parametreleri aracılığıyla) kullanılarak 
bağımlıdan bağımlıya iletişimin tanıma becerisi elde etmek STARTER’da 
mümkündür.  
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Notlar 
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PROFINET IO 
              Aracılığıyla İLETİŞİM                       6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 



 226 

6.1. PROFINET IO hakkında genel bilgi 
 
6.1.1. SINAMICS için PROFINET IO hakkında Genel Bilgi 
 
Genel bilgi  
 PROFINET IO geniş bir dizi üretim ve otomasyon uygulamaları için açık bir 

endüstriyel Ethernet standardıdır. PROFINET IO endüstriyel etherneti ve BT(bilgi 
teknolojileri) standartlarını temel almıştır. 

 
 Aşağıdaki standartlar açık, çoklu-tedarikçi sistemleri garanti ederler: 

• Uluslararası Standart IEC 61158 
PROFINET IO yüksek hız, zamana-duyarlı veri iletişimini çalışma sahaları seviyesi 
için geliştirilmiştir. 

PROFINET 
 Tamamen Entegre Otomasyon çerçevesi içinde PROFINET aşağıdakilerin sonuç 

olarak gelişmesini temsil eder: 
• PROFIBUS DP, tesis edilmiş veri iletim alanı ve, 
• Endüstriyel Ethernet; hücre seviyesinde iletişim veri iletim yolu 

 
Her iki sistemden kazanılan deneyim PROFINET’te bütünleştirilmiştir ve 
bütünleştirilmektedir. Uluslararası PROFIBUS (PROFIBUS Kullanıcı Örgütü)’tan  
Ethernet temelli bir otomasyon standardı olarak PROFINET tedarikçiden bağımsız 
bir iletişim ve mühendislik modelini tanımlar.  
Bir CBE20 takıldığında, SINAMICS S 120 PROFINET anlayışı içinde bir 
IO(Giriş/çıkış) cihazı haline gelir. SINAMICS S 120 ve CBE20 ile birlikte iletişim 
PROFINET IO Aracılığıyla istenirse RT (gerçek zamanlı) ile veya IRT(İzokron 
gerçek zamanlı) ile tesis edilebilir. Her iki tipi birleştirmek mümkün değildir.( 
karşılıklı olarak biri diğerini dışarıda tutacaktır) 
____________________________________________________________________
__ 
NOT: 
Hız kontrol ünitesi teknolojileri için PROFINET standartlaştırılmıştır ve aşağıdaki 
dokumanda tanımlanmıştır: 
Referanslar: /P5/ PROFIDRİVE Profil Hız kontrol ünitesi teknolojisi 
   // PROFINET sistem Tanımı 
                     Sipariş NO: 6ES7398-8FA10-8AA0, 6ES 7151-1AA10-8AA0 
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6.1.2.  Gerçek Zamanlı (RT) ve İzokron Gerçek Zamanlı iletişim (IRT) 
 
Gerçek Zamanlı İletişim 
 Gözetimcilerin de içinde yer aldığı endüstriyel iletişim sırasın üretim otomasyonu için 

çok uzun olan akıp giden zamana bakarlar. Zamana duyarlı IO kullanıcı verisi 
iletilirken, PROFINET bu nedenle, TCP/IP’den ziyade kendi gerçek zaman kanalını 
kullanır.  

Tanım: Gerçek zaman (RT) ve determinizm 
 
 Gerçek zaman demek bir sistemin dış olayları tanımlanan bir zamanda yapması 

demektir. Determinist bir sistem demek önceden bilinebilir bir tarzda cevap veriyor 
demektir.(nedensellik) 

 Endüstriyel yazılımlarda, bu gereksinimlerin her ikisi de önemlidir. PROFINET bu 
gereksinimleri karşılar. PROFINET determinist bir gerçek zaman yazılım olarak 
aşağıdaki gibi uygulanır: 

• Zamana duyarlı verinin iletilmesi garanti edilmiş zaman aralıkları arasında 
gerçekleşir. Bunu elde etmek için, PROFINET gerçek zamanlı iletişim için 
geliştirilmiş bir iletim kanalı sağlar: Gerçek Zaman(RT) 

• Veri transferinin gerçekleşeceği kesin bir sürenin öngörülmesi mümkündür. 
• Diğer standart protokolleri kullanan problemden arınmış bir iletişim aynı 

yazılım içinde garanti edilmiştir.  
 
Tanımlama: İzokron gerçek zamanlı İletişim (IRT) 

İzokron gerçek zamanlı Ethernet: IRT telgraflarının planlanmış iletim yollarından 
tanımlanmış bir sıra aracılığıyla mümkün olan en iyi senkron ve performansı elde 
etmek için determinist bir şekilde iletildiği PROFINET IO’nun gerçek zaman 
nitelikleridir. Bu aynı zamanda şebeke yapısı bilgisinin de  kullanıldığı zaman-
programlı iletişim olarak ta bilinir. IRT planlanmış veri iletişimi için özel şebeke 
parçaları gerektirir.  
Bu iletişim yöntemi ERTEC-ASICs ( güçlendirilmiş gerçek zamanlı Ethernet 
kontrolörü) içinde uygulandığında dakikada 500 ms devir hızı ve 1 ms’den daha az 
seğirme kesinliği elde edilir. 
 

 
 Şekil 6.1. Geniş bant dağılımı/ rezervasyonu, PROFINET IO IRT 
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 ____________________________________________________________________ 
 Not 

 SINAMICS hız kontrol ünitelerii ile S7-300 istasyonları çalıştırırken, halen 
PROFINET IO aracılığıyla henüz sadece RT iletişimler mümkündür. SINAMICS hız 
kontrol ünitelerii ile SIMATICS için PROFIBUS IO aracılığıyla iletişimde IRT 
mümkündür.  

 _____________________________________________________________________ 
 
6.1.3. Adresler 
Tanım: MAC adresleri 
 Her PROFINET cihazına fabrikada tüm dünyada tek bir araç kimliği tayin edilir. Bu 

6-bit adres kimliği MAC adresleridir. MAC adresi aşağıdaki şekilde bölünür: 
• 3 bit üreticinin kimliği 
• 3 bit cihaz tanımlayıcı ( sıralı numara) 

 Kural olarak MAC görünür şekilde cihazın ön yüzüne yerleştirilir.  
 
IP adresleri 

Endüstriyel Ethernet üzerinde PROFINET cihazının bir nod olarak 
işaretlenebilmesine izin vermek için bu cihaz şebekede tek olan bir IP adresi 
gerektirir. IP adresi 4 ondalık sayıdan oluşur ve o değerinden başlayarak 255’e kadar 
bir dizindir. Ondalık sayılar bir nokta ile ayrılırlar. IP adresi 

• (Alt) Şebeke adresi ve 
• Nod adresi (genel olarak merkez (evsahibi veya şebeke nodu(düğümü) olarak 

adlandırılırlar) 
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IP adresi tayini 
 TCP/IP protokolü bir bağlantı tespiti ve parametrelendirilmesi için önkoşuldur. Bu 

nedenle IP adresi gerekmektedir. 
 Eğer IO cihazlarının IP adresleri IO kontrolörü tarafından tayin edilebilir ve  IO 

kontrolörü her zaman aynı alt-şebeke şablonuna sahip olur. Bu IO kontrolörün IP 
adresinden ardışık olarak atanabilir. IP adresi manüel olarak değiştirilebilir ve 
gerekirse geçici tarzda saklanabilir.  

 Eğer IP adresi geçici olmayan bir şekilde muhafaza edilecekse o zaman İlk Kurulum 
gereci (PST) bir adres tayini için kullanılmalıdır. (altbölüm 3.2.3.’e bakınız).  

 Bu fonksiyon aynı zamanda bir HW Config Adım 7 kullanılarak ta yapılabilir ve 
burada bu fonksiyon “Ehthernet nodunu yazınız” şeklinde adlandırılır. 

 _____________________________________________________________________ 
 Not: 
 Eğer şebeke mevcut Ethernet şirket şebekesinin bir parçası ise, şebeke yöneticinizden 

bilgi alınız. (IP adresleri, alt-şebeke şablonu ve muhtemelen bir yönlendirici 
kullanılmaktadır) 

 _____________________________________________________________________
_ 

Cihaz Adı 
 Yüklendiği zaman IO cihazının bir adı yoktur. Bir IO cihazı sadece bir IO kontrolör 

tarafından adreslenebilir, örneğin, Proje mühendislik verisinin aktarılması için oturum 
açma sırasında (IP adresinide kapsayarak) veya çevrimli çalışmada kullanıcı veri 
değişimi için IP denetimcisi tarafından bir cihaz adı tayin edildikten sonra. 

 
 

 ____________________________________________________________________
__ 

 Dikkat 
 İster İlk Kurulum Cihazı ister Adım 7’de HW Config kullanılarak olsun cihaz adı 

kalıcı bir şekilde saklanmalıdır. 
 _____________________________________________________________________

_ 
 
Kontrol Ünitesinin Yerleştirilmesi 
 Eğer IP adresi ve cihaz adı geçici olmayan bir tarzda saklanmış (korunmuş) ise o 

zaman bu veri Kontrol Ünitesinin Hafıza Kartı (CF kart) kullanılarak aktarılır. 
 Eğer bir IO cihazı aygıt veya alt modül kusuru nedeniyle tamamen yenilenirse, 

Kontrol Ünitesi otomatik olarak parametreleri yeni cihaza veya alt-modüle tayin eder 
ve yeni cihazı yapılandırır. Bunu takiben, kullanıcı verisinin döngüsel değişimi 
yeniden başlar. CF kartı bir PROFINET aygırında bir hata oluştuğunda bir IO 
Gözetmen olmaksızın modül değişimine izin verir. 
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Tanım: Alt-Şebeke Şablonu 
 Alt şebeke şablonunda ayarlanan bu bitler IP adresinin (alt) şebekeyi içeren kısmını 

tanımlar. Genellikle aşağıdakiler uygulanır: 
• Şebeke adresi IP adresi ve alt şebeke şablonunda bir AND operasyonu ile elde 

edilmiştir. 
• Nod adresi IP adresi ve alt-şebeke şablonundan bir AND NOT operasyonu ile 

elde edilmiştir. 
 
Alt Şebeke Şablonu Örneği 
 
 Alt-şebeke şablonu: 255.255.0.0.(ondalık)= 

11111111.11111111.00000000.00000000 (ikili) IP adresi:140.80.0.2. anlam: IP 
adresinin ilk 2 baytı alt şebekeye karar verir- diğer kelimelerle 140.80. son iki bayt 
nodu işaret eder- diğer bir deyişle 0.2. nodu işaret eder. 
 

Varsayılan Yönlendirici 
 Veri TCP/IP aracığıyla alt şebeke dışından bir ortağa yönlendirilecekse varsayılan bir 

yönlendirici kullanılır. Nitelikler diyalog kutusunda adım 7’de Özellikler� Ethernet 
arabirimi� Parametreler� Ağ Geçidi, varsayılan yönlendirici, Yönlendirici olarak 
adlandırılır. 

 
6.2. Donanım Yapılandırma 
6.2.1. SINAMICS hız kontrol üniteleriini PROFINET ile yapılandırma 
 
İletişim Paneli Ethernet CBE20 
 CBE20 seçenek paneli CU320 seçenek yuvasının içine takılır. CB20 PROFINET alt 

şebekesinin bağlanabileceği 4 sokete sahiptir. 
 
Referanslar 
 CBE20 için bir tanım ve bunların hız kontrol ünitesi içinde nasıl kullanılabileceği 

Kontrol Ünitesi için Donanım ve tamamlayıcı sistem parçaları El Kitabında 
verilmiştir. 
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Adım 7 CBE20 ile yönlendirme 
 CBE20 PROFIBUS ile PROFINET IO arasındaki yönlendirmeyi desteklemez. 
 
Gözetimciyi Bağlama 
 STARTER ile on-line çalışmanın birçok farklı yolları aşağıdaki şemada bir örnek 

olarak gösterilmiştir. 
 

 

 
  Şekil 6-2 Gözetimciyi bağlama 
 
 
 ____________________________________________________________________ 
 Dikkat 
 SINAMICS PROFIBUS’tan PROFINET’e veya tersi yönlendirmeyi desteklemez. 
 ____________________________________________________________________ 
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6.3. Veri Değişimi 
 
6.3.1. Genel Açıklamalar 
 
Özellikler 
 İletişim paneli CBE20 şunların çalışmasını destekler 

• IRT – izokron gerçek zamanlı Ethernet 
• RT_ gerçek zamanlı Ethernet 
• Standart Ethernet Servisleri (TCP/IP, LLDP, UDP ve DCP) 

 
Döngüsel veri iletişimi ve çevrimsiz hizmetler için PROFIDRIVE telgrafı 

Süreç verisini gönderecek ve alacak telgraflar döngüsel süreç veri değişimi yapan 
tüm hız kontrol ünitesi ünitelerinin hız kontrol ünitesi birimleri için mevcuttur. 
Döngüsel veri iletimine ilave olarak, hız kontrol ünitesiyü yapılandırmak ve 
parametre tanıtımı için çevrimsiz hizmetlerde kullanılabilir. Gözetimci veya 
Kontrolör bu çevrimsiz hizmetleri kullanabilir. 

 
Veri transferinde sürücü cihazların sıralaması 
 Hız kontrol ünitesi cihazların sıralaması, aynı zamanda değiştirilebileceği 

p0978[0…15] te görüntülenebilir.  
  
 ________________________________________________________________ 
 Not 
  HW Config’de Hız kontrol ünitesi cihazların sıralaması tıpkı hız kontrol ünitesideki 

gibi olmalıdır(p0978) 
 ___________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________ 
 Dikkat 
 Halka tipi bir topolojiye izin verilmez. 
 ___________________________________________________________________ 
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6.3.2. GSDML v1.0 ile Gerçek Zamanlı (RT) iletişim 
 
Önkoşul 

 Örneğin, bir CPU 315 veya bir CPU 317 bir PROFINET alt-şebekesi ile birlikte ve 
SINAMICS S 120 CBE20 kılavuz RT takılmış bir hız kontrol ünitesi ile yapılandırılır.  

 Şimdi, hız kontrol üniteleri ve hız kontrol ünitesi cihazların parametrelendirilmesi 
gerekmektedir. Hız kontrol ünitesinün bu versiyonu için telgraflar adım adım 
girilmelidir. Başlamak için bir parametre giriş noktası takılmalıdır, sonra bir telgraf ve 
sonra bir diğer Parametre Giriş Noktası ve böyle devam edilir. 

 _____________________________________________________________________
_ 

 Not 
 Telgraf yapılarının sırası STARTER’daki hız kontrol ünitesi yapılandırma 

ekranındaki hız kontrol ünitesi cihaz sıralamasıyla eşleşmelidir. 
 _____________________________________________________________________

_ 
 

Prosedür 
1. Donanım katalogundan takılmış hız kontrol ünitesiyü seçiniz. 
2. Parametre Giriş Noktası girişini hız kontrol ünitesinün istasyon penceresindeki 

birinci yuvaya sürükleyiniz. 
3. İlk hız kontrol ünitesi cihaz için döngüsel veri transferi için uygun telgrafı 

istasyon penceresindeki bir sonraki yuvaya sürükleyiniz. 
4.  Döngüsel veri transferi yapan her hız kontrol ünitesi cihaz için madde 2 ve 3 

tekrar edilmelidir. 
5. Proje, bir kez takılmış olan tüm hız kontrol ünitesi cihazlarda korunmalı ve 

düzenlenmelidir. 
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 Şekil 6-3 HW Config Yapılandırılmış Proje 
 6- Cihaz adının tayin edilmesi 
 “IO Kontrolör aracılığıyla IP adresini Tayin et” IO kontrolörü ve IO cihazının 

önyüklemesi sırasında yapılandırılmış IP adresinin geçici olarak tayin edilmiş olması 
demektir. 

     

 
Şekil 6-4 IO cihazının nitelikleri 

 7- HW Config içinde yapılandırma tamamlanmıştır. 
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6.3.3.  GSDML v2.0 ile RT-/IRT iletişim 
           Önkoşul 
   

 Örneğin,  bir CPU319 ile PROFINET IO, RT alt şebekesi ile ve SINAMICS S120 
CBE20 GSD dosyasına takılmış bir hız kontrol ünitesi ile yapılandırılır. 

 Eğer IRT iletişimi GSDML V2.0 kullanılarak tesis edilecekse, o zaman sadece 
SIMOTION kontrolör kullanılması mümkündür. HW Config’deki prosedür 
SIMATIC-CPU yerine bir SIMOTION D kullanılması farkıyla özdeştir. 

 
 Şimdi hız kontrol üniteleri ve  ve hız kontrol ünitesi cihazların parametrelendirilmesi 

gereklidir. GSDML dosyasının bu sürümü için, telgraflar birbiri ardına girilmelidir. 
 

 
 ____________________________________________________________________
__ 

 Not 
 Telgraf yapılarının sırası STARTER’daki hız kontrol ünitesi yapılandırma 

ekranındaki hız kontrol ünitesi cihaz sıralamasıyla eşleşmelidir. 
 _____________________________________________________________________

_ 
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Prosedür 

1. Donanım katalogundan takılmış hız kontrol ünitesiyü seçiniz 
2. İlk hız kontrol ünitesi cihaz için (DO) döngüsel veri transferi için uygun 

telgrafı istasyon penceresinin bir sonraki yuvasına sürükleyiniz. Bir Parametre 
Giriş Noktası otomatik olarak eklenecektir. 

3. Döngüsel veri değişimi yapan tüm hız kontrol ünitesi cihazlar için 2. madde 
tekrarlanacaktır. 

4. Tüm hız kontrol ünitesi cihazlar eklendikten sonra proje tüm cihazlarda bir 
kez korunacak(depolanacak) ve düzenlenecektir. 

 
  

  
 Şekil 6-5 HW Config’de Hız kontrol ünitesi Cihazların yapılandırılması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
 
 



 237 

 
 5- Hız kontrol ünitesi ünitesini çift tıklayın. IO cihazının özelliklerine ilişkin bir 

diyalog kutusu görüntülenir.  
   “IO kontrolör aracılığıyla IP adresini tayin et” IO kontrolör ve IO cihazı 

önyüklemesi sırasında yapılandırılan IP adresi geçici olarak tayin edilmiş demektir. 
Yapılandırılan cihaz adı IO cihazındaki cihaz adı ile eşleşmelidir.  

 

   
     Şekil 6-6 IO cihazının özellikleri 
 
 6- HW Config içindeki yapılandırma tamamlanmıştır. 
 
6.3.4. OM Cihazı ile RT-/IRT iletişim 
           Giriş 
 Eğer yapılandırma istasyonuna (PC) STEP7 V5.4.’ün tan bir sürümü yüklenirse ve 

STARTER ile kurulum yapılır ve OM Cihazı kurulmuş olur. 
 SIMOTION SCOUT  ta bir OM Cihazı içerir. STEP 7’nin tam versiyonu gereklidir. 

Aksi takdirde, SCOUT tek başına(bağımsız) olarak kurulmalıdır- bu durumda,  
SIMOTION projelerinin işlenmesine izin veren STEP7’nin OEM sürümü temin edilir. 

 
 SCOUT hız kontrol ünitelerii devreye almak için kullanılabilen STARTER içerir. Bu, 

SIMATIC CPU ve PROFINET ile SINAMICS hız kontrol üniteleriinin de 
yapılandırılabileceği demektir. OM Cihazı hız kontrol ünitesi cihazların yönlendirme 
bilgisini otomatik olarak kapsayan kullanıcıya dost bir tarzda yapılandırılmasına izin 
verir. 

 
 _____________________________________________________________________

_ 
 NOT 
 Hız kontrol üniteleriin GSD dosyaları SIMATIC kontrollerinin daha eski FW 

sürümleri için hala kullanılmaktadır. Örn. CPU317 PN/DP< V2.4)  
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SIMATIC CPU ile SINAMICS sürücüleri ve RT ile PROFINET 
 Örneğimizde, OM Cihazını CPU 319 ve Gerçek Zamanlı (RT) PROFINET IO ile 

bağlantılı olarak tanımlayacağız. Eğer OM Cihazı kullanılarak IRT PROFINET IO 
yapılandırılacaksa, bu sadece bir SIMOTION kontrolör kullanılarak mümkündür. HW 
Config’de yapılandırma SIMATIC-CPU yerine örn. bir SIMOTION D kullanılması 
dışında aynıdır. 

 
 Lütfen OM cihazı ile birlikte çalışan SIMATIC S7 modüllerinin bir listesi için 

SİEMENS Ürün Servis ile temas kurunuz. 
1. Donanım katalogunda dosya PROFIINET IO � Hız kontrol üniteleri� 

SINAMICS � uygun hız kontrol ünitesiyü açınız. 
Mevcut SINAMICS Cihazı OM hız kontrol ünitesi aygıtları listelenmiştir. 
Eğer GSD dosyaları yüklenmişse ilave olarak bir GSD dizini görüntülenir. 

2. Uygun hız kontrol ünitesi cihazı seçiniz ve istasyon penceresinin uygun yerine 
sürükleyiniz. CPU için yuva şimdi yeşil olarak görünmektedir. 

3. Hız kontrol ünitesi cihazı şimdi bu yuvaya sürükleyiniz. SINAMICS 
özellikleri diyalog kutusu şimdi görüntülenmektedir. 

4. Şimdi yazılım 2.4’ü tutunuz ve OK ile onaylayınız. 
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 5- Hız kontrol ünitesi üniteyi çift tıklayınız. IO cihazının özellikleri için diyalog 
kutusu görüntülenecektir. “IO kontrolör aracılığıyla IP adresini tayin et” IO 
kontrolör ve IO cihazı önyüklemesi sırasında yapılandırılan IP adresi geçici olarak 
tayin edilmiş demektir. Yapılandırılan cihaz adı IO cihazındaki cihaz adı ile 
eşleşmelidir.  

   
 

   
  Şekil 6-7  IO Cihazının Özellikleri 
  
 6- Telgraf 1 eklenmiş hız kontrol ünitesi cihaz standart olarak temin edilmektedir. Bu 

telgraf ayarı değiştirilebilir. 
 7- Telgraf girişi üzerinde çift tıklayınız. 
  Telgraf_x özellikleri diyalog kutusu açılır. 
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 8- Hız kontrol ünitesi cihaz için telgrafı seçer. 
 

   
  Şekil 6-8 IO cihazının Özellikleri 
  
 9- Her hız kontrol ünitesi için ilave bir hız kontrol ünitesi cihaz ekleyiniz ve uygun 

bir telgrafla yapılandırınız. 
   

 
  Şekil 6-9 hız kontrol ünitesi ile CPU 319 
  
 10 HW Config içinde yapılandırma şimdi tamamlanmıştır.  
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 ____________________________________________________________________ 
 Not 
 PZD olmayan hız kontrol ünitesi cihazlar süreç verisini iletmezler ve örneğin 

parametrelerin iletilmesi için kullanılırlar. 
 _____________________________________________________________________ 
 
SINAMICS sürücüleri ile SIMOTION CPU ve PROFINET IO ile IRT 
 
 SIMATIC CPU’nun tersine SIMOTION CPU ( SIMOTION D ve SIMOTION P350) 

ile PROFINET IO aracılığıyla IRT ile SINAMICS hız kontrol üniteleriiyle iletişim 
tesis edilebilir. 

 
Gereksinimler 
 PROFINET IO için PG/PC’ye STEP  7 V5.4 ve SIMOTION 4.0 yüklenmelidir. 

SIMOTION D için İletişim Paneli CBE30 gereklidir, SIMOTIION P350 için ise bir 
MCI_PN paneli gerekir.  

 
PROFINET IO ile IRT 
 
 IRT ile PROFINET IO için SIMATIC CPU319 ayarlarına ilave olarak alan, 

güncelleme zamanları ve topoloji için ilave senkronizasyon ayarları yapılması gerekir.  
 SIMOTION CPU ile PROFINET IO yapılandırması SIMOTION D4xx ve 

SIMOTION p350 Devreye Alma El Kitaplarında tanımlanmıştır.  
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Prosedür 
1. (veri) Alanı senkronizasyon yapılandırması 

 

  
 Şekil 6-10 Örnek, SIMOTION D senkron alan 
 

2. Cihazların özelliklerini tanımlayınız.   
 
   
  

    
   Şekil 6-11  Örnek;Cihaz Özellikleri 
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3. Gönderilen saat devri ve güncelleme grubu Güncelle Grubu sekmesi altında 
tanımlanacaktır. 

      Giriş ve çıkış verisinin transfer zamanları da tanımlanabilir.(Ti/To). 
 

    
   Şekil 6-12 Örnek Ti-/To ayarı 
 
  4-PROFINET IO Topolojisi 

  Sol taraftaki alt pencereden bir bağlantı noktası seçiniz ve çift tıkladığınızda sağ 
alt pencerede ortak çalışılacak bağlantı noktası tayin edilecektir. 

 
  Şekil 6-13 Örnek, IRT Toplojisi 
 
 5- HW Config içindek yapılandırma şimdi tamamlanmıştır. 
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Notlar 
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SINAMICS ENTEGRE GÜVENLİK  7 
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7.1. SINAMICS Etegre Güvenlik Hakkında Genel Bilgi 
7.1.1. Açıklamalar, Standartlar ve terminoloji 
 
Entegre güvenlik 
 Prototip olarak test edilen “Entegre Güvenlik” fonksiyonları personel ve makine için 

üst seviyede etkin uygulamaya uyumlu koruma sağlamaktadır. 
 Bu yenilikçi güvenlik teknolojisi aşağıdaki faydaları saplamaktadır: 

• Artan güvenlik 
• Daha ekonomik çalışma 
• Daha fazla esneklik 
• Üst seviyede teçhizat olanağı 

Aşağıdaki Entegre Güvenlik (SI) fonksiyonları mevcuttur: 
• Güvenli Duraklama (SH) 

“Güvenli Duraklama” makinenin beklenmeyen şekilde yeniden çalışmaya 
başlamasını önlemeye yardımcı bir fonksiyondur. (EN 60204-1, Bölüm 5.4) 

• Güvenli durma 1 (stop) (SS1) 
Güvenli durma 1 “Güvenli Duraklama” fonksiyonunu temel almıştır. Bu EN 
60204-1’e göre 1. sınıf durmanın uygulanması anlamına gelir.  

• Güvenli Fren Kontrolü(SBC) 
Şase parçaları Güvenli Fren Kontrolü fonksiyonunu desteklememektedir.  
Bu fonksiyon için Blok Güç Modüllerine, ilaveten Güvenli bir Fren Rölesi 
gerekmektedir. 
 

Not 
Bu fonksiyonlar hız kontrol ünitesiye entegre edilmiştir, bu üst düzey bir 
kontrolörün gerekmediği anlamına gelir. 
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Standartlar ve Yönergeler 
 Güvenlik teknolojisi için birçok standartların ve kılavuzların gözetilmelidir.  

 Kılavuzlar hem üretici hemde makinelerin operatörleri için bağlayıcıdır. Standartlar 
genellikle güvenlik konseptlerine bir temel olarak uygulama ve becerisini yansıtırlar.  
Ancak, kılavuzların tersine bağlayıcı değildirler.  

 Aşağıda güvenlik teknolojisi için standart ve kılavuzların bir listesi verilmiştir. 
• EC 98/37/EG makine yönergesi 

Bu kılavuz güvenlik teknolojisi için temel koruma önlemlerini tanımlar. 
• EN 292-1 

Tasarım için temel terminoloji ve genel prensipler 
• EN-954-1 

Kontrol sistemleri için güvenliğe ilişkin parçalar 
• EN-1050 

Risk Değerlendirme 
• IEC 61508 

Elektrik ve elektronik sistemlerinin güvenilirliği 
Bu standart sadece güvenlik uyumlu yazılıma göre kesin bir bütünlük 
derecesini değil aynı zamanda donanıma ilişkin nicel hata olasılık dizinlerini 
tanımlar. 
 

Not: 
Belgelendirilmiş parçalarla bağlantılı olarak SINAMICS S 120 hız kontrol 
ünitesi sistemin güvenlik fonksiyonları aşağıdaki gereksinimleri karşılar: 

• EN 954-1’in 3. kategorisi 
• IEC 61508 e göre Güvenlik bütünlük seviyesi 2(SIL 2) 

Belgelendirilmiş parçaların bir listesi talebiniz halinde yerel Siemens 
bürosundan temin edilebilir. 
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Beklentiler 
 Her gözetim kanalındaki gözetim fonksiyonları yürütülen her hareketten önce 

tanımlanmış bir konumun yürürlükte olması ve her faaliyetten sonra belirli bir 
bildirimin yapılması prensibi ile çalışır.  

 Eğer gözetim kanalı ile ilgili bu beklentiler gerçekleşmiyorsa, hız kontrol ünitesi 
durgun duruma(ili kanal) geçer ve uygun bir mesaj çıkışsı verir.  

 
Kapatma için izlenen yollar 
 İki bağımsız kapatma yolu mevcuttur. Tüm kapatma yolları eğer herhangi bir parça 

bozulur veya herhangi bir kablonun kırılması durumunda sistemin güvenli bir 
konumda kalmasını sağlamak için düşük etkinliktedir. 

 
 Kapatma yollarında bir hata tespiti durumunda, “Güvenli Duruş” fonksiyonu 

aktifleştirilir ve sistemin yeniden başlaması engellenir. 
 
İki kanallı gözetim yapısı 
 Tüm temel donanım ve yazılım fonksiyonları Entegre Güvenlik için iki bağımsız 

gözetim kanalı ile uygulanmıştır.(örn. kapatma yolları, veri yönetimi, veri kıyaslama) 
 
 Aşağıdaki parçalar kullanılarak iki hız kontrol ünitesi gözetim kanalı uygulanmıştır: 

• Kontrol Ünitesi 
•  Bir hız kontrol ünitesiye ait Motor Modülü/Güç Modülü 
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Zorunlu kontrol prosedürü veya kapatma yolları için test 
 
 Kapatma yolları için zorunlu kontrol prosedürü iki gözetim kanalının 

donanım/yazılım hatalarının mümkün olduğunca çabuk tespiti için kullanılmaktadır 
ve “Güvenli Duraklama” fonksiyonu aktifleştirildiğinde/pasifleştirildiğinde otomatik 
olarak yapılmaktadır. 

 EN 954-1’in zamanında hata tespiti gereklerini karşılamak için iki kapatma yolu 
tanımlanmış bir sürede düzenli olarak çalıştıklarından emin olmak için en az bir kez 
denenmelidir. Bu amaçla, zorunlu kontrol prosedürü kullanıcı tarafından manüel 
olarak veya otomatik olarak başlatılmalıdır. 

 Bir zaman ölçer zorunlu kontrol prosedürünün mümkün olduğunca çabuk 
yürütüldüğünü garanti eder.  

• 99659  Zorunlu Kontrol prosedürü için Entegre Güvenlik(SI) kronometresi 
Kapatma yollarının zorunlu kontrol prosedürü bu parametrede ayarlanan süre içinde 
en az bir kez gerçekleştirilmelidir. 
Bu süre dolduğunda bir alarm çıkışsı verilir ve zorunlu kontrol prosedürü 
gerçekleştirilinceye kadar varlığını korur. 
Zamanlayıcı(kronometre) her “Güvenli Duraklama” fonksiyonu de-aktif edildiğinde 
ayarlanan değere geri döner. 
Uygun güvenlik araçları uygulandığında (örneğin koruyucu kapılar) çalışan 
makinelerin personel için hiçbir risk oluşturmadığı varsayılabilir. Bu nedenle, 
kullanıcıyı zorunlu kontrol prosedürünün zamanının geldiğini haber vermek ve 
gelecek ilk fırsatta bunun yürütülmesini talep etmek için sadece bir alarm çıkışsı 
verilir. Bu alarm makinenin çalışmasını etkilemez. 
Kullanıcı zorunlu kontrol prosedürünün yerine getirilmesi için zaman aralığını 
uygulamaya bağlı olarak 0.00 ve 9000.000 saate ayarlamalıdır.(Fabrika ayarı 8.00 
saattir) 
Zorunlu kontrol prosedürü yerine getirilirken: 

• Sistem devreye alındıktan sonra makineler durgun durumdayken 
• Koruyucu kapı açıldığında 
• Tanımlı aralıklarda (örn. her 8 saatte) 
• Otomatik olarak (zaman ve olaya bağlı olarak) 

 
Güvenliğe ilişkin giriş sinyaller(SGE) 

Güvenlikle ilgili Giriş sinyalleri süreçte bir arabirim gibi davranırlar. Bu dijital 
sinyaller (iki kanaldan) sisteme aktarılır ve güvenlik fonksiyonlarının 
seçilmesi/seçilmemesi için kullanılır. 
Örnek: “Güvenli Duraklama” seçimi/seçilmemesi 
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Dikkat 
Giriş sinyallerinin tespit süresi 1 ms’den az olmalıdır. 

 
 
Çapraz Veri Kıyaslaması 
 Güvenliğe ilişkin verinin döngüsel çapraz kıyaslaması iki gözetim kanalından 

yapılmaktadır. 
 Tutarsızlık durumunda aşağıdakiler oluşur: 

1. Hata F01611 veya F30611(STOP F) çıkışsı verilir ve p9658 veya p9858 
tetiklenir. 

2. Zaman dolduğunda, daha ileri bir hata (F01600 veya F30600(STOP A)) çıkışsı 
verilir ve güvenli vuruş sonlandırma aktifleşir. 

Hata cevabı iki kanallı duraklama yerine getirebilmek için diğer gözetim kanalına 
aktarılır. 
 

Saat Devrinin Gözetimi 
 Güvenliğe ilişkin hız kontrol ünitesi fonksiyonları saat devri gözetiminde döngüsel 

olarak gerçekleştirilir.  
 Güvenlik Gözetim saat devresi minimum 4ms.de sona erer. DRIVE-CLİQ temel 

örnekleme süresini artırarak(p0110) aynı zamanda güvenlik gözetimi saat devrinide 
artırır. 

 Parametre Genel Açıklamaları (Liste El Kitabına bakınız) 
• r9780 SI(Entegre Güvenlik) gözetimi saat devresi(Kontrol Ünitesi) 
• r9880 SI gözetimi saat devresi (Motor Modülü) 
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7.1.2. Parametre, Sağlama Toplamı, Sürüm ve Parola 
 
Entegre Güvenlik Parametrelerinin Özellikleri 
 Entegre Güvenlik Parametreleri aşağıdakileri uygular: 

• Her gözetim kanalı için ayrı olarak saklanırlar. 
• Kazaen veya yetkisiz değişikliklere karşı parola ile korunurlar. 
• Çalışmaya başlama eğrisi sırasında bir sağlama toplamı (döngüsel artıklık 

kontrolü: CRC) üretilir ve toplam sağlamasından geçen güvenlik parametreleri 
ile kontrol edilir. 

•    Veri Yönetimi: 
- Kontrol Ünitesi Güvenlik parametreleri 

Bu parametreler geçici olmayan Kompakt Flash Kartta depolanır. 
- Motor Modülü için Güvenlik parametreleri 

Bu parametreler geçici olmayan Kompakt Flash Kartta farklı bir formatta 
depolanır. 

• Güvenlik parametreleri için fabrika ayarları 
Fabrika ayarlarındaki güvenlik parametrelerini sadece hız kontrol ünitesiye 
özel temelde, güvenlik fonksiyonları kullanılamadığında(p9601 = p9801 = 0) 
p0970 veya p3900 kullanarak değiştirebilirsiniz.   
 
Tüm fabrika ayarları (Kontrol ünitesi üzerindeki p0976 =1 ve p0009=1) 
güvenlik fonksiyonları kullanılabilir(p9601 = p9801 = 1)  olsa bile yeniden 
yüklenebilir.  
 

Kontrol Toplamının Kontrolü 
  
  Her bir gözetim kanalı için güvenlik parametreleri bir toplan kontrolü 

kontrolünden geçmiş güvenlik parametreleri için gerçek kontrol toplamı için 
bir parametre içerir.  

  Devreye alma sırasında, gerçek kontrol toplamı değeri belirtilen kontrol 
toplamı için karşılık parametrelere aktarılmalıdır. 

 
• r9798 SI gerçek kontrol toplamı SI parametreleri(Kontrol Ünitesi) 
• p9799 SI referans kontrol toplamı SI parametreleri(Kontrol Ünitesi) 
• r9898  SI gerçek kontrol toplamı SI parametreleri (Motor Modülü) 
• p9899 SI referans kontrol toplamı SI parametreleri(Motor Modülü) 

  Her çalışmaya başlama eğrisi sırasında, gerçek kontrol toplamı güvenlik 
parametreleri aracılığıyla hesaplanır ve belirtilen kontrol toplamı(sağlama) 
ile karşılaştırılır. 

  Eğer gerçek ve belirtilen toplama kontrolleri farklıysa, hata F01650 veya 
F30650 çıkış olarak verilir ve bir kabul testi talep edilir. 
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Entegre Güvenlik Sürümleri(Versiyonları) 
    

Güvenlik yazılımı Kontrol Ünitesi ve Motor Modülü için ayrı sürüm kimliklerine 
sahiptir. 

• r9770[0…2]  SI versiyonu, güvenlik fonksiyonları hız kontrol ünitesinün içine 
entegre edilmiş (kontrol Ünitesi) 

• r9870[0…2] SI versiyonu (Motor Modülü) 
 
Parola 
 Güvenlik parolası yetkisiz yazı girişine karşı güvenlik parametrelerini korur.  

Entegre Güvenliği (p0010=95) devreye alma modunda güvenlik parametrelerini 
p9761’e geçerli güvenlik parolasını girmeden güvenlik parametrelerini 
değiştiremezsiniz. 
 
• Entegre Güvenlik ilk kez devreye alınırken aşağıdakiler uygulanır: 

- Güvenlik parolası = 0 
- Varsayılan p9761 ayarı = 0 

 
      Bu demektir ki: 
      İlk devreye alma sırasında güvenlik parolasının ayarlanmasına gerek yoktur. 

• Parola değiştirme: 
- p0010 = 95 devreye alma modu (Bölüm 7.5’e bakınız) 
- p9761= “eski güvenlik parolasını” giriniz. 
- p9762 = “yeni parolayı” giriniz 
- p9763 = “yeni parolayı” teyit ediniz. 
- Yeni ve teyit edilmiş parola derhal geçerli olur. 
 

 Eğer güvenlik parametrelerini değiştirmek isterseniz ve parolayı bilmiyorsanız 
aşağıdaki gibi hareket ediniz: 

1. Tüm hız kontrol ünitesi ünitesini fabrika ayarlarına kurunuz(kontrol ünitesi 
tüm bağlı parçalar ve hız kontrol ünitelerile birlikte)(3.2.1’e bakınız) 

2. Hız kontrol ünitelerii ve hız kontrol ünitesi üniteyi yeniden devreye alınız. 
3. Entegre Güvenliği yeniden devreye alınız. 

 
 Parametrelerin genel açıklamaları ( Liste El Kitabına bakınız) 

• p9761   SI Parola Girişsi 
• p9762   SI yeni parola 
• p9763   SI parola bildirimi 

 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
    SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 

 



 253 

7.2. Güvenli Duraklama (SH) 
 
Genel Tanımlama 

Bir makine fonksiyonu veya bir hata olması durumuyla bağlantılı olarak “Güvenli 
Duraklama” fonksiyonu tork üretici motor güç kaynağının güvenli bir şekilde 
ayrılmasıdır. 
Fonksiyon seçildiğinde, hız kontrol ünitesi ünite “güvenli durumdadır”. Güç girişi 
engelleme fonksiyonu hız kontrol ünitesi ünitenin yeniden çalışmaya başlamasını 
önler.  
Bu vuruş iptali Motor Modüllerine/ Güç Modüllerine bu fonksiyon için bir temel 
olarak entegre edilmiştir.  
 

 
“Güvenli Duraklamanın” Özellikleri 

• Bu fonksiyon hız kontrol ünitesinün içine entegre edilmiştir, bu da üst düzey bir 
kontrolörün gerekmediği anlamına gelir.  

• Bu fonksiyon hız kontrol ünitesiye özeldir, bu da, tek tek hız kontrol üniteleride 
ayrıca devreye alınması gerektirir.  

• Gerekli parametreleri kullanarak fonksiyonu çalıştırın(mümkün kılın) 
• “Güvenli Duraklama” fonksiyonu için terminaller birlikte gruplandırılabilir. 

Bu Kontrol Ünitesi CU310 için geçerli değildir. 
• “Güvenli Duraklama” fonksiyonu seçildiğinde: 

- Motor kazaen çalıştırılamaz. 
- Vuruş engelleme tork üreten motor güç kaynağının bağlantısını güvenli 

bir şekilde ayırır. 
- Güç ünitesi ve motor elektrikten yalıtılmamıştır. 
 

 Dikkat 

       Motor güç kaynağı bir kez ayrıldıktan (çalışması dururken) sonra motorun 
hareket etmemesi için uygun tedbirler alınmalıdır. (örn. “güvenli Fren 
Kontrolü fonksiyonunu dikey eksende kurunuz) 

 ___________________________________________________________ 
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  __________________________________________________________________ 

      Dikkat 

 Eğer güç ünitesinde iki güç transistoru(biri alt diğeri üst köprüde) aynı anda 
arızalanırsa bu anlık bir harekete neden olabilir.  

 Maksimum hareket: 
 Senkron döner motorlarda: maksimum Hareket =1800/ kutup çiftlerinin sayısı 
 Senkron lineer motorlarda: maksimum  hareket= kutup genişliği 
 _______________________________________________________________ 

• “güvenli duraklama” fonksiyonunun durumu uygun parametrelerin 
görüntülenebilir. 

 
SINAMICS S120 için güvenlik fonksiyon terminallerinin genel açıklamaları 
 SINAMICS S120’nin farklı güç ünitesi formatları güvenlik fonksiyonlarının Girişleri 

için farklı terminal tasarımları vardır. Bunlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
 Tablo 7-1 Güvenlik fonksiyonları için girişler 
 
  

 1 kapatma Yolu(p9620) 2. kapatma yolu 
Kontrol Ünitesi CU320 X122.1…4/X132.1…4 

(CU320 üzerinde) 
0 ila 7 dijital Girişler 

(motor modüllerine/güç 
modüllerine bakınız) 

Tek Motor Modülü 
(kompakt) 

(CU320 bakınız) X21.3 ve X21.4 
(motor modülünde) 

Tek Motor Modülü 
(şase) 

(CU320 bakınız) X41.1 ve 41.2 
(CIB üzerinde) 

Çift Motor Modülü 
(kompakt) 

(CU320 bakınız) X21.3 ve X21.4 
(motor bağlantısı X1)/ 
X22.3 ve X22.4 
(motor bağlantısı X2) 
(motor modülünde) 

Güç Modülü Blok ebadı 
CUA31 ile birlikte 

(CU320 bakınız) X210.3 ve X210.4 
(CU310 üzerinde) 

Güç Modülü Blok ebadı 
CU310 ile birlikte 

X121.1…4(CU310 üzerinde) 
Dijital Girişler 0’dan 3’e kadar 

X120.7 ve X120.8 
(CU310 üzerinde) 

Güç Modülü şase tipi 
CU310 ile birlikte 

X121.1…4(CU310 üzerinde) 
Dijital Girişler 0’dan 3’e kadar 

X41.1 ve X41.2 
(CIB üzerinde) 

Terminaller hakkında daha fazla bilgi için, Donanım El Kitabına bakınız. 
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“Güvenli Duraklama” için terminaller 
 “Güvenli Duraklama” fonksiyonu her hız kontrol ünitesi için ayrı ayrı  iki terminal 

kullanarak seçilir veya seçilmez. 
• 1. Kapatma yolu(CU310/CU320) 

“Güvenli duraklama” fonksiyonu için gerekli giriş terminali BICI ara bağlantısı 
aracılığıyla seçilir.(BI:p9620) 

• 2. Kapatma yolu (Motor Modülü/Güç Modülü/CUA31) 
“Güvenli duraklama” fonksiyonu için giriş terminali “EP”’dir. (vuruşları devreye 
al) 
Her iki terminal eşdeğer biçimde çalıştırılmalıdır, aksi takdirde bir hata 
oluşacaktır. 
 

      
     Şekil 7-1 Kompakt Motor Modülü ve CU320 için “güvenli duraklama” terminalleri örneği 
 
Sürücülerin gruplandırılması (CU310 için değil) 
 

Fonksiyonun birden çok hız kontrol ünitesi için çalıştığından emin olmak için hız 
kontrol ünitelerie karşılık olan terminaller aşağıdaki gibi gruplandırılmalıdır: 

• 1. kapatma yolu (CU320) 
      Binektör girişini bir grup olarak hız kontrol ünitelerideki ortak giriş terminaline 
bağlayarak 
• 2. kapatma yolu (Motor Modülü/CUA31) 

Ayrı ayrı motor/güç modülleri için terminalleri gruba ait CUA ile uygun bir 
şekilde bağlayarak 
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Not 
Gruplama her iki gözetin kanalı içinde özdeş olmalıdır. 
Eğer bir hız kontrol ünitesideki bir arıza “güvenli duraklamaya” neden olursa, bu 
aynı gruptaki diğer hız kontrol üniteleriinde otomatik olarak “güvenli duraklama” 
konumuna geçecekleri anlamına gelmez.  

 
Görev kapatma yollarının operatörün her grup için “güvenli duraklamayı” seçtiği, 
denenmesi sırasında kontrol edilir. Kontrol hız kontrol ünitesiye özel yapılır. 
 

Örnek: “Güvenli Duraklama” için terminal gruplandırma 
 “Güvenli duraklamayı” ayrı ayrı grup 1(hız kontrol ünitesi 1 ve 2) ve grup 2(hız 

kontrol ünitesi 3 ve 4) için seçmek veya seçmemek mümkün olmalıdır. 
 
 İlaveten, “güvenli duraklama” için aynı gruplandırma Kontrol Ünitesi ve Motor 

Modüllerinde de yapılmalıdır. 
  
 

 
Şekil 7-2 Örnek: Kompakt tip Motor Modülleri ve CU320 ile terminallerin 
gruplandırılması 
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“Güvenli Duraklama(SH)” fonksiyonunun devreye alınması (mümkün kılınması) 
 
 “Güvenli duraklama” fonksiyonu aşağıdaki parametreler aracılığıyla mümkün 

kılınır. 
• p9601.0 Terminaller aracılığıyla SH (Kontrol Ünitesi) 
• p9801.0 Terminaller aracılığıyla SH (Motor Modülü/Güç 

Modülü/CUA31/CU310) 
 
“Güvenli duraklamayı” seçmek/seçim iptali 
 
 “Güvenli duraklama” fonksiyonu her iki gözetim kanalında “aynı zamanda” 

giriş terminalleri kullanılarak seçilmeli veya seçilmemelidir ve sadece eşlik eden 
hız kontrol üniteside çalışmalıdır. 

 1 sinyal Fonksiyonu seçme 
 0 sinyal Fonksiyonu seç 
 “Aynı zamanda” demek: 
 Değişim her iki gözetim kanalında da ayarlanmış tolerans zamanı içinde 

tamamlanmalıdır, anlamına gelir.  
• p9650     SGE değişim SI tolerans süresi (Kontrol Ünitesi) 
• p9850    SGE değişim SI tolerans süresi (Motor Modülü) 

 
Eğer “Güvenli Duraklama” fonksiyonu seçimi/seçilmemesi tolerans süresi içinde 
tamamlanmazsa bu çapraz veri kontrolü sırasında tespit edilir ve hata  F01611 veya 
F30611 (STOP F) verilir. Bu durumda, bir kanalda “güvenli duraklamanın” seçilmiş 
olması nedeniyle vuruşlar zaten iptal edilmiş olur. 
“Güvenli Duraklama” seçildiğinde aşağıdakiler meydana gelir: 

• Her gözetim kanalı kendi kapatma yolu aracılığıyla güvenli vuruş devreden 
çıkarmayı tetikler. 

• Motor tutucu bir fren uygulanır.( bağlanmış ve yapılandırılmışsa) 
“Güvenli Duraklama” seçilmediğinde aşağıdakiler meydana gelir: 

• Her gözetim kanalı kendi kapatma yolu aracılığıyla güvenli vuruş devreden 
çıkarmayı iptal eder. 

• Güvenlik istemi” motor tutucu fren uygula” iptal edilir. 
• Herhangi bir STP F veya STP A komutları iptal edilir. 

          
________________________________________________________________________ 
 Not 

“Güvenli duraklama” p9650/p9850’deki süre içinde seçilmezse, vuruşlar iptal edilir 
fakat bir sinyal çıkışsı verilmez. 
Eğer bu durumda mesaj görüntülenmesini istiyorsanız, p2118 ve p2119 aracılığıyla 
N01620/N30620’yi bir alarm veya hata olarak yeniden yapılandırmanız gerekir. (Alt 
Bölüm 8.3.3.’e başvurunuz.) 
______________________________________________________________________ 
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“Güvenli Duraklama” fonksiyonunu bir kez seçtikten sonra yeniden başlatınız. 
1. Giriş terminalleri aracılığıyla her bir gözetim kanalında fonksiyon seçimini 

kaldırın. 
2. Hız kontrol ünitesiye sinyalleri mümkün kılma komutunu verin 
3. Güç girişi engellemesini iptal edin ve hız kontrol ünitesiyü tekrar açın 

- Giriş sinyalinin 1/0 kenarında ON/OFF1( güç giriş engelini iptal et) 
- Giriş sinyalinin 0/1 kenarında ON/OFF1(hız kontrol ünitesiyü aç) 

4. Hız kontrol ünitelerii yeniden çalıştırın. 
 
“Güvenli Duraklama” konumu 

“Güvenli Duraklama” fonksiyonunun konumu aşağıdaki parametreler 
aracılığıyla gösterilmektedir. 
Parametrelerin genel açıklamaları(Liste El Kitabına bakınız) 

• r9772     CO/BO: SI konumu(Kontrol Ünitesi) 
• r9872     CO/BO: SI konum listesi(Motor Modülü) 
• r9773    CO/BO: SI konumu (Kontrol Ünitesi+ Motor Modülü) 
• r9774    CO/BO: SI konumu  ( güvenli duruş grubu) 

Bir alternatif olarak fonksiyonların konumu yapılandırılabilir mesajlar N01620 
ve N30620 kullanılarak görüntülenebilir. 

“Güvenli Duraklama” fonksiyonu için cevap süresi 
 Fonksiyon giriş terminalleri bir kez seçildiğinde/seçim iptal edildiğinde cevap 

süreleri için aşağıdaki değerler belirtilebilir: 
• Tipik cevap süresi 

2x Güvenlik gözetimi saat devresiCU(r9780) + /Giriş/çıkış örnekleme 
süreleri (p0799) 

• Hata mevcut olduğunda maksimim cevap süresi 
4 x Güvenlik gözetimi saat devresiCU(r9780) + /Giriş/çıkış örnekleme 
süreleri (p0799) 

 Örnekler, Kompakt tip 
 Varsayım: 
 Güvenlik gözetimi saat devresiCU(r9780) = 4ms ve 

Giriş/çıkış örnekleme süreleri (p0799) = 4ms 

 
Parametrelerin genel açıklamaları 

• p0799 CU Giriş/çıkış örnekleme zamanı 
• r9780 SI gözetim saat devresi (Kontrol Ünitesi) 
• r9880 SI gözetim saat devresi (Motor Modülü) 
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7.3. Güvenli Stop 1 (SS1) 
 
Genel Tanımlama 
 Güvenli Durma 1 “güvenli duraklama” fonksiyonunu temel almıştır, bu da EN 

60204-1’e göre Duruş Kategorisi 1 in uygulanabilir olması demektir. OFF3 
eğrisi(p1135) ile “Güvenli Dur 1” seçildikten sonra, hız kontrol ünitesi frenlenir ve 
p9652/9852’deki gecikme sürelerinden sonra vuruşlar güvenli bir şekilde iptal 
edilir.  

 
“Güvenli Stop 1”in fonksiyonel özellikleri 

• p9652 ile SS1 fonksiyonu aktifleşir ve p9852 (gecikme süresi) 0 değildir. 
• Bu fonksiyon sadece “Güvenli Duraklama” ile bağlantılı olarak var olabilir. 

SS1 seçildiğinde, hız kontrol ünitesi OFF3 eğrisi boyunca frenlenir ve SH/SBC 
gecikme süresinin (p9652/p9852) dolmasından sonra otomatik olarak başlatılır. 
Fonksiyon aktifleştikten sonra bu süre içinde fonksiyon seçimi iptal edilmiş olsa 
bile gecikme süresi işlemeye başlar. Bu durumda, gecikme süresi dolduktan 
sonra, SH/SBC fonksiyonu seçilir ve sonra derhal yeniden seçim iptal edilir. 
 

• Seçim iki kanaldan gerçekleştirilir ancak OFF3 eğrisindeki frenleme sadece tek 
kanalda gerçekleşir. 

 
Devreye Alma 
 Fonksiyon gecikme süreleri p9652 ve p9852’ye girilerek aktifleştirilir. 
 
 Gereksinimler 
 “Güvenli Duraklama” fonksiyonu aktif olmalıdır. 

Bir kanaldan seçilmiş olsa bile hız kontrol ünitesinün durgun durum için fren 
yapabilmesini sağlamak için, p9652 ve p9852’deki değerler çapraz veri kıyaslaması için 
parametrelerin toplamından( p9650/p9850 ve p9658/p9858)  daha kısa olmalıdır.  
P9652/p9852’deki zaman öyle ayarlanmalıdır ki seçimden sonra hız kontrol ünitesi 
durmak için frenlenmelidir.  
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“Güvenli stop” için konum 
 

“Güvenli dur” fonksiyonunun durumu aşağıdaki parametreler kullanılarak 
görüntülenir: 
• r9772  CO/BO: SI durumu (Kontrol Ünitesi) 
• r9773 CO/BO: SI durumu (kontrol ünitesi+Motor Modülü) 
• r9774 CO/BO: SI durumu ( güvenli duraklama grubu) 
• r9872 CO/BO: SI durumu listesi (Motor Modülü) 

 
Alternatif olarak fonksiyonların durumu yapılandırılabilir mesajlar N01621 ve N30621 
kullanılarak görüntülenebilir. (p2118 ve p2119 kullanılarak yapılandırılmıştır) 
 

Önemli parametrelerin genel açıklamaları (Liste El Kitabına başvurunuz.) 
• “Güvenli Duraklama” fonksiyonuna başvurunuz. 
• p1135 OFF3 kapanma eğrisi süresi 
• p9652 SI Güvenli dur 1 gecikme süresi (Kontrol Ünitesi) 
• p9852 SI Güvenli dur 1 gecikme süresi (Motor Modülü) 
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7.4. Güvenli Fren Kontrolü (SBC) 
        Tanımlama 

Güvenli fren kontrolü sabit akım prensibiyle çalışan tutucu frenleri 
aktifleştirmek için kullanılır (örn. motor tutucu frenlerini).  
 
Freni serbest bırakmak veya uygulamak için komut DRIVE-CLİQ aracılığıyla 
Motor Modülüne/Güç Modülüne iletilir. Motor modülü/güvenli fren rölesi 
hareketi yerine getirir ve fren için gerekli çıkışları verir. 
Motor modülü/güvenli fren rölesi üzerindeki fren bağlantısı ile fren aktivasyonu 
güvenli iki kanallı bir yöntem kullanılarak yürütülür. 

Not: 
Şase parçaları bu fonksiyonu desteklememektedir. 

 
 

Not:  
Kompakt tip güç modüllerinin bu fonksiyonu kullanabilmesi için, güven fren 
rölesinin kullanılması gerekmektedir. (ilave bilgi için, Donanım El Kitabına 
bakınız) 
Güç modülünün otomatik olarak yapılandırılması için Güvenli Fren Rölesi tespit 
edilir ve motor tutucu fren tipi ön ataması yapılır.(p1278=0) 

 Uyarı 
 “Güvenli Fren Kontrolü” frenin kendisindeki hataları tespit etmez.( örneğin 

frenin sarması, kısa-devre, yıpranmış frenler v.b.) 
 Eğer bir kablo kırılırsa, bu sadece “güvenli fren kontrolü” fonksiyonu tarafından 

durum değişikliğinde fark edilir.(örn. fren yapılır veya serbest bırakılırsa)  
 _______________________________________________________________ 
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“Güvenli Fren Kontrolünün” özellikleri(SBC) 

• “Güvenli Duraklama” seçildiğinde veya güvenlik ekranları tetiklendiğinde, 
“SBC” güvenli vuruş devreden çıkarma aracılığıyla tetiklenir. 

• Geleneksel fren kontrolünden farklı olarak, “SBC” p1215 aracılığıyla iki 
kanaldan harekete geçirilir. 

• “SBC” p1215 içinde ayarlanan fren kontrol modundan bağımsız olarak 
harekete geçer. “SBC” ancak 1215=0 veya 3 olduğunda tavsiye edilmez. 

• “Güvenli Duraklama” her seçildiğinde, tutucu fren zorunlu kontrol 
prosedürünce derhal uygulanır. 

 
“Güvenli Fren Kontrolü(SBC)” fonksiyonunun devreye alınması  
 “Güvenli fren kontrolü” fonksiyonu aşağıdaki parametreler aracılığıyla devreye 

sokulur: 
• p9602  SI Güvenli fren kontrolünü devreye al(Kontrol Ünitesi) 
• p9802  SI Güvenli fren kontrolünü devreye al(Motor Modülü) 

 
“Güvenli Fren Kontrolü” en az bir güvenlk gözetim fonksiyonu devreye 
alınmadan aktifleştirilmemelidir. (örn. p9601=p9801=/=0) 
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İki kanallı Fren Kontrolü 
 

Fren kontrol ünitesinden kontrol edilir. Fren yapabilmek için iki sinyal yolu 
mevcuttur. 

 

 
Şekil 7-3 İki kanallı fren kontrolü, kompakt tip 
 

 Motor modülü “Güvenli fren kontrolü” fonksiyonunun düzenli olarak çalıştığından 
emin olmak için bir test gerçekleştirir ve Kontrol Ünitesinin hatalı veya arızalı olup 
olmadığından emin olur, fren akımı kesilir ve fren uygulanır. Fren teşhisi sadece 
durum değiştiğinde( fren serbest bırakıldığında veya uygulandığında) 
şalterlerden(TB+ TB-)  herhangi birindeki arızayı tespit eder.  
Eğer Motor Modülü veya Kontrol Ünitesi bir hata tespit ederse, fren akımı kapatılır 
ve güvenli duruma erişilir.  
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“Güvenli Fren Kontrolü” fonksiyonu için cevap süresi 
Fonksiyon giriş terminalleri aracılığıyla seçildiğinde7seçim iptal edildiğinde 
aşağıdaki değerler cevap süreleri için belirtilebilir.  
 

• Tipik cevap süresi 
4x güvenlik gözetim saat devresi (CU)(r9780)+ Giriş/çıkış örnekleme 
süresi(p0799) 

• Hata mevcut olduğunda maksimum cevap süresi 
8 x güvenlik gözetim saat devresi (CU)(r9780)+ Giriş/çıkış örnekleme 
süresi(p0799) 

              Örnekler: 
   Varsayım: 
   Güvenlik gözetim saat devresi (CU)(r9780)= 4ms ve 
   Giriş/çıkış örnekleme süresi(p0799) =4 ms 

    
    Parametre Genel Açıklamaları(Liste El Kitabına bakınız) 

• r0799 CU Giriş/çıkış örnekleme süresi 
• r9780 SI gözetim saat devresi (Kontrol Ünitesi) 
• r9880 SI gözetim saat devresi (Motor Modülü) 
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7.5. “SH”, “SBC” ve “SS1” fonksiyonlarının devreye alınması 
7.5.1. Güvenlik Fonksiyonlarının devreye alınması hakkında genel bilgi 
 
Devreye Alma Notları 
 
 __________________________________________________________________ 
 Uyarı 
 Güvenlik nedenleriyle, güvenlik fonksiyonları STARTER devreye alma aracıyla 

offline konumda devreye alınmamalıdır.(veya SCOUT) 
 __________________________________________________________________ 
 

 
 

Not 
• “SH”, “SBC” ve “SS1” fonksiyonları hız kontrol ünitesiye özgüdür, bu, 

fonksiyonların her hız kontrol ünitesi için ayrı ayrı devreye alınması gerekir, 
demektir. 
“SH” ve “SBC” fonksiyonlarının desteklenmesi için, aşağıdaki (minimum) 
güvenlik versiyonları gerekir: 
Kontrol Ünitesi:   V02.01.01    (r9770[0…2]) 
Motor Modülleri: V02.01.01    (r9870[0…2]) 

 
• “SS1” fonksiyonlarının desteklenmesi için, aşağıdaki (minimum) güvenlik 

versiyonları gerekir: 
Kontrol Ünitesi:   V02.04.01    (r9770[0…2]) 
Motor Modülleri: V02.04.01    (r9870[0…2]) 
 

• Eğer motor modülündeki sürüm uyumlu değilse, Kontrol Ünitesi güvenlik 
devreye alma modu devreye sokulduğunda şu şekilde yanıt verir. (p0010=95) 

- Hata F01655 (SI CU gözetim fonksiyonlarını sıraya sokunuz) çıkışsı 
verilir. Hata stop cevabı OFF2’yi tetikler. 
Hata güvenlik devreye alma modu(p0010=/= 995) ortaya çıkmadan 
bildirilmez. 

- Kontrol Ünitesi kendi güvenlik kapatma yollarından birisi aracıyla 
vuruşları güvenli olarak devreden çıkarmayı tetikler.  

- Eğer ayarlanmışsa(p1215), motor tutucu frenler uygulanır. (fren yapılır) 
- Güvenlik fonksiyonları devreye alınamaz.(p9601/p9801 ve 

p9602/p9802) 
                     
___________________________________________________________________________ 
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Güvenlik fonksiyonlarının devreye alınması için önkoşullar 

1. Hız kontrol üniteleriin devreye alınması tamamlanmış olmalıdır. 
2. Güvenli olmayan vuruş devrede olmalıdır 

Örn. OFF1 = “0” veya OFF2 = “0” 
Eğer motor tutucu frenler bağlanmış ve parametre tanımı yapılmışsa, tutucu 
fren uygulanır.  

3. “Güvenli Duraklama” için terminaller kablolanmış olmalıdır. 
- Kontrol Ünitesi: Dijital Giriş DI0…DI 7 veya DI0…3 
- Motor Modülleri: Terminal “EP” 

4. SBC ile çalışmak için, aşağıdakiler uygulanır: 
     Bir motor tutucu fren Motor Modülünün uygun terminaline bağlanmalıdır.  
 

Güvenlik Fonksiyonlarının Standard Devreye alınması 
 

1. Devreye alınan ve STARTER’a yüklenen bir proje başka bir hız kontrol 
ünitesi üniteye güvenlik ayarları kaybedilmeden aktarılabilir.  

2. Eğer kaynak ve hedef cihaz farklı yazılım sürümlerine sahipse, kurulum 
noktalarının sağlama toplamlarını (p9799, p9899) ayarlamak gerekebilir. Bu 
hata F01650(hata değeri 1000) ve F30650 (hata değeri: 1000) ile gösterilir.  

3. Proje bir kez hedef cihaza yüklendikten sonra, kısa bir kabul işleminin 
yürütülmesi gerekir. (Tablo 7-10’a bakınız) Bu hata F01650(hata 
değeri:2004) ile gösterilir. 

 
 
 

Dikkat 
Proje bir kez (bilgisayara) indirildikten sonra geçici olmayan bir bellekte 
Kompakt Flash Kart’ta depolanmalıdır. /RAM’den ROM’a kopyalama) 
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Motor Modüllerinin daha güncel bir yazılım sürümüyle değiştirilmesi 
 

1. Bir Motor Modülü arızalandığında, yeni Motor modülüne daha güncel bir 
yazılım kurulabilir. 

2. Eğer yeni ve eski cihazlar farklı yazılım sürümlerine sahipse, referans sağlama 
toplamlarını (p9899)ayarlamak gerekebilir. (Tablo 7-2’ye bakınız) bu hata 
F30650(hata değeri:1000) ile gösterilir. 

 
Tablo 7-2 Referans sağlama toplamlarının uyarlanması 
No Parametreler Tanımlar/Yorumlar 
1 P0010=95 Entegre Güvenlik: devreye alma moduna ayarlayınız 
2 P9761=”değer” Güvenlik parolasını giriniz 
3 P9899=”r9898” Motor Modülünde referans sağlama toplamlarını 

uyarlayınız 
4 P0010=95’e eşit 

olmayan değer 
Entegre Güvenlik: devreye alma modundan çıkınız 
 

5 Güç girişi (ON) Güç girişini açınız.  
 
 
 Referans sağlama toplamlarını STARTER’ın güvenlik ekranları ile uyarlayınız. 
 Ayarları değiştirin � parola giriniz � ayarları aktifleştiriniz. 
 Ayarlar aktifleştikten sonra, sağlama toplamları otomatik olarak uyarlanır. 
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7.5.2. “SH”,”SBC” ve “SS1” Devreye alma prosedürü 
 
 
 “SH”,”SBC” ve “SS1” fonksiyonlarını devreye almak için, aşağıdaki adımları 
izleyiniz: 
Tablo 7-3 SH”,”SBC” ve “SS1” fonksiyonlarının devreye alınması 
No Parametre Açıklamalar/Yorumlar 
1 P0010=95 Entegre Güvenlik: devreye alma moduna ayarlayınız. 

� Aşağıdaki alarmlar ve hatalar ortaya çıkacaktır: 
- A01698(SI CU: devreye alma modu aktif) 
  Sadece ilk devreye alma sırasında 
- F01650 (SI CU: kabul testi gerekmektedir. ) hata değeri:130(Motor 
modülü için hiçbir güvenlik parametresi yok) 
- F30650 (SI MM: kabul testi gerekmektedir) hata değeri:130(Motor 
modülü için hiçbir güvenlik parametresi yok) 
 Kabul testi ve sertifikası için  14. adıma bakınız. 
• Vuruşlar güvenilir bir şekilde devreden çıkartıldı ve Kontrol Ünitesi 
ve Motor Modülü tarafından gözlendi. 
• Güvenlik oturum kapatma süresi Kontrol Ünitesi ve Motor Modülü 

tarafından gözlendi. 
• Kontrol Ünitesi ve Motor Modülü arasında durma cevaplarının 

değişimi için fonksiyon aktifleştirildi.  
• Mevcut ve ayarlanmış bir motor tutucu fren zaten uygulanmıştı. 
• Bu moda hata F01650 veya F030650 hata değeri=2003 olarak bir 

güvenlik parametresi ilk kez değiştirildiğinde verilir. 
Bu davranış güvenlik devreye alınması işleminin tamamında 
uygulanır, bu, “Güvenli Duraklama” fonksiyonunun güvenlik devreye 
alma sırasında seçilememesi/seçiminin iptal edilememesi 
nedeniyledir, çünkü bu sürekli olarak güvenli vuruş devreden 
çıkarmayı çalıştıracaktır. 

2 P9761=”Değer” Güvenlik parolasını ayarlayınız 
Entegre Güvenlik ilk kez devreye alındığında aşağıdakiler uygulanır: 
-Güvenlik parolası:0 
-P 9761 için varsayılan ayar: =0 
-Bu, güvenlik parolalarının ilk kez devreye alma sırasında 
ayarlanmaları gerekmediği anlamına gelir.  

3  P9601.0 
P9801.0 

“güvenli duraklama” fonksiyonunu devreye alın (mümkün kılın) 
Kontrol ünitesi terminalleri aracılığıyla SH 
Motor modülü terminalleri aracılığıyla SH 
-Güvenlik devreye alma modundan çıkılmadan parametreler 
değiştirilmez.(örn. p0010=/= 95 kurulduğunda) 
-çapraz veri kıyaslamasında her iki parametrede kapsanır ve 
kapsanmalıdır bu nedenle de aynı olmalıdır. 
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Tablo 7-3 SH”,”SBC” ve “SS1” fonksiyonlarının devreye alınması-devamı 
 
No  Parametre Açıklamalar/yorumlar 
4 P9602=1 

P9802=1 
“Güvenli Fren Kontrolünü” devreye alınız. 
SBC’yi Kontrol ünitesinde etkinleştirin 
SBC’yi Motor Modülünde etkinleştirin 
• Güvenlik devreye alma modundan çıkılmadan parametreler 

değiştirilmez.(örn. p0010=/= 95 kurulduğunda) 
• Çapraz veri kıyaslamasında her iki parametrede kapsanır ve kapsanmalıdır 

bu nedenle de aynı olmalıdır. 
• “Güvenli Fren Kontrolü” fonksiyonu en az bir güvenlik gözetim 

fonksiyonu devreye alınmadan aktifleştirilmemelidir.(örn. 
p9601=p9801=/=0) 

5 P9652>0 
P9852>0 

“Güvenli Durma 1” fonksiyonunu etkinleştirin 
“Güvenli Durma 1” fonksiyonunu Kontrol Ünitesinde etkinleştirin 
“Güvenli Durma 1” fonksiyonunu Motor Modülünde etkinleştirin 
• Güvenlik devreye alma modundan çıkılmadan parametreler 

değiştirilmez.(örn. p0010=/= 95 kurulduğunda) 
• Çapraz veri kıyaslamasında her iki parametrede kapsanır ve kapsanmalıdır 

bu nedenle de aynı olmalıdır. 
“Güvenli Durma 1” fonksiyonu en az bir güvenlik gözetim fonksiyonu devreye 
alınmadan aktifleştirilmemelidir.(örn. p9601=p9801=/=0) 

6 P9620=”değer” 
Terminal “EP” 

Güvenli Duraklama için terminalleri ayarlayınız. 
Kontrol Ünitesinde “Güvenli Duraklama” için sinyal kaynağını ayarlayınız. 
Motor Modülündeki terminal “EP” kablo bağlantısını yapınız 
• Kontrol Ünitesi gözetim kanalı 

BI:p9620’yi ayrı ayrı hız kontrol üniteleri için dâhili olarak uygun şekilde 
bağlayarak aşağıdakiler mümkün olur: 

-“Güvenli Duraklama” seçimi/seçim iptali 
- “Güvenli Duraklama” için terminallerin gruplandırılması 
• Motor Modülü Gözetim kanalı 
      Motor Modülündeki terminal “EP” kablo bağlantısı uygun bir şekilde 
yapıldığında aşağıdakiler mümkün olur: 
- “Güvenli Duraklama” seçimi/seçim iptali 
- “Güvenli Duraklama” için terminallerin gruplandırılması 
Not: 
“Güvenli duraklama terminalleri her iki kanalda da aynı şekilde 
gruplandırılmalıdır.  
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Tablo 7-3 SH”,”SBC” ve “SS1” fonksiyonlarının devreye alınması-devamı 
NO Parametreler Açıklamalar/yorumlar 
7 P9650= “Değer” 

P9850=”Değer” 
SGE dönüşümü için tolerans süresini ayarlayınız. 
Kontrol ünitesi üzerindeki SGE dönüşüm tolerans süresi 
Motor Modülü üzerindeki SGE dönüşüm tolerans süresi 
• Güvenlik devreye alma modundan çıkılmadan parametreler 

değiştirilmez.(örn. p0010=/= 95 kurulduğunda) 
• İki gözetim kanalındaki farklı işlem süreleri nedeniyle, bir SGE dönüşüm 

(örn. SH seçimi/seçim iptali) derhal etkili olmaz. Bir SGE 
yedeklemesinden sonra, dinamik veri bu tolerans süresi içinde çapraz veri 
kontrolüne konu olmaz.  

• Çapraz veri kontrolünde her iki parametrede kapsanır ve kapsanmalıdır bu 
nedenle de eşdeğer olmalıdırlar. Güvenlik gözetimi saat devresinde bir 
farklılık değerler için tolere edilir. 

 
8 P9658= “Değer” 

P9858=”Değer” 
STOP F’den STOP A’ya geçiş süresini ayarlayınız. 
Kontrol ünitesi üzerinde STOP F’den STOP A’ya geçiş süresi 
Motor modülü üzerinde  STOP F’den STOP A’ya geçiş süresi 
• Güvenlik devreye alma modundan çıkılmadan parametreler 

değiştirilmez.(örn. p0010=/= 95 kurulduğunda) 
• STOP F çapraz veri kontrolü bir hata F01611 veya F30611 (SI: bir gözetim 

kanalında hata) nedeniyle ihlal edildiğinde başlayan durma cevabıdır. 
STOP F normal olarak “stop cevabı yok”u tetikler. 

• Ayarlanan süre dolduktan sonra, STOP A (acil güvenli vuruş iptali) 
F01600 veya F30600 tarafından tetiklenir. (SI: STOP A başlatıldı) p9658 
ve p9858 için varsayılan ayar 0’dır. (örn. STOP F hemen STOP A 
sonucunu verir) 

• Çapraz veri kontrolünde her iki parametrede kapsanır ve kapsanmalıdır bu 
nedenle de eşdeğer olmalıdırlar. Güvenlik gözetimi saat devresinde bir 
farklılık değerler için tolere edilir. 

 
9 P9659=”Değer” Zorunlu deneme prosedürü ve güvenli kapatma yollarının test edilmesi zamanı 

• Bu süre dolduktan sonra, kullanıcının bir alarm A01699 nedeniyle 
kapanma yollarını test etmesi gerekir. (SI CU: kapatma yollarının test 
edilmesi gereklidir)(örn(SH seçimi/seçim iptali) 

• Devreye alma mühendisi zorunlu deneme prosedürü ve güvenli kapatma 
yollarının için gereken zamanı değiştirebilir. 
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Tablo 7-3 SH”,”SBC” ve “SS1” fonksiyonlarının devreye alınması-devamı 
No  Parametreler Açıklamalar/yorumlar 
10 P9799=”r9798” 

P9899=”r9898” 
Belirtilen toplam sağlamalarını ayarlayız. 
Kontrol Ünitesi üzerindeki belirtilen toplam sağlamaları 
Motor Modülleri üzerindeki belirtilen toplam sağlamaları 
Güvenlik parametreleri için bir toplan sağlamasından geçirilen mevcut 
sağlamalar şu şekilde görüntülenir: 
• Kontrol Ünitesi üzerindeki gerçek toplam sağlama değeri 
• Motor modülü üzerindeki gerçek toplam sağlama değeri 
Belirtilen toplam sağlaması için gerçek sağlama değerini parametrede 
ayarlayarak devreye alma mühendisi her bir gözetim kanalındaki Güvenlik 
parametrelerini teyit eder.  
Bu prosedür devreye almada STARTER veya SINAMICS Entegre 
Güvenlik için Sihirbaz kullanıldığında otomatik olarak yürütülür.  

11 P9762 = “Değer” Yeni güvenlik parolasını ayarlayın 
Yeni bir parola girin 
Yeni parolayı teyit edin 
• Yeni parola p9762’ye girilinceye ve P9763’te teyit edilinceye kadar 

geçerli olmaz. 
• Şu an itibariyle, yeni parolayı p9761’e girerseniz güvenlik 

parametrelerini değiştirebilirsiniz. 
• Güvenlik parolanızı değiştirmeniz p9799 ve p9899’daki toplam 

sağlamalarını değiştirmek zorundasınız demek değildir. 
12 P0010= değer 

95’e eşit değil 
Entegre Güvenlik: Devreye alma modundan çıkınız 
• En az güvenlik gözetim fonksiyonu devrede ise sağlama toplamları 

kontrol edilir: 
Eğer Kontrol Ünitesindeki hedef sağlama toplamı doğru olarak 
uyarlanmamışsa kod 2000 ile hata F01650 (SI CU: kabul testi 
gerekiyor) çıkışsı verilir ve güvenlik devreye alma modundan 
çıkılamaz. 
Motor modülleri için hedef sağlama toplamı doğru olarak 
uyarlanmamışsa o zaman 2001 koduyla bir hata F1650(SI CU: kabul 
testi gerekli) çıkışsı alır ve güvenlik devreye alma modundan çıkılamaz. 

• Eğer güvenlik gözetim fonksiyonu devrede değilse(açık 
değilse)(p9601=p9801=0) güvenlik devreye alma modundan sağlama 
toplamları kontrol edilmeden çıkılır.  

Güvenlik devreye alma modundan çıkıldıktan sonra şunlar yapılır: 
• Tüm hız kontrol ünitesi parametreleri geçici olmayan bir bellekte 

Kompakt Flash Kartta depolanır. 
• Motor modülünün güvenlik parametreleri Kontrol Ünitesi tarafından 

yüklenir ve geçici olmayan bellek Kompakt Flash Karta depolanır. 
• Yeni güvenlik parametreleri Motor Modülü ve Kontrol Ünitesinde 

aktiftir. 
 

13  Güç devrede (ON) Gücü açın. (POWER ON) 
Devreye aldıktan sonra güç verme yeniden başlatılmalıdır. 
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Tablo 7-3 SH”,”SBC” ve “SS1” fonksiyonlarının devreye alınması-devamı 
No  Parametreler  Açıklamalar /yorumlar 
14 -- Kabul testini yerine getirin ve kabul sertifikası yaratın 

Bir kez güvenlik devreye alma tamamlandıktan sonra, devreye alma 
mühendisi devreye alınan güvenlik gözetim fonksiyonları için bir kabul 
testi yapması gerekir.  
Kabul testinin sonuçları kabul sertifikasında belgelendirilmelidir. (bölüm 
7.8’e bakınız) 
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7.5.3. Güvenlik Hataları 
 
Dur Cevabı 
 Entegre güvenlik hataları oluştuğunda, aşağıdaki dur cevapları tetiklenebilir: 
 
Tablo 7-4 Entegre Güvenlik Dur Cevapları 
 
Dur cevabı Aksiyon Etki Ne zaman tetiklendi 
STOP A bildirimi 
yapılmıyor 

Tüm bildirilmeyen güvenlik 
hatalarında vuruş iptali ile 

STOP A 

İlgili gözetim 
kanalından güvenli 
vuruşu devreden 
çıkarmayı başlatınız.  
SBC ile çalışırken: 
motor tutucu freni 
kapatın.  

Motor 
durgun 
duruma 
geçer veya 
frenlenir.  

Tüm bildirilebilir güvenlik 
hatalarında vuruş iptali ile 
STOP F’i izleyen bir reaksiyon 
olarak 

 STOP A  EN 60204’e göre dur kategorisi 0’a özgüdür.  
STOP A ile motor “Güvenli Duraklama” fonksiyonu ile  doğrudan 0 
torka çevrilir. 
Durgun durumdaki motor kazaen yeniden çalıştırılamaz. 
Hareketli bir motor durgun duruma doğru yavaşlar. Bu harici frenleme 
mekanizmaları kullanılarak önlenebilir (örn. armatür kısa devresi, 
tutucu veya operasyonel fren ile) 
STOP A mevcutsa, “Güvenli Duraklama(SH)” etkindir. 

STOP F STOP A’ya geçiş Hiçbiri1) Çapraz veri kıyaslamasında bir 
hata oluşursa 

 STOP F kalıcı olarak çapraz veri kıyaslamasına tahsis edilmiştir. Bu 
yolla, gözetim kanallarındaki hatalar tespit edilir.  
STOP F’ten sonra STOP A tetiklenir. 
STOP A mevcutsa, “Güvenli Duraklama(SH)” etkindir. 

1) STOP F  “Güvenli Duraklama” fonksiyonu seçildiğinde iki giriş sinyalinin çapraz veri 
kıyaslaması tarafından çıkış olarak verilirse bu “Güvenli Duraklama” bir kanalda seçildiğinde 
zaten vuruşlar önceden iptal edilmiş anlamına gelir. 
 
 __________________________________________________________________ 

Uyarı 

   Dikey bir eksenle veya çekici yük ile, STOP A/F tetiklendiğinde kontrol 
edilemeyen eksen hareketleri riski mevcuttur. Bu “Güvenli Fren 
Kontrolü” kullanılarak ve yeterli tutuş gücüne sahip bir fren kullanılarak 
önlenebilir.(güvenli değil) 

 __________________________________________________________________ 
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Güvenlik hatalarının onaylanması 
 Güvenlik hataları aşağıdaki gibi onaylanmalıdır: 
  1-  Hatanın nedenini ortadan kaldırınız 
  2- “Güvenli Duraklama” seçimini iptal ediniz 
  3- Hatayı onaylayınız. 
 
 Eğer, güvenlik devreye alma modundan tüm güvenlik fonksiyonları kapatılarak (p0010= 95 

e eşit olmayan bir değer girilmiştir. P9601p98010 ) çıkılmışsa, tüm güvenlik hataları 
onaylanabilir.  

 Bir kez güvenlik devreye alma modu yeniden başlatıldığında (p0010=95) daha önceden 
mevcut tüm hatalar yeniden görünecektir. 

 
 _________________________________________________________________________ 
 Dikkat 
 Güvenlik hataları (tıpkı tüm diğer hatalar gibi) hız kontrol ünitesi ünite bir kez kapatılıp 

açılarak onaylanabilir. 
 Eğer bu hareket hatayı gideremiyorsa, hız kontrol ünitesi açıldığında tekrar 

görüntülenecektir. 
      _________________________________________________________________________ 

 
 
 

Hataların ve alarmların tanımı 
Not: SINAMICS Entegre Güvenlik için alarmlar ve hatalar aşağıdaki dokümanda 
tanımlanmıştır: 
/LH1/ SINAMICS S Liste El Kitabı- Bölüm 3.2 
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7.6 Parametre ve Fonksiyon Şemalarının Genel Açıklamaları 
 
Parametrelerin Genel Açıklamaları 
Tablo 7-5 Entegre Güvenlik Parametreleri 

Kontrol 
Ünitesi No 

Motor 
modülü no 

Adı Değiştirme yeri 

p9601 p9801 SI güvenlik fonksiyonlarının 
yetkilendirilmesi 

p9602 p9802 SI Güvenli fren kontrolü yetkili 
p9620 -- SIGüvenli duraklama için sinyal 

kaynağı 
p9650 p9850 SI SGE dönüşüm tolerans süresi(motor 

Modülü 
p9652 p9852 SI güvenli durma 1 gecikme süresi 
p9658 p9858 SI STOP F’den STOP A’ya geçiş süresi 
p9659  SI Zorunlu kontrol prosedürü için 

zamanlayıcı 

 Entegre Güvenlik 
devreye alma 
(p0010=95) 

p9761  SI parola girişi Her çalışma 
modunda 

p9762  SI yeni parola  
p9763  SI parola onaylama 

 Entegre Güvenlik 
devreye 
almada(p0010=95) 

r9770[0…2] r9870[0..2] SI hız kontrol ünitesiye eklenmiş 
versiyon güvenlik fonksiyonu 

-- 

r9771 r9871 SI paylaşılan fonksiyonlar  
r9772 r9872 SI: CO/BO konumu  
r9773 -- SI: CO/BO konumu (kontrol 

ünitesi+Motor Modülü) 
 

r9774   SI: CO/BO konumu (grup Güvenli 
duraklama 

 

r9780 r9880 SI gözetim saat devri  
r9794 r9894 SI çapraz kıyaslama listesi  
r9795 r9895  SI STOP F  Teşhisi  
r9798 r9898 SI gerçek sağlama toplamları SI 

parametreleri 
 

p9799 p9899 SI hedef sağlama toplamı SI 
parametreleri 

Entegre Güvenlik 
devreye 
almada(p0010=95 
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Parametrelerin Tanımı 

_______________________________________________________________      
Not 
SINAMICS Entegre Güvenlik parametreleri aşağıdaki dokümanda 
tanımlanmıştır: 

  LH 1/ SINAMICS S Liste El Kitabı 
 _______________________________________________________________ 

 
Fonksiyon Şeması genel açıklamaları 

• 2800   Güvenlik parametresi yöneticisi 
• 2802    Gözetim fonksiyonları ve hatalar/alarmlar 
• 2804  Durum kelimeleri 
• 2810  Güvenli Duraklama 
• 2814  Güvenli Fren Kontrolü 
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7.7. Uygulama Örnekleri 
7.7.1. Kilitli koruyucu kapı ile Güvenli Duraklama (acil durum kapatması) 

 
 
       Şekil 7-4 Uygulama örneği 
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 Şekil 7-5 Sinyal akışı: Entegre Güvenlik güvenli duraklama uygulama örneği 
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 ________________________________________________________________________ 
 Uyarı  

 Bu örnek uygulama seçeneklerini göstermektedir. Makine için gerekli çözüm makinenin 
fonksiyonlarıyla uygun olmalıdır, bu da parametre ve kontrol komutları ayrı ayrı girmek 
gerektiği anlamına gelir.  

 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 Uyarı 

Hata cevapları ve çıkış fonksiyonları (değişme ve benzeşme)fabrika ayarları 
değiştirilmemeli veya aktifleştirilmemelidir. 
________________________________________________________________________ 

  
 

    Fonksiyon tanımı 
 
      Acil durma ve koruma kapısı için iki SIGUARD güvenlik kombinasyonları standart bir 

PLC olduğu kadar sistem EN 954-1 kategori 3’e ve EN 60204-1’e gire yapılandırılabilir. 
Hız kontrol üniteleri EN 60204-1 kategori 1’e uygun olarak durgun bir duruma getirilir. 

• Hız kontrol ünitesiyle bütünleştirilmiş olan “Güvenli Duraklama” güvenlik 
fonksiyonu EN 954-1’in 3.   kategorisiyle ve IEC 61508 SIL 2 ile 
uyumludur. Güvenli olmayan mesaj “güvenli duraklama aktif” elverişlidir. 

• Acil durumlarda durma ve koruyucu kapı güvenlik kombinasyonları kategori 
4 ile (aniden elektrik devresinin açılması) veya kategori 3( geciktirilmiş 
devre etkinliği) ile uygundur. 

• Acil durumlarda durma için elektrik devreleri ve koruyucu kapı gözetimi iki 
kanaldan çapraz devreler için gözetilmektedir. 

• S4,S5 ve S6 devre anahtarları EN 1088’e uygun pozitif olarak açılan 
anahtarlardır. 

• “Güvenli Duraklama” bağlantılarıyla üst düzey bir devre olduğundan, PLC 
arızalarında veya hatalarında da çalışmaya devam eder. 

• Dijital arabirim aracılığıyla hız kontrol ünitesi ve PLC’nin I/O iletişimi 
güvenli olmayan standart iletişimle değiştirilebilir. (örn. PROFIBUS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
    SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
 
 



 280 

 
 

Not: Acil Durma fonksiyonun uygulanması (acil bir durumda stop- acil durma)hız kontrol 
ünitesi konverterini tedarik hattından elektro-mekanik araçler kullanarak ayırmak EN60204-
1(1998) ve IEC60204-1’e göre gerekli değildir. Motor veya hız kontrol ünitesi konverterinde iş 
devam ederken (kilitlenebilir) bir voltaj ana devre kesici(şalter) aracılığıyla kesilmelidir. Diğer 
standartlar, örneğin NFPA79–2002_US Acil Durmalara ilişkin ilave gereksinimleri belirtirler.  
ACİL DEVRE KESME fonksiyonu (acil bir durumda devrenin kapatılması) EN60204–1(1998) 
ve IEC60204–1(2005)’ e göre donanımın tedarik voltajı elektromekanik bir anahtardan 
kesilmelidir. OEM makine inşası tarafından yapılacak risk analizi ile hangi acil durum 
fonksiyonları (acil durum çalışmaları) için gerçekten hangi cihazların kullanılması gerektiği 
tespit edilmelidir. 

 
 
Acil Duruş için Tutum 
 
Bir acil durum duruşu S3 butonu tarafından tetiklenir. Hız kontrol ünitesi EN 60204-1’in 1. 
kategorisine göre durgun bir duruma getirilir.  

• Güvenlik kombinasyonu A1’in sürekli bağlantıları aracılığıyla hız kontrol 
ünitesinün X122.2(DI 1.2 OFF3) terminalinde bir 0 sinyali girilir ve hız kontrol 
üniteleri hız rampası boyunca derhal frenlenir ve vuruşlar iptal edilir. 

•  Güvenlik kombinasyonu A1 için güvenli geciktirilmiş bağlantı ayarlanmış 
gecikme süresi dolduktan sonra çalışmaya başlar. Bu hız kontrol üniteleriin  iki 
kanal aracılığıyla  Kontrol Ünitesindeki terminal X122.3(DI 2) ve Motor 
Modülündeki X21.3 (EP+24V) ve X21.4(EP M) terminalleri aracılığıyla 
“Güvenli Duraklama” fonksiyonunu aktifleştirir. Tüm gruplanmış hız kontrol 
üniteleri “Güvenli Duraklama” konumunda aktifleştiklerinde, bu X122.10(DO 
10:SH grup aktif) terminali ile geriye sinyalle bildirilir. 

• Güvenlik kombinasyonundan teyit ve hız kontrol ünitesi PLC’den güvenilir 
olduğundan emin olmak için gözlenir. 
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Koruyucu Kapı açıldığında davranış 
 

Koruyucu kapının açılması için bir talep göndermek için S2 butonuna(“OFF”) basınız. 
Hız kontrol ünitesi EN60204-1’in 1. kategorisine göre durgun bir duruma getirilir.  

 
• PLC çıkışsı hız kontrol ünitesinün X122.2(DI 1:2 OFF3) terminalinde DO3 

yeniden başlatıldığında bir 0 sinyali girilir ve hız kontrol üniteleri hız rampası 
(p00135) boyunca derhal frenlenir ve vuruşlar iptal edilir. 

• Hız kontrol üniteleri durgun duruma eriştiğinde (DO 8 ve DO 9 :ınl< p2161)  hız 
kontrol ünitesi için “güvenli duraklama” fonksiyonu PLC çıkışsı DO 2 iki kanal 
aracılığıyla yeniden başlatılarak aktifleşir. Durum terminal X12210 aracılığıyla 
PLC’ye (DI 8) bildirilir.(DO 10: SH aktif) 

• PLC “Güvenli Duraklama fonksiyonunun seçilmiş olduğunu( PLC DI 8”SH 
aktif”) tespit edince koruyucu kapının dahili kilidi bobin Y1’e enerji 
gidince(PLC çıkışsı DO4) serbest bırakılır. Koruyucu kapıları açarak, koruyucu 
kapı güvenlik devresi durdurulmuş olur, güvenlik kombinasyonu A2 güvenlik 
devrelerini açar. 

Not:  
Koruyucu kapı dahili kilidinin konumu S6 tarafından gözlenir. PLC arızalanır ve hız 
kontrol üniteleriin hızı 0’a ulaşmadan koruyucu kapının dahili kilidinin açılmasına 
neden olursa, hız kontrol üniteleriin BICO bağlantısı aracılığıyla Kontrol Ünitesinin 
X122.2(DI 1:2 OFF ) terminali üzerindeki S6 aracılığıyla sinyal 0 belirtilir. Hız 
kontrol üniteleri hız rampası boyunca derhal frenlenir ve vuruşlar iptal edilir. 
Koruyucu kapı açıldığında “Güvenli Duraklama” fonksiyonu seçilir. Daha önce 
tehlike yaratabilecek hareketliliğin sona erdiğinden emin olmak gerekir.  

 
Sürücüleri açmak (elektik) 

Hız kontrol üniteleri koruyucu kapı kapatıldıktan sonra ve acil durum butonu S3 
serbest bırakıldıktan sonra başlatılmalıdır. Hat Modülü “0”dan “1”e bir eğim 
vasıtasıyla PLC çıkışsı DO5 aracılığıyla (şalteri) açılmalıdır.  

• Bir kez SI(ON) butonuna bastığınızda güvenlik kombinasyonu A1 
“çalışmaya hazır” konumuna gelir. PLC çıkışsı DO4 yeniden 
başlatıldığında Y1 mandalının bobinine artık enerji gitmez ve koruyucu 
kapı kilitlenir. Güvenlik kombinasyonu A2de çalışma için hazırdır.  

• Plc DO2 ve DO3 çıkışlarını eşzamanlı olarak verdiğinde, “güvenli 
duraklama” seçimi Kontrol Ünitesindeki terminal X122.3 ve Motor 
Modülündeki X21.3(EP24V) ve X21.4(EP M) aracılığıyla iki kanaldan 
iptal edilir. Terminal X122.2(DI 1:2 OFF3) teki hızlı durma fonksiyon 
seçimi de iptal edilir. 

• PLC çıkışsı DO1’in yükselen kenarı terminal X122.1 aracılığıyla hız 
kontrol ünitelerii yeniden çalışır duruma getirebilir.(DI 0:OFF1) 
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7.8. Kabul Testi ve Sertifikası 
 
7.8.1. Kabul hakkında genel bilgi 
 
Kabul testi 

Makine üreticisi makinede aktifleştirilmiş Entegre Güvenlik fonksiyonlarıyla(SI 
fonksiyonları) ilgili bir test yapmalıdır.  
Kabul testi sırasında, seçilen tüm SI fonksiyonlarının limit değerleri kontrol amacıyla 
aşılmalı ve fonksiyonların düzgün bir şekilde çalıştığı doğrulanmalıdır. 
 

Dikkat: 
Kabul testi güvenlik fonksiyonları devreye alındıktan ve güç girişi yeniden 
başlatıldıktan sonra yapılmalıdır. 

 
Yetkili Kişiler, kabul sertifikası 
 Her bir SI fonksiyonu test edilmeli ve sonuçlar yetkili bir kişi tarafından kabul 

sertifikasında belgelendirilerek imzalanmalıdır. Kabul sertifikası makine ruhsatı içinde 
saklanmalıdır. 

 
 Bu durumda yetkili kişi güvenlik fonksiyonları bilgisine ve teknik eğitimine sahip ve 

makine üreticisi tarafından bu testi yapmak için yetkilendirilmiş bir kişi anlamındadır. 
 _____________________________________________________________________ 
 Not: 

• Lütfen devreye alma notlarını ve Devreye Alma El Kitabındaki 7.1’den 7.6’ya 
kadar olan tanımlamaları okuyunuz. 

• SI fonksiyonları tarafından herhangi bir parametrenin tahrif edilmesi 
durumunda, kabul testi tekrar yapılmalıdır ve kabul sertifikasında 
belgelendirilmelidir. 

• Kabul sertifikası için şablon 
Devreye Alma El Kitabının bu paragrafında basılı bir form bir örnek/tavsiye 
olarak mevcuttur. 
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 Bütün Kabul testinin kapsamı 
 
 Dokümantasyon (alt Bölüm 7.8.2.’ye bakınız) 
 Makine dokümanları(SI fonksiyonlarını içeren) 

1. Makinenin tanımı ve genel açıklamalar şeması (Tablo 7-6 ve 7-7’ye bkz) 
2. Her hız kontrol ünitesi için SI fonksiyonları(Tablo 7-8) 
3. Güvenlik donanımının tanımı (Tablo 7-9) 

        Fonksiyonel test (Altbölüm 7.8.3.’e bakınız) 
 Kullanılan SI fonksiyonlarını ayrı ayrı kontrol ediniz. 

4. “Güvenli Duraklama” Fonksiyonu, 1. kısım (Tablo 7-10) 
5. “Güvenli Duraklama” Fonksiyonu, 2. kısım (Tablo 7-11) 
6. “Güvenli Stop” fonksiyonu (Tablo 7-12’ye başvurunuz) 
7. “Güvenli Fren Kontrolü” fonksiyonu (Tablo 7-13’e bakınız) 

 Devreye alma prosedürünü kaydediniz ve ikinci onay imzalarını alınız. 
8. Güvenlik parametrelerini kontrol ediniz 
9. Sağlama toplamlarını kayıt ediniz 
10.  Veri yedeklemelerini doğruluğunu kontrol ediniz. 
11.  İkinci onay imzaları 

 Ek 
 Fonksiyonel testler 1 ve 2. kısım için ölçüm kayıtları 

• Alarm kütükleri 
• İzleme kayıtları 
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7.8.2. Dokümantasyon 
 
Tablo 7-6 Makine tanımı ve genel açıklama şeması 

Adı  
Tipi  
Seri Numarası  
Üreticisi  
Son müşteri  
Elektrik eksenleri  
Diğer akslar  
Miller  
 Makinenin genel şeması 
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 Tablo 7-7 Makine verisine ilişkin değerler 
 

 FW Versiyon -- Kontrol Ünitesi 
parametreleri  r0018= -- 

Hız kontrol ünitesi 
sayısı 

FW Versiyonu SI Versiyon 

 -- r9770= 
 r0128= r9870= 
 r0128= r9870= 
 r0128= r9870= 
 r0128= r9870= 
 r0128= r9870= 

 
Motor Modülü 
parametreleri 

 r0128= r9870= 
 Hız kontrol ünitesi 

Numarası 
Kontrol Ünitesi SI 
Gözetim saat devri 

Motor Modülü SI 
Gözetim saat devri 

 r9780= r9880= 
 r9780= r9880= 
 r9780= r9880= 
 r9780= r9880= 
 r9780= r9880= 

Motor Modülü 
parametreleri 

 r9780= r9880= 
 
 
 
 Tablo 7-8 Her hız kontrol ünitesi için SI fonksiyonları 
 
  

Hız kontrol ünitesi numarası SI Fonksiyonu 
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Tablo 7-9  Güvenlik Donanımının tanımı 
 

Örnekler 
SH Terminallerinin kabloları (koruyucu kapı, acil durum OFF) SH terminallerinin 
gruplandırması, dikey eksen için tutucu fren v.b. 
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7.8.3. Fonksiyonel Test 
 Fonksiyonel test her hız kontrol ünitesi için ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir(makinenin 

izin verdiği kadar) 
 
Testin Yapılması 
 

İlk devreye alma  
Seri devreye alma  
 Lütfen onay işareti koyunuz. 

 
“Güvenli Duraklama” Fonksiyonu Kısım 1 
 Bu test aşağıdaki adımları kapsar: 
 
 Tablo 7-10 “Güvenli Duraklama” Fonksiyonu Kısım 1 

No Açıklama Durum 
İlk durum  
• Hız kontrol ünitesi hazır konumda(p0010=0)  

• SH fonksiyonunu yetkilendirin (p9601.0=1, p9801.0=1)  

• Hiçbir güvenlik alarm veya hatası yok (r0945,r2122,r2132)  

• r9772.0=r9772.1=0(CU-SH seçimi iptal ve inaktif)  

• r9872.0 = r9872.1 =0 (MM-SH seçimi iptal ve inaktif)  

• r9773.0 = r9773.1 =0 (Hız kontrol ünitesi -SH seçimi iptal 
ve inaktif) 

 

 
1 

• “güvenli Duraklama” terminal gruplandırması için 
r9774.0=r9774.1=0 (grup-SH seçimi iptal ve inaktif) 

 

2 Hız kontrol ünitesiyü çalıştırın  
3 Doğru hız kontrol ünitesinün çalıştığından emin olun  
4 Çalış komutundan sonra SH’yi seçin  

Aşağıdakileri kontrol edin:  
• Hız kontrol ünitesi durgun duruma doğru gider veya (eğer 

varsa ve yapılandırılmışsa) mekanik fren tarafından 
frenlenmiş ve durdurulmuştur. 

 

• Hiçbir güvenlik alarmı veya hatası yok(r0945,r2122,r2132)  

• r9772.0=r9772.1=1(CU-SH seçilmiş ve aktif)  

• r9872.0 = r9872.1 =1 (MM-SH seçilmiş ve aktif)  

• r9773.0 = r9773.1 =1 (Hız kontrol ünitesi -  SH seçilmiş ve 
aktif) 

 

5 

• “güvenli Duraklama” terminal gruplandırması için 
r9774.0=r9774.1=0 (grup-SH seçilmiş ve aktif) 

 

6  SH seçimini iptal edin  
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Tablo 7-10 “Güvenli Duraklama” Fonksiyonu Kısım 1_devamı 
No Açıklama Durum 

Aşağıdakileri kontrol ediniz:  
• Hiçbir güvenlik alarm veya hatası yok (r0945,r2122,r2132)  

• r9772.0=r9772.1=0(CU-SH seçimi iptal ve inaktif)  

• r9872.0 = r9872.1 =0 (MM-SH seçimi iptal ve inaktif)  

• r9773.0 = r9773.1 =0 (Hız kontrol ünitesi -SH seçimi iptal 
ve inaktif) 

 

• “güvenli Duraklama” terminal gruplandırması için 
r9774.0=r9774.1=0 (grup-SH seçimi iptal ve inaktif) 

 

7 

• R0046.0=1 (hız kontrol ünitesi “ güç girişi engellendi” 
konumunda) 

 

8 “Güç Girişi Engellendi” onaylayın ve hız kontrol ünitesiyü 
çalıştırın 

 

Doğru hız kontrol ünitesinün çalıştığından emin olun.   
Aşağıdakiler test edilmiştir: 
• Kontrol Ünitesi ve Motor Modülleri arasında doğru 

DRİVE-CLİQ elektrik bağlantısı 
• Doğru hız kontrol ünitesi no-Motor Modülü- motor 

atanması 
• Donanım düzgün çalışıyor 
• Kapatma yolları düzgün kablolaşmış 
• Kontrol Ünitesinde doğru SH terminali seçilmiş 
• (varsa) doğru SH gruplandırması 
• SH fonksiyonu doğru parametrelendirilmiş 
• Kapatma yollarının zorunlu kontrol prosedürü rutin 

 

 
 
“Güvenli Duraklama” SH  Fonksiyonu Kısım 2 

Bu test aşağıdaki adımları içerir: 
Tablo 7-11 “Güvenli Duraklama” SH Fonksiyonu Kısım 2 

No Açıklamalar Durum 
İlk konum  
• SH seçimi içim bir kanal kalıcı olarak ÜST seviyeye 

bağlanmıştır.(örnek olarak: SH Elektrik bağlantısı, Motor 
Modülü) 

 

• Hız kontrol ünitesi hazır konumda(p0010=0)  

• SH fonksiyonunu yetkilendirin (p9601.0=1, p9801.0=1)  

• Hiçbir güvenlik alarm veya hatası yok (r0945,r2122,r2132)  

• r9772.0=r9772.1=0(CU-SH seçimi iptal ve inaktif)  

• r9872.0 = r9872.1 =0 (MM-SH seçimi iptal ve inaktif)  

1 

• r9773.0 = r9773.1 =0 (Hız kontrol ünitesi -SH seçimi iptal ve 
inaktif) 

 

2 Hız kontrol ünitesiyü çalıştırın  
3 Doğru hız kontrol ünitesinün çalıştığından emin olun  
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Tablo 7-11 “Güvenli Duraklama” SH Fonksiyonu Kısım 2 
No Açıklamalar Durum 
4 Aşağıdakileri kontrol edin:  

• Hız kontrol ünitesi durgun duruma doğru gider veya (eğer 
varsa ve yapılandırılmışsa) mekanik fren tarafından frenlenmiş 
ve durdurulmuştur. 

 

• Aşağıdaki güvenlik hataları çıkışsı verilir: 
- F01611, hata değeri =2000 
- F1600, hata değeri=9999 
- F30611, hata değeri=2000 
- F30600, hata değeri= 9999 

 

• r9772.0 = r9772 = 1 (SH seçilmiş ve aktiftir.- Kontrol Ünitesi)  

• r9872.0 = 0, r9872.1=1 (SH seçilmemiş fakat aktif –Motor 
Modülü) 

 

• r9773.0=0,r9773.1=1(SH seçilmemiş fakat aktif-hız kontrol 
ünitesi) 

 

 

Aşağıdakiler test edilmiştir: 
• Kapatma yolları düzgün kablolanmış 
• SH Terminallerinin çapraz kıyaslaması 
• Kapatma yollarının zorunlu kontrol prosedürü rutindir. 
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“Güvenli Durma” Fonksiyonu (SS1) 
 Bu test aşağıdaki adımları içerir: 
 
Tablo 7-12 “Güvenli Durma” Fonksiyonu (SS1) 
No Açıklamalar Durum 

İlk durum  
• Hız kontrol ünitesi hazır konumda(p0010=0)  

• SH fonksiyonunu yetkilendirin (p9601.0=1, p9801.0=1)  

• SS1 fonksiyonunu yetkilendirin(p9652>0, p9852>0)  

• Hiçbir güvenlik alarm veya hatası yok (r0945,r2122,r2132)  

• r9772.0=r9772.1=0(CU-SH seçimi iptal ve inaktif)  

• r9872.0 = r9872.1 =0 (MM-SH seçimi iptal ve inaktif)  

1 

• r9773.0 = r9773.1 =0 (Hız kontrol ünitesi -SH seçimi iptal ve 
inaktif) 

 

2 Hız kontrol ünitesiyü çalıştırın  
3 Doğru hız kontrol ünitesinün çalıştığından emin olun  
4 Çalış komutundan sonra SS1’i seçin  

Aşağıdakileri kontrol ediniz  
• Hız kontrol ünitesi OFF3 rampası boyunca frenlenmiştir.  

• SS1 gecikme süresinin dolmasından sonra SH başlatılmıştır.  

• r9772.0=r9772.1=1(CU-SH seçilmiş ve aktif)  

• r9872.0 = r9872.1 =1 (MM-SH seçilmiş ve aktif)  

5 

• r9773.0 = r9773.1 =1 (Hız kontrol ünitesi -  SH seçilmiş ve 
aktif) 

 

6 SH seçimini iptal ediniz  
7 Aşağıdakileri kontrol ediniz:  
 • Hiçbir güvenlik alarm veya hatası yok (r0945,r2122,)  
 • r9772.0=r9772.1=0(CU-SH seçimi iptal ve inaktif)  
 • r9872.0 = r9872.1 =0 (MM-SH seçimi iptal ve inaktif)  
 • r9773.0 = r9773.1 =0 (Hız kontrol ünitesi -SH seçimi iptal ve 

inaktif) 
 

8 “Güç Girişi Engellendi” onaylayın ve hız kontrol ünitesini 
 çalıştırın 

 

Doğru hız kontrol ünitesinin çalıştığından emin olun.  9 
Aşağıdakiler test edilmiştir: 

• SS1 fonksiyonu doğru parametrelendirilmiştir.  
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“Güvenli Fren Kontrolü” (SBC) Fonksiyonu 
 Bu test şu adımları kapsar: 
Tablo 7-13 “Güvenli Fren Kontrolü” (SBC) Fonksiyonu 
No Açıklamalar Durum 

İlk durum  
• Hız kontrol ünitesi hazır konumda(p0010=0)  

• SH fonksiyonunu yetkilendirin (p9601.0=1, p9801.0=1)  

• SBC fonksiyonunu yetkilendirin(p9602=1, p9802=1)  

• Dikey eksen:  
Fren sıralı kontrol durumundaki gibi (p1215=1) 

• Hiç Dikey eksen yok 
      Fren her zaman serbest bırakılmış (p1215=2) 

 

• Dikey eksen 
Mekanik fren uygulanır. 

• Dikey eksen yok. 
Mekanik fren serbest bırakılmış 

 

• r9772.0=r9772.1=0(CU-SH seçimi iptal ve inaktif)  

• r9872.0 = r9872.1 =0 (MM-SH seçimi iptal ve inaktif)  

• r9773.0 = r9773.1 =0 (Hız kontrol ünitesi -SH seçimi iptal ve 
inaktif) 

 

1 

• r9772.4=r9872=0 (SBC talep edilmedi- CU ve MM)  
2 Hız kontrol ünitesiyü çalıştırın  
3 Doğru hız kontrol ünitesinün çalıştığından emin olun  
4 Çalış komutundan sonra SH’i seçin  
5 Aşağıdakileri kontrol ediniz  
 • Hız kontrol ünitesi mekanik fren tarafından frenlenmiş ve 

durdurulmuştur. 
 

 • Hiçbir güvenlik alarm veya hatası yok (r0945,r2122)  
 • r9772.0=r9772.1=1(CU-SH seçilmiş ve aktif)  
 • r9872.0 = r9872.1 =1 (MM-SH seçilmiş ve aktif)  
 • r9773.0 = r9773.1 =1 (Hız kontrol ünitesi -  SH seçilmiş ve aktif)  
 • r.9772.4=r9872.4 =1( SBC seçilmiş_ CU ve MM)  
6  SH seçimini iptal ediniz.  
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Tablo 7-13 “Güvenli Fren Kontrolü” (SBC) Fonksiyonu- devamı 
No Açıklamalar Durum 

Aşağıdakileri kontrol ediniz  
• Dikey eksen 

Mekanik fren uygulanmış olarak kalır 
• Dikey eksen yok. 
      Mekanik fren serbest bırakılır 

 

• r9772.0=r9772.1=0(CU-SH seçimi iptal ve inaktif)  

• r9872.0 = r9872.1 =0 (MM-SH seçimi iptal ve inaktif)  

• r9773.0 = r9773.1 =0 (Hız kontrol ünitesi -SH seçimi iptal ve 
inaktif) 

 

• r9772.4=r9872=0 (SBC talep edilmedi- CU ve MM)  

7 

• r0046=1 (hız kontrol ünitesi “güç girişi engellendi”) konumunda  
8 “Güç Girişi Engellendi” onaylayın ve hız kontrol ünitesiyü çalıştırın 

(dikey eksen: mekanik fren serbest bırakılmış) 
 

Doğru hız kontrol ünitesinün çalıştığından emin olun.  9 
Şunlar test edilmiştir: 

• Fren düzenli olarak bağlanmıştır. 
• Donanım düzgün çalışıyor 
• SBC doğru parametrelendirilmiş 
• Fren kontrolü Zorunlu kontrol prosedürü rutin 
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7.8.4 Sertifikanın Tamamlanması 
 
SI parametreleri 

Belirtilen değerler kontrol edildi mi ?  
Evet hayır 

Kontrol Ünitesi   
Motor modülü   
 
 
 
Sağlama toplamları 
Eksen/mil Sağlama Toplamı 
Adı Hız kontrol ünitesi 

numarası 
Kontrol Ünitesi 
(p9798) 

Motor 
Modülü(p9898) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
Veri yedeği 

Depolama Ortamı Depolama yeri  
Tip Yeri Tarih  

Parametreler     
PLC Programı     
Devre Şemaları     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
 
 



 294 

 
Temsili İmzalar 
 Devreye alma Mühendisi 
 Bu test ve kontrollerin muntamazan yapıldığını teyit eder. 
 
  
Tarih İsim Firma/Bölüm imza 
 
 
 
 

   

 
 
Makine Üreticisi 
 
  Bu kaydedilen parametrelerin doğru olduğunu teyit eder. 
 
Tarih İsim Firme/Bölüm imza 
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Teşhis      8 
 

 
 
Bu bölüm SINAMICS S 120 hız kontrol ünitesi sistemin teşhis özelliklerini 
tanımlamaktadır. 

 
• LED’ler kullanılarak tanıma 
• STARTER kullanılarak tanıma 
• Hata ve alarm mesajları 
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8.1. LED’ler kullanılarak tanıma 
 
8.1.1. Kontrol Ünitesi Önyüklemesi sırasında LED’ler 
 

Önyükleme sırasındaki ayrı ayrı konumlar Kontrol Ünitesi (CU 310,CU310) üzerindeki 
LED’ler (ışıklı diyotlar) aracılığıyla gösterilir. 

• Ayrı ayrı durumların süreleri farklıdır. 
• Eğer bir hata oluşursa, önyükleme prosedürü ihlal edilmiş olur ve sebebi 

LED’ler aracılığıyla buna göre gösterilir. 
• Ünite bir kez başarıyla önyükleme yapıldı mı, LED’ler yüklenmiş yazılımca 

yönlendirilir. 
 LED’lerin yüklemeden sonraki tanımlarına başvurunuz. (Bölüm 8.1.2. ve 8.1.3.’e 
bakınız)  
 
 
Kontrol Ünitesi 320 Önyükleme sırasında LED’lerin tanımı 
 

 
        Muhtemel Nedenler:  

• Kompakt Flash Kart takılmamış 
• Yüklenen Yazılım 2 Kompakt Flash karta yüklenmemiş veya bozuk. 

• Kompakt Flash Karttaki yazılım tam değil veya 
bozuk. 

o CRC geçerli değil 
 
Çözüm: Doğru yazılımı ve parametreleri içeren uygun Kompakt Flash Kart üniteye takınız. 
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8.1.2.  Kontrol Ünitesi CU320 yüklendikten sonra LED’ler 
 Tablo 8-2  Kontrol Ünitesi 320- önyüklemeden sonra LED’lerin tanımı 
LED Renk Konum Açıklama, sebep Çare  

-- Off Elektronik güç kaynağı yok 
veya izin verilen toleransların 
dışında 

-- 

Sürekli 
ışıklı 

Modül çalışmaya hazır ve 
döngüsel DRIVE-CLİQ 
iletişimi yapılıyor 

-- Yeşil 

Yanıp 
sönüyor 
2Hz 

Kompakt Flaş Karta yazıyor -- 

Sürekli 
ışıklı 

Bu modülde en az bir hata var.  Düzeltin ve hatayı 
onaylayın 

Kırmızı 

Önyükleme hatası Kompakt Flash 
Kartın doğru takılıp 
takılmadığını 
kontrol edin 
Kompakt kartı 
değiştirin 
Kontrol ünitesini 
değiştirin 
Gücü açıp kapatın 

Yeşil/kırmızı 

Yanıp 
sönüyor 
0.5 Hz 

Kontrol Ünitesi 320 hazır 
Yazılım lisansı yok 
 

Lisans temin ediniz. 

Sürekli 
ışıklı 

DRİVE-CLİQ iletişimi tesis 
ediliyor 

-- 

Yanıp 
sönüyor 
0.5 Hz 

Yazılım RAM’e yüklenemiyor Kompakt Flash 
Kartın doğru takılıp 
takılmadığını 
kontrol edin 
Kompakt kartı 
değiştirin 
Kontrol ünitesini 
değiştirin 
Gücü açıp kapatın 

Hazır  

Turuncu 

Yanıp 
sönüyor 2 
Hz 

Yazılım CRC hatası Kompakt Flash 
Kartın doğru takılıp 
takılmadığını 
kontrol edin 
Kompakt kartı 
değiştirin 
Kontrol ünitesini 
değiştirin 
Gücü açıp kapatın 
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Tablo 8-2  Kontrol Ünitesi 320- önyüklemeden sonra LED’lerin tanımı- devam 
LED Renk Konum Açıklama, sebep Çare  

-- Off Henüz döngüsel hareket yer almıyor. 
Not: Kontrol Ünitesi hazır olduğunda 
PROFIdrive iletişime hazır olacak 

 

Sürekli 
ışık 

Döngüsel hareket yer alıyor -- 

DP1 
PROFIdrive 
Çevrimli 
çalışma Yeşil 

Yanıp 
sönüyor 
 
0.5 Hz 

Tam döngüsel iletişim henüz yok. 
Muhtemel nedenler: 
— Kontrolör kurulum noktalarını 
aktarmıyor. 
— eşzamanlı çalışma sırasında 
küresel kontrol yok(GC) veya 
Kontrolör tarafından yanlış bir 
küresel kontrol 
Aktarılıyor. 

 

 Kırmızı Sürekli 
ışıklı 

Döngüsel iletişim durduruldu Hatayı 
çözümleyin. 

-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya izin 
verilen toleransların dışında 
Modül hazır değil 
Opsiyon paneli yerleştirilmemiş veya 
beraberindeki hız kontrol ünitesi 
yaratılmamış 

 

Sürekli 
ışık 

Opsiyon paneli hazır -- 

Yanıp 
sönüyor 
0.5 Hz 

Kullanılan opsiyon paneline bağlıdır -- 

Opsiyon 

Yeşil 

Sürekli 
ışıklı 

Modülde en az bir hata var 
Opsiyon paneli hazır değil (örn. güç 
verin) 

Onarın ve 
hatayı 
onaylayın. 

MOD -- Off Yedektir  
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8.1.3. Kontrol Ünitesi CU 310 önyüklemesinden sonra LED’ler 
 
Tablo 8-3 Kontrol Ünitesi 310 – önyüklemeden sonra LED’lerin tanımı 
 
LED Renk Durum Açıklama, nedeni Çaresi 

-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya izin 
verilen toleransların dışında 

-- 

Sürekli 
ışıklı 

Modül çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor 

-- Yeşil 

Yanıp 
sönüyor 
2Hz 

Kompakt Flaş Karta yazıyor -- 

Sürekli 
ışıklı 

Bu modülde en az bir hata var.  Düzeltin ve hatayı 
onaylayın 

Kırmızı 

Yanıp 
sönüyor 
0.5 Hz 

Önyükleme hatası Kompakt Flash Kartın 
doğru takılıp 
takılmadığını kontrol 
edin 
Kompakt kartı 
değiştirin 
Kontrol ünitesini 
değiştirin 
Gücü açıp kapatın 

Yeşil/kırmızı Yanıp 
sönüyor 
0.5 Hz 

Kontrol Ünitesi 310 hazır 
Yazılım lisansı yok 
 

Lisans temin ediniz. 

Sürekli 
ışıklı 

DRİVE-CLİQ iletişimi tesis ediliyor -- 

Yanıp 
sönüyor 
0.5 Hz 

Yazılım RAM’e yüklenemiyor Kompakt Flash Kartın 
doğru takılıp 
takılmadığını kontrol 
edin 
Kompakt kartı 
değiştirin 
Kontrol ünitesini 
değiştirin 
Gücü açıp kapatın 

hazır 

Turuncu 

Yanıp 
sönüyor 
2 Hz 

Yazılım CRC hatası Kompakt Flash Kartın 
doğru takılıp 
takılmadığını kontrol 
edin 
Kompakt kartı 
değiştirin 
Kontrol ünitesini 
değiştirin 
Gücü açıp kapatın 
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LED Renk Konum Açıklama, sebep Çare  

-- Off Henüz döngüsel hareket yer almıyor. 
Not: Kontrol Ünitesi hazır olduğunda 
PROFIdrive iletişime hazır olacak 

 

Sürekli 
ışık 

Döngüsel hareket yer alıyor -- 

DP1 
PROFIdri
ve 
Çevrimli 
çalışma 

Yeşil 

Yanıp 
sönüyor 
 
0.5 Hz 

Tam döngüsel iletişim henüz yok. 
Muhtemel nedenler: 
— Kontrolör kurulum noktalarını 
aktarmıyor. 
—Eşzamanlı çalışma sırasında 
küresel kontrol yok(GC) veya 
Kontrolör tarafından yanlış bir 
küresel kontrol 
Aktarılıyor. 

 

 Kırmızı Sürekli 
ışıklı 

Döngüsel iletişim durduruldu Hatayı 
çözümleyin. 

-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya izin 
verilen toleransların dışında 
Modül hazır değil 
Güç Kaynağı <=5V 

 5v< 
dışında 

Turuncu 
 

Sürekli 
ışık 
 

Ölçüm sistemi için elektronik güç 
kaynağı mevcut. 
Güç kaynağı >5V 
Dikkat: 
Bağlanan enkoderin 24V güç kaynağı 
ile çalışabildiğinden emin olunuz. 
Eğer 5V için tasarlanmış bir enkoder 
24V güç kaynağı ile çalıştırılırsa bu 
enkoder elektroniklerine hasar 
verebilir. 

-- 

MOD -- Off Yedektir -- 
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8.1.4. Aktif Hat Modülü 
 
Tablo 8-4 Aktif Hat Modülü- LED’lerin tanımı 
 
 Durum 
Hazır (H200) DC 

hattı(H201) 

Açıklama, nedeni Çare  

Off Off Elektronik güç kaynağı yok veya izin 
verilen toleransların dışında 

-- 

Off Parça çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor 

-- 

Turuncu Parça çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor. 
DC hat voltajı mevcut.  

-- 

Yeşil 

Kırmızı Parça çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor 
DC hat voltajı çok yüksek 

Voltaj Girişsini 
kontrol edin. 

Turuncu Turuncu  DRİVE-CLİQ iletişimi kuruluyor  
Kırmızı -- Bu parçada en az bir hata mevcut. 

Not : 
LED yeniden yapılandırılmakta olan 
karşılık mesajlarını dikkate almadan 
hareket ediyor. 

Hatayı giderin ve 
onaylayın 

Yeşil/Kırmızı -- Yazılım yükleniyor. -- 
Yeşil/turuncu 
veya 
Turuncu/Yeşil 

-- LED tarafından parçanın tanınması 
aktifleşti(p0124) 
Not: parça tanınması p0124=1 aracılığıyla 
aktifleştiğinde her iki opsiyonda LED’in 
konumuna bağlıdır. 

__ 

 
 
 _____________________________________________________________________ 

  UYARI 
“DC hattı” LED’inin durumundan  bağımsız olarak herhangi bir anda tehlikeli DC hat  
voltajı  bulunabilir. 
Parçalar üzerindeki uyarı bilgisi dikkatle gözetilmelidir. 
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8.1.5 Temel Hat Modülü 
 
 Tablo 8-5 Temel Hat Modülü- LED’lerin tanımı 
Durum 
Hazır (H200) DC 

hattı(H201) 

Açıklama, nedeni Çare  

Off Off Elektronik güç kaynağı yok veya izin 
verilen toleransların dışında 

-- 

Off Parça çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor 

-- 

Turuncu Parça çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor. 
DC hat voltajı mevcut.  

-- 

Yeşil 

Kırmızı Parça çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor 
DC hat voltajı çok yüksek 

Voltaj Girişsini 
kontrol edin. 

Turuncu Turuncu  DRİVE-CLİQ iletişimi kuruluyor  
Kırmızı -- Bu parçada en az bir hata mevcut. 

Not : 
LED yeniden yapılandırılmakta olan 
karşılık mesajlarını dikkate almadan 
hareket ediyor. 

Hatayı giderin ve 
onaylayın 

Yeşil/Kırmızı -- Yazılım yükleniyor. -- 
Yeşil/turuncu 
veya 
Kırmızı/Turuncu 

-- LED tarafından parçanın tanınması 
aktifleşti(p0124) 
Not: parça tanınması p0124=1 
aracılığıyla aktifleştiğinde her iki 
opsiyonda LED’in konumuna bağlıdır. 

__ 

 
 _____________________________________________________________________ 

  UYARI 
“DC hattı” LED’inin durumundan bağımsız olarak herhangi bir anda tehlikeli DC hat  
voltajı  bulunabilir. 
Parçalar üzerindeki uyarı bilgisi dikkatle gözetilmelidir. 
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8.1.6. Akıllı Hat Modülü 5kW ve 10kW 
 
Tablo 8-6- Akıllı Hat Modülü 5kW ve 10kW- LED’lerin tanımı 

LED Renk Durum Tanımı, nedeni Çaresi  
-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya izin 

verilen toleransların dışında 
-- 

Yeşil  Sürekli 
ışık 

Parça çalışmaya hazır -- 

Sarı  Sürekli 
ışık 

Önyükleme henüz tamamlanmamış 
Atlama rölesi çalışmıyor 
EP terminallerine 24V temin 
edilmiyor 

-- 

Hazır 

Kırmızı Sürekli 
ışık 

Aşırı ısınma 
Yüksek akım  

Hatayı teşhis 
edin (çıkış 
terminalleri 
aracılığıyla ve 
onaylayın(Giriş 
terminalleri 
aracılığıyla) 

-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya izin 
verilen toleransların dışında 

-- 

Sarı  Sürekli 
ışık 

DC hat voltajı izin verilen tolerans 
limitlerinde 

 

DC 
Hattı 

Kırmızı  Sürekli 
ışık 

DC hat voltajı izin verilen tolerans 
limitlerinin dışında 
Tedarik hatası 

Tedarik 
voltajını 
kontrol edin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
 
 
 



 304 

8.1.7. Akıllı Hat Modülü 16 kW ve 36 kW 
 
Tablo 8-7 Akıllı Hat Modülü 16 kW ve 36 kW- LED’lerin tanımı 
 

Durum 
Hazır 
(H200) 

DC 
Hattı 
(H201) 

Tanım, nedeni Çare  
 

Off  Off Elektronik güç kaynağı yok veya 
izin verilen toleransların dışında 

-- 

Off Parça çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor 

-- 

Turuncu Parça çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor. 
DC hat voltajı mevcut.  

-- 

Yeşil 

Kırmızı Parça çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor 
DC hat voltajı çok yüksek 

Voltaj Girişsini 
kontrol edin. 

Turuncu Turuncu  DRİVE-CLİQ iletişimi kuruluyor  
Kırmızı -- Bu parçada en az bir hata mevcut. 

Not : 
LED yeniden yapılandırılmakta olan 
karşılık mesajlarını dikkate almadan 
hareket ediyor. 

Hatayı giderin ve 
onaylayın 

Yeşil/Kırmızı -- Yazılım yükleniyor. -- 
Yeşil/turuncu 
veya 
Kırmızı/Turuncu 

-- LED tarafından parçanın tanınması 
aktifleşti(p0124) 
Not: parça tanınması p0124=1 
aracılığıyla aktifleştiğinde her iki 
opsiyonda LED’in konumuna 
bağlıdır. 

__ 

 
 
 
 _____________________________________________________________________ 

  UYARI 
“DC hattı” LED’inin durumundan bağımsız olarak herhangi bir anda tehlikeli DC hat  
voltajı  bulunabilir. 
Parçalar üzerindeki uyarı bilgisi dikkatle gözetilmelidir. 
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8.1.8. Tek Motor Modülü/ çift Motor Modülü/Güç Modülü 
 
Tablo8-8 Motor Modülü/Güç Modülü- LED’lerin tanımı 
 

Durum 
Hazır 
(H200) 

DC 
Hattı 
(H201) 

Tanım, nedeni Çare  
 

Off  Off Elektronik güç kaynağı yok veya 
izin verilen toleransların dışında 

-- 

Off Parça çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor 

-- 

Turuncu Parça çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor. 
DC hat voltajı mevcut.  

-- 

Yeşil 

Kırmızı Parça çalışmaya hazır ve döngüsel 
DRIVE-CLİQ iletişimi yapılıyor 
DC hat voltajı çok yüksek 

Voltaj Girişsini 
kontrol edin. 

Turuncu Turuncu  DRİVE-CLİQ iletişimi kuruluyor  
Kırmızı -- Bu parçada en az bir hata mevcut. 

Not : 
LED yeniden yapılandırılmakta olan 
karşılık mesajlarını dikkate almadan 
hareket ediyor. 

Hatayı giderin ve 
onaylayın 

Yeşil/Kırmızı -- Yazılım yükleniyor. -- 
Yeşil/turuncu 
veya 
Kırmızı/Turuncu 

-- LED tarafından parçanın tanınması 
aktifleşti(p0124) 
Not: parça tanınması p0124=1 
aracılığıyla aktifleştiğinde her iki 
opsiyonda LED’in konumuna 
bağlıdır. 

__ 

 
 
 
 _____________________________________________________________________ 

  UYARI 
“DC hattı” LED’inin durumundan bağımsız olarak herhangi bir anda tehlikeli DC hat  
voltajı  bulunabilir. 
Parçalar üzerindeki uyarı bilgisi dikkatle gözetilmelidir. 
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8.1.9. Fren Modülü Kompakt tip 
 
Tablo 8-9 Fren Modülü Kompakt tip-LED’lerin tanımı 
 

LED Renk Durum Tanımı, nedeni Çare  
-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya 

izin verilen toleransların dışında 
Parça terminal tarafından de-aktive 
edilmiş. 

-- 

Yeşil Sürekli 
ışıklı 

Parça çalışmaya hazır -- 

Hazır  

Kırmızı Sürekli 
ışıklı 

Aşırı ısınma 
Yüksek akım anahtarı kapanır 
I2t gözetimi aktifleşir 
Topraklama hatası/kısa devre 
Not: aşırı ısınma durumunda, bir 
soğuma süresi geçmeden hata onayı 
mümkün olmaz. 

Hatayı teşhis 
edin (çıkış 
terminalleri 
aracılığıyla) ve 
onaylayın(Giriş 
terminalleri 
aracılığıyla) 

-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya 
izin verilen toleransların dışında 
Parça aktif değil 

 DC 
Hattı 

Yeşil Yanıp 
sönüyor 

Parça aktif( Frenleme rezistörü 
aracılığıyla DC hattı boşaltması 
gelişiyor)  

-- 

 
 
 
8.1.10 Kontrol Temin Modülü 
 
Tablo 8-10 Kontrol Temin Modülü -LED’lerin tanımı 
 

LED Renk Durum Tanımı, nedeni Çare  
-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya izin 

verilen toleransların dışında 
 

-- Hazır 

Yeşil Sürekli 
ışıklı 

Parça çalışmaya hazır -- 

-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya izin 
verilen toleransların dışında 
Parça aktif değil 

-- 

Turuncu Sürekli 
ışıklı 

DC hat voltajı izin verilen tolerans 
dizininde 

-- 

DC 
Hattı 

Kırmızı   Sürekli 
ışıklı 

DC hat voltajı izin verilen tolerans 
dizini dışında 

-- 
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8.1.11 Sensör Modülü Kabini 10/20 (SMC10/SMC20) 
 
Tablo 8-11 Sensör Modülü Kabini 10/20 (SMC10/SMC20)- LED’lerin tanımı 

LED Renk Durum Tanımı, nedeni Çare  
-- Off Elektronik güç kaynağı yok 

veya izin verilen toleransların 
dışında 
 

-- 

Yeşil Sürekli 
ışıklı 

Parça çalışmaya hazır ve 
döngüsel DRİVE-CLİQ iletişimi 
yapılmaktadır. 

-- 

Turuncu Sürekli 
ışıklı 

Döngüsel DRİVE-CLİQ 
iletişimi kurulmaktadır. 

-- 

Kırmızı Sürekli 
ışıklı 

Bu parçada en az bir hata 
mevcut. 
Not : 
LED yeniden yapılandırılmakta 
olan karşılık mesajlarını dikkate 
almadan hareket ediyor. 

Hatayı 
giderin ve 
onaylayın 

Yeşil/Kırmızı Yanıp 
sönüyor 

Yazılım yükleniyor. -- 

Hazır 

Yeşil/turuncu 
veya 
Kırmızı/Turuncu 

Yanıp 
sönüyor 

LED tarafından parçanın 
tanınması aktifleşti(p0144) 
Not: parça tanınması p0144=1 
aracılığıyla aktifleştiğinde her 
iki opsiyonda LED’in 
konumuna bağlıdır. 

-- 
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8.1.12 Sensör Modül Kabini 30 (SMC30) 
 
Tablo 8-12 Sensör Modül Kabini 30 (SMC30) - LED’lerin tanımı 
 

LED Renk Durum Tanımı, nedeni Çare  
-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya 

izin verilen toleransların dışında 
 

-- 

Yeşil Sürekli 
ışıklı 

Parça çalışmaya hazır ve 
döngüsel DRİVE-CLİQ iletişimi 
yapılmaktadır. 

-- 

Turuncu Sürekli 
ışıklı 

Döngüsel DRİVE-CLİQ iletişimi 
kurulmaktadır. 

-- 

Kırmızı Sürekli 
ışıklı 

Bu parçada en az bir hata 
mevcut. 
Not : 
LED yeniden yapılandırılmakta 
olan karşılık mesajlarını dikkate 
almadan hareket ediyor. 

Hatayı 
giderin ve 
onaylayın 

Yeşil/Kırmızı Yanıp 
sönüyor 

Yazılım yükleniyor. -- 

Hazır 

Yeşil/turuncu 
veya 
Kırmızı/Turuncu 

Yanıp 
sönüyor 

LED tarafından parçanın 
tanınması aktifleşti(p0144) 
Not: parça tanınması p0144=1 
aracılığıyla aktifleştiğinde her iki 
opsiyonda LED’in konumuna 
bağlıdır. 

-- 

-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya 
izin verilen toleransların dışında 
Modül hazır değil 
Güç Kaynağı <=5V 

 5v< 
dışında 

Turuncu 
 

Sürekli 
ışık 
 

Ölçüm sistemi için elektronik 
güç kaynağı mevcut. 
Güç kaynağı >5V 
Dikkat: 
Bağlanan enkoderin 24V güç 
kaynağı ile çalışabildiğinden 
emin olunuz. Eğer 5V için 
tasarlanmış bir enkoder 24V güç 
kaynağı ile çalıştırılırsa bu 
enkoder elektroniklerine hasar 
verebilir. 

-- 
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8.1.13. Terminal Modülü 15(TM15) 
 
Tablo 8-13 Terminal Modülü 15(TM15) - LED’lerin tanımı 
 

LED Renk Durum Tanımı, nedeni Çare  
-- Off Elektronik güç kaynağı yok 

veya izin verilen toleransların 
dışında 
 

-- 

Yeşil Sürekli 
ışıklı 

Parça çalışmaya hazır ve 
döngüsel DRİVE-CLİQ 
iletişimi yapılmaktadır. 

-- 

Turuncu Sürekli 
ışıklı 

Döngüsel DRİVE-CLİQ 
iletişimi kurulmaktadır. 

-- 

Kırmızı Sürekli 
ışıklı 

Bu parçada en az bir hata 
mevcut. 
Not : 
LED yeniden yapılandırılmakta 
olan karşılık mesajlarını dikkate 
almadan hareket ediyor. 

Hatayı giderin 
ve onaylayın 

Yeşil/Kırmızı Yanıp 
sönüyor 

Yazılım yükleniyor. -- 

Hazır 

Yeşil/turuncu 
veya 
Kırmızı/Turuncu 

Yanıp 
sönüyor 

LED tarafından parçanın 
tanınması aktifleşti(p0154) 
Not: parça tanınması p0154=1 
aracılığıyla aktifleştiğinde her 
iki opsiyonda LED’in 
konumuna bağlıdır. 

-- 
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8.1.14 Terminal Modülü 31 (TM31) 
 
Tablo 8-14 Terminal Modülü 31 (TM31) - LED’lerin tanımı 

LED Renk Durum Tanımı, nedeni Çare  
-- Off Elektronik güç kaynağı yok 

veya izin verilen toleransların 
dışında 
 

-- 

Yeşil Sürekli 
ışıklı 

Parça çalışmaya hazır ve 
döngüsel DRİVE-CLİQ 
iletişimi yapılmaktadır. 

-- 

Turuncu Sürekli 
ışıklı 

Döngüsel DRİVE-CLİQ 
iletişimi kurulmaktadır. 

-- 

Kırmızı Sürekli 
ışıklı 

Bu parçada en az bir hata 
mevcut. 
Not : 
LED yeniden yapılandırılmakta 
olan karşılık mesajlarını dikkate 
almadan hareket ediyor. 

Hatayı giderin 
ve onaylayın 

Yeşil/Kırmızı Yanıp 
sönüyor 

Yazılım yükleniyor. -- 

Hazır 

Yeşil/turuncu 
veya 
Kırmızı/Turuncu 

Yanıp 
sönüyor 

LED tarafından parçanın 
tanınması aktifleşti(p0154) 
Not: parça tanınması p0154=1 
aracılığıyla aktifleştiğinde her 
iki opsiyonda LED’in 
konumuna bağlıdır. 

-- 
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8.1.15 Terminal Modülü 41 (TM41) 
 
Tablo 8-14 Terminal Modülü 41 (TM41) - LED’lerin tanımı 

LED Renk Durum Tanımı, nedeni Çare  
-- Off Elektronik güç kaynağı yok 

veya izin verilen toleransların 
dışında 
 

-- 

Yeşil Sürekli 
ışıklı 

Parça çalışmaya hazır ve 
döngüsel DRİVE-CLİQ 
iletişimi yapılmaktadır. 

-- 

Turuncu Sürekli 
ışıklı 

Döngüsel DRİVE-CLİQ 
iletişimi kurulmaktadır. 

-- 

Kırmızı Sürekli 
ışıklı 

Bu parçada en az bir hata 
mevcut. 
Not : 
LED yeniden 
yapılandırılmakta olan karşılık 
mesajlarını dikkate almadan 
hareket ediyor. 

Hatayı giderin 
ve onaylayın 

Yeşil/Kırmızı Yanıp 
sönüyor 

Yazılım yükleniyor. -- 

Hazır 

Yeşil/turuncu 
veya 
Kırmızı/Turuncu 

Yanıp 
sönüyor 

LED tarafından parçanın 
tanınması aktifleşti(p0154) 
Not: parça tanınması p0154=1 
aracılığıyla aktifleştiğinde her 
iki opsiyonda LED’in 
konumuna bağlıdır. 

-- 

 Off Sıfır işareti bulundu, sıhfır 
işaretinin çıkış olarak 
verilmesini bekleyin veya 
parçanın güç girişini kesin 

-- 

Kırmızı Sürekli 
ışıklı 

Sıfır işareti yetkilendirilmemiş 
veya 0 işareti aranıyor 

-- 

Sürekli 
ışıklı 

Sıfır işaretinde durdu -- 

Z 
vuruşları 

Yeşil 

Yanıp 
sönüyor 

Her sanal devirde 0 işareti 
çıkışsı veriliyor. 

-- 

 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
 
 
 



 312 

 
İletişim çevrim kartı Ethernet 20 (CBE20) 
 
Tablo 8-16 CBE20- LED’lerin tanımı 
 

LED Renk Durum Tanımı, nedeni Çare  
-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya 

izin verilen toleransların dışında 
-- Hat bağlantı 

girişi 
Yeşil Sürekli 

ışıklı 
Girişe farklı bir cihaz bağlanmış ve 
fiziki bir bağlantı mevcut 

-- 

-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya 
izin verilen toleransların dışında 

-- Aktivite 
girişi 

Sarı Sürekli 
ışıklı 

Parça aktif(DC bağlantısı boşaltımı 
rezistör aracılığıyla gelişiyor) 

-- 

-- Off  Eğer hat giriş LED’i yeşil ise: 
CBE20 normal olarak çalışıyor, veri 
yapılandırılmış I/O kontrolörde 
alınıp veriliyor  

 

Yanıp 
sönüyor 

� Cevap görüntüleme süresi 
doldu. 

� İletişim durduruldu. 
� IP adresi yanlış 
� Yanlış yapılandırma veya hiç 

yapılmamış 
� Yanlış parametre ayarları 
� Yanlış veya kayıp cihaz adı 
� Ethernet bağlantısı yapılmış 

olmasına karşın IO Kontrolörü 
bağlanmamış/kapalı 

� Diğer CBE hataları 

-- 

Hata  

Kırmızı  

Sürekli 
ışıklı 

CBE20 veri iletim yolu hatası: 
� Alt ağa/anahtara bağlantı yok 
� Yanlış aktarım hızı 
� Çift yönlü iletişim tam 

aktifleşmemiş 

-- 

-- Off Eğer hat giriş LED’i yeşilse: 
Kontrol ünitesinin görev sistemi 
IRT saat devresi ile senkronize 
yapılmamış ve veri değişimi 
yapılıyor.  

-- 

Yanıp 
sönüyor 

Kontrol ünitesinin görev sistemi 
IRT saat devresi ile senkronize ve 
veri değişimi yapılıyor. 

-- 

Sync  
Eşzamanlılık 

Yeşil 

Sürekli 
ışık 

Görev sistemi ve MC-PLL IRT 
saati ile senkronize 

-- 
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Tablo 8-16 CBE20- LED’lerin tanımı 
 

LED Renk Durum Tanımı, nedeni Çare  
-- Off Elektronik güç kaynağı yok veya 

izin verilen toleransların dışında 
İletişim paneli bozuk veya 
takılmamış 

-- 

Sürekli 
ışık 

İletişim çevrim kartı hazır ve 
döngüsel iletişim devam ediyor.  

-- Yeşil 

Yanıp 
sönüyor 
0.5 Hz 

İletişim çevrim kartı hazır fakat 
döngüsel iletişim yok. 
� En az bir hata/bozukluk mevcut 
� İletişim halen kuruluyor.  

 

Sürekli 
ışık 

PROFINET aracılığıyla döngüsel 
iletişim halen kuruluyor. Ancak, 
döngüsel olmayan iletişim 
mümkün. SINAMICS 
parametrelendirme/yapılandırma 
telgrafı bekliyor.  

-- 

Yanıp 
sönüyor 
0.5 Hz 

CBE20’ye yüklenen yazılım bir 
hata ile sona ermiş. 
Olası sebepler: 
� CBE arızalı 
� Kopntrol ünitesinin CF kartı 

arızalı. Bu durumda CBE20 
kullanılamaz. 

 

Kırmızı 

Yanıp 
sönüyor 
2.5 Hz 

Kontrol Ünitesi ve CBE20 
arasındaki iletişimde hata var. 
Olası sebepler: 
� Çevrim kartı önyüklemeden 

sonra iptal edilmiş 
� Çevrim kartı arızalı 

Çevrim 
kartını 
düzgünce 
takın, 
gerekirse 
değiştirin. 

Kontrol 
Ünitesi 
üzerindeki 
OPT 

Turuncu Yanıp 
sönüyor 
2.5 Hz 

Yazılın henüz yükleniyor.  
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8.2. STARTER kullanarak teşhis 
 
Tanımlama 
 Teşhis fonksiyonları devreye almayı ve devreye alma sırasında, problem giderirken, 

teşhis ve servis faaliyetlerinde servis personelini destekler. 
 
Genel Bilgi 
 
 Önkoşul: STARTER on-line olmalıdır. 

STARTER’da aşağıdaki teşhis fonksiyonları mevcuttur: 
� Rampa-fonksiyon jeneratörü ile sinyalleri belirlemek. 

Altbölüm 8.2.1.’e bakınız. 
� İzleme fonksiyonu ile sinyal kaydı 

Altbölüm 8.2.2.’e bakınız. 
� Ölçme fonksiyonu ile kontrol cevabının analizi 

Altbölüm 8.2.3.’e bakınız. 
� Ölçüm aracılığıyla harici ölçme cihazları için voltaj sinyalleri vermek 

Altbölüm 8.2.4.’e bakınız 
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8.2.1. Fonksiyon jeneratörü 
Tanım 

Rampa fonksiyonu üreticisi örneğin aşağıdaki görevler için kullanılabilir: 
� Kontrol döngülerini ölçmek ve iyileştirmek 
� Çiftleştirilmiş hız kontrol üniteleriin dinamik cevaplarını kıyaslamak 
� Bir çaprazlama programı olmaksızın basit bir çapraz profil belirlemek 

 
Rampa fonksiyon jeneratörü farklı sinyal şekilleri üretmek için kullanılabilir. 
Konnektör çıkış çalışması modunda, çıkış sinyalleri BICO dahili bağlantısı aracılığıyla 
kontrol döngüsünün içine atılabilir.  
Servo çalışmasında ve ayarlanan moda bağlı olarak, bu sabit kurulum noktası mevcut 
bir kurulum noktası olarak kontrol yapısının içine atılabilir, örneğin, bozucu tork veya 
hız kurulum noktası. Ek kontrol döngülerinin etkisi otomatik olarak bastırılır. 
 

Rampa Fonksiyon Jeneratörünün parametrelendirilmesi ve çalışması 
 
 Rampa fonksiyon jeneratörü parametrelendirme ve devreye alma gereci STARTER 

aracılığıyla parametrelendirilir ve çalıştırılır. 
 

  
 Şekil 8-1 “rampa fonksiyon jeneratörü” ilk ekranı 
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 _____________________________________________________________________ 
 Not: 

Ölçüm soketlerinin kullanımı ve parametrelendirme hakkında daha fazla bilgi için 
lütfen on-line yardıma başvurunuz. 

 
Özellikleri 

• Birçok hız kontrol ünitesiye eşzamanlı bilgi eklenmesi mümkündür. 
o Kare dalga 
o Merdiven 
o Üçgen şekil 
o PRBS (sahte rasgele çiftli sinyal, beyaz ses) 
o Sinuzodiyal 

• Her sinyal için bir karşılık mümkün. Karşılık için pampa yukarı eğri 
parametrelendirilebilir. Karşılık için rampa eğrisinden sonra sinyal üretimi başlar. 

• Çıkış sinyallerinin kısıtlanması minimum ve maksimum değerler için ayarlanabilir. 
• Servo ve vektör için rampa fonksiyonu üreticisinin çalışma modları 

o Konnektör çıkışsı 
• Rampa fonksiyonu jeneratörü için çalışma modları (sadece servo) 

o Filtrenin aşağı akımının mevcut sabit kurulum noktası ( mevcut sabit 
kurulum noktası filtresi) 

o Karıştırıcı tork(mevcut kurulum noktası filtresinin aşağı akımı) 
o Filtre aşağı akımının hız kurulum noktası(hız kurulum noktası 

filtresi) 
o Filtrenin yukarı akımının mevcut kurulum noktası (mevcut  kurulum 

noktası filtresi) 
o Filtre yukarı akımının hız kurulum noktası(hız kurulum noktası 

filtresi) 
 
 
 Rampa fonksiyon jeneratörünün içeri verme (enjeksiyon) noktaları 
 

 
Şekil 8-2 Rampa fonksiyon jeneratörünün içeri verme (enjeksiyon) noktaları 
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Diğer Sinyal Şekilleri 
 Diğer sinyal şekilleri de parametrelendirilebilir.  
 Örnek: 
 “Üçgen” sinyal şekli ucu olmayan üçgen yaratmak için  “en üst noktanın sınırlanması” 

ile parametrelendirilebilir. 

 
Şekil 8-3 ucu olmayan “üçgen” sinyal 
 

Rampa Fonksiyon Jeneratörünün başlatılması/durdurulması 
 
 _________________________________________________________________ 

  Dikkat 
  Rampa fonksiyonu jeneratörü parametre ayarları karşılıkları ile birlikte motor     

“sapabilir” ve son duruşuna (stop) doğru hareket edebilir. 
  Hız kontrol ünitesinün hareketi rampa fonksiyon jeneratörü aktifken 

gözlenmemektedir. 
 _________________________________________________________________ 
 
 Rampa Fonksiyon jeneratörünü (çalıştırmaya) başlatmak için: 

1. Rampa fonksiyon jeneratörünün başlatılmasının şartlarını karşılayınız 
- Kontrol panelini aktifleştirin 
      Hız kontrol üniteleri � Hız kontrol ünitesi_x �devreye alma� 
kontrol Paneli 
- Hız kontrol ünitesiyü açınız.  

Kontrol Paneli � sinyalleri yetkilendir � Anahtarı açınız. 
2. Çalışma modunu seçiniz 

Örn. filtrenin aşağı akım hız sabit kurulum noktası 
3. Hız kontrol ünitesiyü seçiniz (kontrol paneli olarak) 
4. Sinyal şeklini ayarlayınız. 

Örn. kare dalga 
5. Ayarları hedef sisteme yükleyiniz. (“Parametreleri indirerek yükle” butonu) 
6. Rampa fonksiyon jeneratörünü çalıştırın. (“Start FctGen” butonu) 
Ölçme fonksiyonunu durdurmak için : 
“Stop FctGen” butonu 
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Parametrelendirme 
 “Fonksiyon jeneratörü” fonksiyon ekranı STARTER devreye alma gerecindeki araç 

çubuğunun aşağıdaki ikonu aracılığıyla seçilir: 
 

  
Şekil 8-4 “İzleme fonksiyonu/rampa fonksiyonu jeneratörü” STARTER ikonu 
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8.2.2. İzleme fonksiyonu 
 
Tanımlama 
 İzleme fonksiyonu tanımlı bir süre boyunca başlatılan koşullara bağlı olarak ölçülen 

değerlerin kaydedilmesi için kullanılabilir. 
 
İzleme fonksiyonunun parametrelendirilmesi ve kullanımı 
 
 İzleme fonksiyonu STARTER Devreye alma ve parametrelendirme gereci aracılığıyla 

parametrelendirilebilir ve çalıştırılabilir.  

  
 Şekil 8-5 “izleme fonksiyonu” başlangıç ekranı 
 
 
 ____________________________________________________________________ 
 Not 
 Ölçüm soketlerini kullanarak kullanma ve parametrelendirme hakkında daha fazla bilgi 

için on-line yardıma başvurunuz. 
 _____________________________________________________________________ 
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Özellikleri 

• Her kaydedici için dört kayıt kanalı 
• Her Kontrol Ünitesi için iki bağımsız izleme kaydedici 
• Başlatma 

o Başlatmadan ( çalışmaya başlar başlamaz kayıt) 
o Bir seviyede veya kenardaki sinyalle başlatma 
o Başlatmanın ertelenmesi ve ön çalıştırma mümkündür. 

• STARTER parametrelendirme ve Devreye alma gereci 
o Gösterim eksenlerinin otomatik veya ayarlanabilir derecesi 
o İmleç aracılığıyla sinyal ölçümü 

• Ayarlanabilir izleme devri : temel örnek zamanın tam sayıları 
(Ayrıca Bölüm 9.8’e bakınız.) 
 

Parametrelendirme 
 “İzleme Fonksiyonu” parametre ekranı STARTER Devreye alma gerecindeki araç 

çubuğunun aşağıdaki ikonu aracılığıyla seçilir: 
   

 
Şekil 8-6 “İzleme Fonksiyonu/Rampa fonksiyonu için STATER ikonu 
 

 
8.2.3. Ölçme Fonksiyonu (Servo) 
 
Tanımlama 
 Ölçme fonksiyonu hız kontrol ünitesi kontrolörünü iyileştirmek için kullanılır. 

Ölçme fonksiyonu parametrelendirilerek, üst üste binen kontrol döngülerinin 
etkisi seçici olarak bastırılabilir ve ayrı ayrı hız kontrol üniteleriin dinamik 
cevapları analiz edilebilir. Rampa fonksiyon jeneratörü ve izleme fonksiyonu bu 
amaçla bağlanmıştır. Kontrol döngüsü verilmiş bir noktada (örneğin hız kurulum 
sabit noktasında) rampa fonksiyon jeneratörü sinyali tarafından sağlanır ve bir 
başkasında (örn. hız gerçek değeri) izleme fonksiyonu tarafından kaydedilir. 
Ölçme fonksiyonu parametrelendirildiğinde izleme fonksiyonu otomatik olarak 
parametrelendirilir. İzleme fonksiyonu için belirlenmiş önceden tanımlı çalışma 
modları bu amaçla kullanılır.    
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Ölçme fonksiyonunun parametrelendirilmesi ve kullanımı 
 
 Ölçme fonksiyonu STARTER Devreye alma ve parametrelendirme gereci aracılığıyla 

parametrelendirilebilir ve çalıştırılabilir.  

  
Şekil 8-7 “Ölçme fonksiyonu” başlangıç ekranı 
 

Not 
 Ölçüm soketlerini kullanarak kullanma ve parametrelendirme hakkında daha fazla bilgi 

için on-line yardıma başvurunuz. 
 _____________________________________________________________________ 

 
Özellikleri 

• Ölçüm fonksiyonları 
o Mevcut kontrolör kurulum noktasının değiştirilmesi (mevcut kurulum 

noktası filtresinin aşağı akımı) 
o Mevcut kontrolör referans frekans cevabı(mevcut kurulum noktası 

filtresinin aşağı akımı) 
o Hız kontrolörü kurulum noktası değişimi(mevcut hız kurulum noktası 

filtresinin aşağı akımı) 
o Hız kontrolörü karışıklık adımının değişimi((mevcut kurulum noktası 

filtresinin hatalı aşağı akımı) 
o Hız kontrolörü referans frekans cevabı( hız kurulum noktası filtresinin 

aşağı akımı) 
o Hız kontrolörü karışıklık frekans cevabı( mevcut kurulum filtresinin 

hatalı aşağı akımı) 
o Hız kontrolör yolu(mevcut kurulum noktası filtresinin aşağı akımının 

harekete geçirilmesi 
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Ölçme fonksiyonunun başlatılması/durdurulması 
 
 _________________________________________________________________ 

  Dikkat 
 Ölçme fonksiyonu parametre ayarları karşılıkları ile birlikte motor“sapabilir” ve son 

duruşuna (stop) doğru hareket edebilir. 
  Hız kontrol ünitesinün hareketi ölçme fonksiyonu aktifken gözlenmemektedir. 
 _________________________________________________________________ 
 

 
 Ölçme fonksiyonunu başlatmak için: 

1. Ölçme fonksiyonunu başlatmak için koşulları karşılayın 
1. Kontrol panelini aktifleştirin 

Hız kontrol ünitesi � Hız kontrol ünitesi_x �Devreye Alma � Kontrol 
Paneli 

• Hız kontrol ünitesiyü açın  
Kontrol Paneli � sinyal yetkilendirme �(anahtarı) açın  

2. Hız kontrol ünitesiyü seçin (kontrol paneli olarak) 
3.   Ölçme fonksiyonunu kurun 

Örn. mevcut kontrolör kurulum noktası değişimi 
                  4. Ayarları hedef sisteme yükleyin (“parametreleri indir” butonu) 
       5. Ölçüm fonksiyonunu başlatın (“ölçüm fonksiyonunu başlat” butonu) 
  Ölçüm fonksiyonunu durdurmak için: 
  “ ölçme fonksiyonunu durdur” butonu 
 
Parametrelendirme 
 “Ölçme Fonksiyonu” parametre ekranı STARTER Devreye alma gerecindeki araç 

çubuğunun aşağıdaki ikonu aracılığıyla seçilir: 
   

 
Şekil 8-8 “Ölçme fonksiyonu” için STARTER butonu 
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8.2.4. Ölçme Soketleri 
 
Tanımlama 
 Ölçme soketleri analog sinyallerin çıkışı için kullanılır. Herhangi bir içsel bağlanabilir 

sinyal Kontrol Ünitesindeki herhangi bir ölçüm soketinden çıkış olarak verilebilir.  
 ___________________________________________________________________Di

kkat 
 Ölçüm soketleri sadece Devreye alma ve servis amacıyla kullanılmalıdır. 
 Ölçümler sadece uygun şekilde eğitilmiş uzman bir kişi tarafından yapılabilir. 
 ____________________________________________________________________ 
 
  

  
 Şekil 8-9 Kontrol Ünitesi CU310/CU320 üzerinde ölçüm soketlerinin düzeni 
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Ölçme Soketlerinin parametrelendirilmesi ve Kullanımı 

Ölçme soketleri STARTER Devreye alma ve parametrelendirme gereci aracılığıyla 
parametrelendirilebilir ve çalıştırılabilir.  

 
Şekil 8-10 “Ölçüm soketleri” başlangıç ekranı 
 
 

Not 
Ölçüm soketlerinin parametrelendirilmesi ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi için 
on-line yardıma başvurunuz. 

 
 

Özellikleri: 
• Çözünürlük       8 bit 
• Voltaj Dizini     0V +4.98 V’a kadar 
• Ölçüm devri       Ölçüm sinyalin bağımlıdır.(örn.  hız kontrolörü saat 

devrindeki hız gerçek değeri 125 ms) 
• Kısa devre ayarı 
• Parametrelendirilebilir derecelendirme 
• Ayarlanabilir karşılıklar 
• Ayarlanabilir sınırlama 
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Ölçüm soketleri için sinyal şeması 
 

 
Şekil 8-11 Ölçüm soketleri için sinyal şeması 
 

Ölçüm soketleri aracılığıyla hangi sinyal çıkışları verilebilir? 
 
 Ölçüm soketleri aracılığıyla verilecek sinyal çıkışları p0771[0..2] konnektör girişsi 

parametrelendirilerek belirlenir. 
 
 r0060  CO: hız kurulum noktası filresinden önce hız kurulum noktası 
 r0063  CO: Gerçek hız değeri 
 r0069 [0..2]  CO: faz akımı gerçek değeri 
 r0075  CO: alan üretici akım kurulum noktası 
 r0076  CO: alan üreten gerçek akım 
 r0077  CO: tork üreten akım kurulum noktası 
 r0078  CO: tork üreten gerçek akım 
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Derecelendirme 
 
 Derecelendirme ölçüm sinyalinin nasıl işleneceğini belirler. Bu amaçla 2 noktalı düz 

bir çizgi tanımlanmalıdır.  
Örnek: 

 (varsayılan ayar) 
   � 0.0.% 2.49V üzerinde eşleşir. 
  � 100.0% 4.98 V üzerinde eşleşir. 
   � -100.0% 0.00 V üzerinde eşleşir.  
 

Karşılık    
 Karşılık çıkışsı verilecek sinyalin üzerine katkı olarak uygulanır. Çıkış olarak 

verilecek sinyal böylece ölçüm dizini içinde görüntülenir. 
 
Limit 
 

• Sınırlama devrede 
Eğer sinyaller izin verilen ölçüm dizinini dışında verilirse, sinyal 4.98 V veya 
0V ile sınırlanır. 

• Sınırlama kapalı 
İzin verilen ölçüm dizininim dışındaki sinyallerin çıkması bir sinyal aşırılığına 
neden olurlar. Aşırılık durumunda sinyal 0V’tan 4.98V’a sıçrar veya 4.98 
V’tan 0V’a sıçrar. 
 

Bir ölçüm örneği 
 
 Varsayım: 

Gerçek hız(r0063)çıkışsı  bir hız kontrol ünitesiden ölçüm soketi T1 
aracılığıyla verilecektir. 
Bunu nasıl yaparsınız? 

1. Ölçüm cihazını kurun ve bağlayın. 
2. Sinyali içerden bağlantılandırın.(örn.STATER) 

Ölçüm soketine ait Konnektör girişsi(CI) ile istenen konnektör(CO) çıkışsını 
dahili olarak ilişkilendirin.  
CI:p0771[1]= CO:r0063 

3. Sinyal özelliklerini parametrelendirin.(derecelendirme, karşılık, sınırlama) 
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 ____________________________________________________________________ 
 Not 
 r0786[1] her volt başına normalleştirmeyi gösterir.  
 Çıkış voltajında 1 voltluk bir değişiklik bu parametrede ki değerin karşılığıdır. 

Birimler dâhili olarak ilişkilendirilmiş test sinyali ile tespit edilir.  
Örnek:  
r0786=1500.0 ve ölçüm sinyali r0063’tür (CO: gerçek hız değeri) 

 Ölçüm soket çıkışsında 1 voltluk bir değişim 1500.0 rpm’e karşılık gelir.  
 ____________________________________________________________________ 
 
Parametre genel açıklamaları( Liste El Kitabına bakınız) 
  Değişken parametreler 

• p0771[0..2]   CI.  Ölçüm soketleri sinyal kaynağı 
• p0777[0..2]    Ölçüm soketi karakteristik değeri x1 
• p0778[0..2]    Ölçüm soketi karakteristik değeri y1 
• p0779[0..2]    Ölçüm soketi karakteristik değeri x2 
• p0780[0..2]     Ölçüm soketi karakteristik değeri y2 
• p0783[0..2]     Ölçüm soketleri karşılığı 
• p0784[0..2]     Ölçüm soketi limiti açık/kapalı ON/OFF 
 
Görüntüleme Parametreleri 

• r0772[0..2]  Ölçüm soketleri çıkış sinyalleri 
• r0774[0..2]   Ölçüm soketleri çıkış voltajı 
• r0786[0..2]   Ölçüm soketleri volt başına normalleştirme 

 
Fonksiyon Şeması genel açıklamaları ( Liste El Kitabına bakınız) 
   

• 8134    ölçüm soketleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
    
 
 
 
 
 
 



 328 

8.3. Hata ve Alarm Mesajları 
  
8.3.1. Hatalar ve Alarmlar hakkında genel bilgi 
 
Tanımlama 
 Hız kontrol ünitesi sistemin ayrı ayrı parçaları tarafından tespit edilen durumlar ve 

hatalar mesajlarla gösterilir.  
 Mesajlar hatalar ve alarmlar olarak sınıflandırılmıştır. 
  
 ___________________________________________________________________ 
 Not: 
 Ayrı ayrı hatalar ve alarmlar detaylı olarak aşağıdaki dokümanda tanımlanmıştır: 
 Referanslar : /LH1/ SINAMICS S Liste El Kitabı 
 ____________________________________________________________________ 
 
Hata ve alarmların özellikleri 

• Hatalar 
- Fxxxxx olarak belirtilmiştir. 
- Hata tepkisine yol açabilir. 
- Sebebi giderildikten sonra onaylanmalıdır 
- Kontrol Ünitesi ve LED RDY aracılığıyla durum 
- PROFIBUS durum sinyali ZSW1.3 aracılığıyla durum (hata aktif) 
- Hata arabelleğine giriş(Alt Bölüm 8.3.2.’ye bakınız) 

 
• Alarmlar ( kimliği A56789) 

- Axxxxx ile belirtilmiştir. 
- Hız kontrol ünitesi üzerinde bir etkisi yoktur. 
- Sebebi giderildikten sonra alarmlar otomatik olarak yeniden ayarlanır.  
- PROFIBUS durum sinyali ZSW1.3 aracılığıyla durum (alarm aktif) 
- Alarm arabelleğine giriş(Alt Bölüm 8.3.2.’ye bakınız) 

• Alarm ve hataların genel özellikleri 
- Yapılandırılabilir. (örn hatayı alarma değiştir, hata tepkimesi) 
- Seçilmiş mesajlardan başlatmak mümkündür. 
- Harici sinyal aracılığıyla mesajların başlatılması mümkündür. 
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Hataların onaylanması 
 

Hataların ve alarmların listesi sebebi giderildikten sonra her hatanın nasıl 
onaylanacağını belirtir.  

1. “POWER ON” ile hataların onaylanması 
- Hız kontrol ünitesiyü açıp kapatın (POWER ON) 
- Kontrol Ünitesindeki RESET (yeniden kur) butonuna basınız.  

2. Hataların “IMMEDİATE” (derhal) ile giderilmesi 
- PROFIBUS kontrol sinyali aracılığıyla 

STW1.7 (hatalı hafızayı yeniden ayarla) : 0/1 kenarı 
STW1.0 (ON/OFF1) = “0” ve “1” olarak ayarlayınız. 

- Harici sinyal girişi aracılığıyla 
Dijital giriş ile binektor girişnin iç bağlantısı  
p2103 =   “ talep edilen sinyal kaynağı” 

    p2104 =   “ talep edilen sinyal kaynağı” 
 p2105 =   “ talep edilen sinyal kaynağı” 
 
Bir kontrol Ünitesinin tüm hız kontrol ünitesi objeleri (DO) boyunca 
P2102 = “ talep edilen sinyal kaynağı” 
 

3. “Vuruş Engelleme” ile hataların onaylanması 
- Hata sadece bir vuruş engelleme ile onaylanabilir. (r0899.11=0) 
- Onaylama için derhal “IMMEDIATE” giderme seçeneğindeki aynı 

olasılıklar mevcuttur. 
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8.3.2 Hatalar ve Alarmlar için Arabellek 
 
 _____________________________________________________________________ 
 Not 
 Her hız kontrol ünitesi için hatalar ve alarmlar için bir arabellek sağlanmıştır. 
 Hız kontrol ünitesi ve hız kontrol ünitesiye özel mesajlar bu arabelleğe girilir. 

Kontrol Ünitesi(CU320)nden güç kesildiğinde hata arabelleğinin içeriği kalıcı olmayan 
bir şekilde depolanır, ünite tekrar açılığ güç temin edildiğinde arabellek tarihçesi hala 
erişilebilir. 

 
 
 

Dikkat 
Hata/alarm arabelleğine giriş bir gecikmeden sonra yapılır. Bu nedenle, hata/alarm 
arabelleği arabellekte bir değişim “Hata aktif”/”Alarm Aktif” girişsı görünmeden 
(r0944,r2121) okunmamalıdır. 
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Hata arabelleği 
 
 Oluşan hatalar hata arabelleğine aşağıdaki şekilde girilir: 
 

  
 Şekil 8-12 Hata arabelleğinin yapısı 
 
Hata arabelleğinin özellikleri: 

• Yeni bir hata olayı bir veya daha fazla hatayı içerir ve “Güncel Hata Olayı” içine 
girilirler. 

• Girişler arabellekte oluştukları zamana göre arabellekte düzenlenirler. 
• Eğer yeni bir hata olayı oluşursa, hata arabelleği yeniden organize olur. Tarihça 

“onaylanan hata olayı” içine 1’den 7’ye kadar kaydedilir. 
• “Güncel Hata olayı” içindeki hatalardan en az biri çözümlenmiş ve onaylanmışsa, 

hata arabelleği yeniden organize olur. Çözümlenemeyen hatalar “güncel hata 
olayı”nda kalmaya devam eder. 

• Eğer “Güncel hata olayı” sekiz hata içeriyorsa ve yeni bir hata oluşursa, fihrist 
7’deki parametrelerdeki hatanın üzerine yeni bir hata yazılır.  

• r0944 hata arabelleği her değiştiğinde artar.  
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• Bir hata için bir hata değeri (r0949) giriş olarak verilebilir. Hata değeri hatayı 

daha kesin olarak teşhis etmek için kullanılır, anlamı hakkında detaylar için hata 
tanımlamalarına başvurunuz.  

 
Hata arabelleğini temizlemek: 

• Hata arabelleği aşağıdaki şekilde yeniden kurulur: p0952=0 
 
Alarm arabelleği, alarm geçmişi 
 

Alarm arabelleği alarm kodunu, alarm değerini ve (alınan, çözümlenen) alarm süresini 
içerir. Alarm geçmişi parametrenin son fihristlerini ([8…63]) işgal ederler. 

 
Şekil 8-13 Alarm arabelleğinin yapısı 
 
Oluşan alarmlar alarm arabelleğini aşağıdaki gibi girilir: 
Alarm arabelleğinde maksimum 64 alarm görüntülenebilir: 
 
Fihrist 0….6  İlk 7 alarm sergilenir. 
Fihrist 7   Son alarm sergilenir. 
Alarm geçmişinde maksimum 56 alarm görüntülenebilir: 
Fihrist 8 en son alarm sergilenir. 
Fihrist 9….56 ilk 55 alarm sergilenir. 
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Alarm arabelleği/alarm tarihçesinin özellikleri: 

• Alarm arabelleğindeki düzenleme 7’den 0’a kadar oluştukları süreden sonra 
yapılır. Alarm tarihçesinde bu 8’den 56’ya kadardır.  

• Eğer alarm arabelleğine 8 hata girilir ve yeni bir alarm alınırsa, çözülmüş olan 
alarmlar alarm geçmişine aktarılır.  

• r2121 alarm arabelleği her değiştiğinde artar.  
• Bir alarm için alarm değeri (r2124) girişsı verilebilir. Alarm değeri alarmı daha 

kesin olarak teşhis etmek için kullanılır, anlamının detayları için lütfen alarm 
tanımlamasına bakınız. 

 
Alarm arabelleğinin iptali, fihrist [0….7] 

• Alarm arabelleği fihristi şu şekilde yeniden kurulur: p21111=0 
 
8.3.3. Mesajların Yapılandırılması (Hatalar ve Alarmlar) 
  
 Hız kontrol ünitesi sistemdeki hatalar ve alarmların özellikleri kalıcı olarak 

tanımlanmıştır.bazı mesajlar için hız kontrol ünitesi sistem için kalıcı olarak 
tanımlanmış bir çerçeve içinde aşağıdakiler yapılandırılabilir: 

  
• Mesaj Tipinin değiştirilmesi(örnek) 

Mesajı seçiniz  Mesaj tipini ayarlayınız 
p2118[5]=1001 p2119[5]=1 hata(F) 
       = 2: Alarm (A,alarm) 
       = 3: mesaj yok (N, rapor yok) 
 

• Hata tepkisinin değiştirilmesi(örnek) 
Mesajı seçiniz. Hata tepkisini ayarlayınız. 
p2100[3] = 1002 p2101[3] = 0: hiçbiri 
        = 1: OFF1 
        = 2:OFF2 
        = 3: OFF3 
        = 4: STOP1 (geliştiriliyor) 
        = 5 STOP 2 
        = 6: DC Freni (geliştiriliyor.) 
        = 7: ENKODER (p0491) 
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• Onayı değiştirilmesi (örnek) 
Mesajı Seçiniz Onayı ayarlayınız 
p2126[4]=1003 p2127[4] = 1: POWER ON 
        = 2: DERHAL 
        = 3: VURUŞ ENGELİ 
 
 

Not:  
• Hız kontrol ünitesi cihazlar arasında BICO dâhili bağlantısı mevcutsa, tüm 

dâhili bağlantılı cihazların yapılandırılması gerekir. 
Örnek: 
TM31 Hız kontrol ünitesi 1 ve 2 ile dâhili olarak bağlantılıdır ve F35207 bir 
alarm olarak yapılandırılacaktır. 
�p2118[n]=35207 ve p2119[0]=2 
� Bu TM31, hız kontrol ünitesi 1 ve hız kontrol ünitesi 2 için ayarlanmalıdır. 

 
 

 
Not: Sadece fihristlenmiş parametrelerde listelenmiş mesajlar istenildiği gibi 
değiştirilebilir. Tüm diğer mesaj ayarları fabrika ayarlarında tutulmalıdır veya 
fabrika ayarlarına yeniden kurulmalıdır.  
Örnek:  
• P2128[0…9] aracılığıyla listelenen mesajlarda mesaj tipleri değiştirilebilir. Tüm 

diğer mesajlar için fabrika ayarları kurulmalıdır. 
• Hata F12345’in hata cevabı p2100[n] aracılığıyla değiştirilmiştir. Fabrika 

ayarları yeniden yerine konulacaktır: 
       � p2100[n] = 0 

 
Mesajları harekete geçirme (örnek) 
  Mesajı seçiniz  Sinyali harekete geçirin 
  p2128[0] =1001 BO:r2129.0 
  veya 
  p2128[1]= 1002 BO: r2129.1 
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 _____________________________________________________________________ 
 Not: CO: r2129 bir grup tetikleyici olarak kullanılabilir. 
 CO: r2129 =0 Seçilen mesajların hiçbiri meydana çıkmadı.  

CO: r2129> 0 Grup tetikleyici 
En azından seçilmiş mesajların biri oluşur.  
Ayrı ayrı binektör çıkışları BO:r2129 incelenmelidir. 

 
Mesajların dışardan harekete geçirilmesi 
 

Eğer bir giriş sinyali ile uygun binektör girişinin dâhili olarak bağlanabilirse Hata 1,2 
veya 3 veya alarm 1,2 veya 3 dışardan bir giriş sinyali ile harekete geçirilebilir.  
 
Kontrol ünitesi hız kontrol ünitesi cihazında bir kez bir harici hata (1-3) harekete 
geçirildiğinde, bu hata tüm birlikte çalışan hız kontrol ünitesi cihazlarda bulunur. Eğer 
bu harici hatalardan biri farklı bir hız kontrol ünitesi cihazda tetiklenirse, bu sadece o 
belirli hız kontrol üniteside oluşur. 
 
BI:p2106   � Harici Hata 1 � F07860(A) 
BI: p2107  � Harici Hata 1 � F07861(A) 
BI: p2108  � Harici Hata 3 � F07862(A) 
BI: p2112  � Harici Hata 1 � F07850(F) 
BI: p2116  � Harici Hata 2 � F07851(F) 
BI: p2117  � Harici Hata 3 � F07852(F) 
 

Not: 
Bir harici hata veya alarm bir 1/0 sinyali ile harekete geçirilmiştir. 
 
Bir harici hata veya alarm genellikle içerde bir hız kontrol ünitesi mesajının üretilmesi 
anlamına gelmez. Bu nedenle harici hata veya uyarının hız kontrol ünitesinün dışımda 
çözümlendirilmesi gerekir. 
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8.3.4. Hatalar ve Alarmlar için parametreler ve fonksiyon şemaları 
 
Parametre Genel Açıklamaları (Liste El Kitabına bakınız) 

• r0944 Hata arabelleği değişiklikleri için sayaç 
• …. 
• p0952 Hata sayacı 
• p2100[0…19] hata cevabı için hata numarasını ayarlar 
• … 
• r2139  Hatalar/Alarmlar durum kodları 

 
Fonksiyon şeması genel açıklamaları(Liste El Kitabına bakınız) 

• 1710 Genel açıklama şeması- gözetim fonksiyonları, hatalar alarmlar 
• 8060 Hatalar, alarmlar- Hata arabelleği 
• 8065 Hatalar, alarmlar- Alarm arabelleği 
• 8070 Hatalar, alarmlar- Hata/Alarm tetikleyici kelime r2129 
• 8075 Hatalar, alarmlar- hata/alarm yapılandırma 
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Hız Kontrol Sistemi Hakkında Temel Bilgi  9 
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9.1. Parametreler 
Parametre tipleri 
 Aşağıdaki görüntülenebilir ve ayarlanabilir parametreler mevcuttur: 

• Ayarlanabilir parametreler(oku/yaz) 
Bu parametrelerin fonksiyonun davranışı üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. 
Örnek: Rampa fonksiyon jeneratörünün rampa yukarı ve rampa aşağı zamanı 

• Gözetim parametreleri(sadece okunabilir) 
Bu parametreler sadece dahili değişkenleri gözetim için kullanılır.  

  Örneğin: Mevcut motor akımı  
 

 
Şekil 9-1 Parametre tipleri 
 
Tüm bu hız kontrol ünitesi parametreleri PROFIBUS aracılığıyla PROFIdrive profilinde 
tanımlanan mekanizmalar kullanılarak okunabilir ve değiştirilebilir.  

 
 
Parametre Kategorileri 

Ayrı hız kontrol ünitesi birimleri için parametreler veri takımlarına göre aşağıdaki 
şekilde sınıflandırılmıştır: 

• Veri takımından bağımsız parametreler 
Bu parametreler her hız kontrol ünitesi birimde bir kez için bulunurlar. 

• Veri takımına bağımlı parametreler 
Bu parametreler her hız kontrol ünitesi biriminde birçok kez olurlar ve okumak 
ve yazmak üzere parametre fihristi aracılığıyla yerleri belirlenebilir. Çeşitli veri 
tipi takımları arasında bir fark yapılmıştır: 

- CDS: Komuta Verisi Takımı (Bakınız Bölüm 9.2) 
Birçok komut takımını parametrelendirerek ve onların arasını 
anahtarlayarak hız kontrol ünitesi farklı ön-yapılandırılmış sinyal 
kaynaklarıyla çalıştırılabilir.  

- DDS: Hız kontrol ünitesi Veri Takımı 
Hız kontrol ünitesi veri takımı farklı hız kontrol ünitesi kontrol 
yapılandırmaları arasında anahtar görevini yapan parametreleri kapsar.  

CDS ve DDS sadece normal çalışma sırasında kanal atlatılabilir. Daha fazla veri 
takımı tipleri de vardır, ancak bunlar sadece bir DDS kanal değişimi ile 
dolaylı olarak aktifleştirilebilir.  

 
• EDS Enkoder Veri Takımı 
• MDS Motor Veri Takımı 
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Şekil 9-2 Parametre Kategorileri 
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Parametrelerin geçici olmayan bir bellekte saklanması 
 

Modifiye parametre değerleri geçici RAM’de depolanır. Hız kontrol ünitesi sistem 
kapatıldığında bu veri kaybolur.  
Veri hız kontrol ünitesi gelecek sefer açıldığında verinin mevcut olması için geçici 
olmayan bir bellekte aşağıdaki gibi depolanması gerekir: 
 

• Parametreleri koru – hız kontrol ünitesi ve tüm hız kontrol üniteleri 
p0977 = 1       otomatik olarak 0’a geri döner. 

• Parametreleri STARTER ile korumak (saklamak) 
RAM’den ROM’a kopyala fonksiyonuna bakınız. 

 
Parametrelerin yeniden ilk konuma getirilmesi 
 
 Parametreler yeniden fabrika ayarlarına şu şekilde getirilebilir: 

• Parametreleri yeniden kur – mevcut hız kontrol ünitesi cihaza 
p0970 =1    otomatik olarak 0’a döner 
 

• Parametreleri yeniden kur: “Kontrol Ünitesi” hız kontrol ünitesi cihazının tüm 
parametreleri 
p0009 = 30       Parametrelerin yeniden kurulması 
p0976 = 1         Otomatik olarak yeniden 0 olarak kurulur. 
 

Giriş Seviyesi 
 Parametreler giriş seviyelerine göre alt-bölmelere ayrılmıştır. Liste El Kitabı 

hangi giriş seviyesinde hangi parametrelerin görüntülenebileceğini ve 
değiştirilebileceğini belirlemiştir. İstenen giriş seviyeleri 0’dan 4’e kadar 
p0003’te ayarlanabilir. 

 Tablo 9-1 Giriş Seviyeleri 
Giriş seviyesi Açıklama 
0 Kullanıcı tanımı Kullanıcı tanımı listesindeki parametreler (p0013) 
1 Standard  Basit operatör fonksiyonu parametreleri (örn. 

p1120=rampa jeneratörü yukarı rampa süresi) 
2 Genişletilmiş Cihazın temel fonksiyonlarını ele alacak parametreler 
3 Uzman  Bu parametre için uzman bilgisi zaten talep edilmiştir. 

(örn. BICO parametrelendirme bilgisi) 
4 Servis Giriş seviyesi 4 parametreleri parolası için yerel 

Siemens bürosuyla irtibat kurunuz. P3950’ye 
girilmelidir. 

5 Makro Parametre sadece bir makro aracılığıyla değiştirilebilir.  
 

Not: Parametre p0003 CU’ya özgüdür. (Kontrol Ünitesine aittir.) 
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9.2. Veri Takımları 
 
CDS: Komut Verisi Takımı (CDS) 
 

BICO parametreleri (binektör ve konnektör girişleri) birlikte bir komut veri takımında 
gruplandırılmıştır. Bu parametreler bir hız kontrol ünitesinün sinyal kaynaklarını dahili 
olarak bağlamak için kullanılır. (Bölüm 9.4’e bakınız) 
Birçok komut veri takımını parametrelendirerek ve onlar arasında anahtar bağlantısı 
kurarak hız kontrol ünitesi farklı ön-yapılandırılmış sinyal kaynakları ile çalıştırılabilir.  
 
Bir komut veri takımı aşağıdakileri içerir  (örnekler) 

• Kontrol komutları için binektör girişler /dijital sinyaller) 
o ON/OFF, sinyal yetkilendirilmesi (p0844 v.b.) 
o Anımsatma (p1055, v.b.) 

• Sabit kurulum noktaları için konnektör girişleri (analog sinyaller) 
o V/f kontrolü için voltaj ayar noktası (p1330) 
o Tork limitleri ve derecelendirme faktörleri (p1522,p1523,p1528,p1529) 

Bir hız kontrol ünitesi cihaz, tipine bağlı olarak en fazla 4 hız kontrol ünitesi veri 
takımına kadar yönetebilir.  
Hız kontrol ünitesi veri takımlarının sayısı p0170 ile yapılandırılabilir. 
 
Komut veri takımları seçimi ve halen seçilmiş bulunan veri takımlarını görüntülemek 
için aşağıdaki parametreler mevcuttur- örn vektör modunda aşağıdaki parametreler 
vardır: 

o p0810   BI: CDS bit 0 Komut Veri Takımı seçimi 
o p0811   BI: CDS bit 1 Komut Veri Takımı seçimi 

eğer var olmayan bir komut veri takımı seçilirse, mevcut veri takımı aktif olarak kalır. 
Seçilmiş veri takımı r0836 parametresi kullanılarak görüntülenebilir.  
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Örnek: Komut veri takımı 0 ile 1 arasında kanal değişimi 
 

 
Şekil 9-3 Komut veri takımı kanal değişimi  
 
 
DDS: Sürücü veri takımı 
 
 Bir hız kontrol ünitesi veri takımı açık veya kapalı devre hız kontrol ünitesi kontrolüne 
ilişkin olarak ayarlanabilir çeşitli parametre takımları içerir.  

• Tahsis edilen motor ve enkoder veri takımları : 
- p0186 : tahsis edilem motor veri takımı (MDS) 
- p0187 –p0189 : en fazla 3 adete kadar tahsis edilen enkoder veri 

takımları (EDS) 
• Çeşitli Kontrol Parametreleri. Örneğin: 

- Sabit hız kurulum noktaları (p1001’den p1015’e) 
- Hız sınırları (minimum/maksimum) (p1080,p1082) 
- Rampa fonksiyon jeneratörünün karakteristik verisi (p1120 ff) 
- Kontrolörün karakteristik verisi (p1240 ff) 
- ….. 

 
Hız kontrol ünitesi veri takımında birlikte gruplandırılan parametreler SIMAMICS 
parametre listesinde “Veri Takımı DDS” olarak adlandırılmıştır ve bir fihrist [0…n] 
tahsis edilmiştir. 
 
Birçok değişik hız kontrol ünitesi veri takımını parametrelendirmek mümkündür. 
Karşılık gelen hız kontrol ünitesi veri tipini seçerek farklı hız kontrol ünitesi 
yapılandırmaları arasında kolayca kanal değiştirebilirsiniz. (kontrol tipi, motor. 
Enkoder) 
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Bir hız kontrol ünitesi cihaz 32’ye kadar hız kontrol ünitesi veri tipini yönetebilir. Hız 
kontrol ünitesi veri takımlarının sayısı p0180 ile yapılandırılabilir.  
 
Binektör girişler p0820’den p0824’e kadar hız kontrol ünitesi veri takımını seçmek için 
kullanılır. Bunlar hız kontrol ünitesi veri takım sayısını çift sayılı formatta (0’dan 31’e 
kadar) temsil ederler. (en belirgin bit p0824’tür.) 

• p0820     BI hız kontrol ünitesi veri takımı seçimi bit 0 
• p0821     BI hız kontrol ünitesi veri takımı seçimi bit 1 
• p0822     BI hız kontrol ünitesi veri takımı seçimi bit 2 
• p0823     BI hız kontrol ünitesi veri takımı seçimi bit 3 
• p0824     BI hız kontrol ünitesi veri takımı seçimi bit 4 

   Tamamlayıcı koşullar ve öneriler: 
• Bir hız kontrol ünitesi için hız kontrol ünitesi veri sayısı için öneri 

Hız kontrol ünitesi veri takımlarının sayısı kanal değiştirme seçeneklerine uygun 
olmalıdır. Bu nedenle aşağıdaki uygulanmalıdır: 
P0180 (DDS)>= maksimum (p0120(PDS),p0130(MDS)) 

• Bir hız kontrol ünitesi için maksimum DDS sayısı =32 DDS 
 
EDS: Enkoder veri takımı 

Bir enkoder veri takımı hız kontrol ünitesiyü yapılandırmak amacıyla bağlanan enkoderi 
tanımlayan çeşitli ayarlanabilir parametreler içerir (tablo 9-2’ye başvurunuz) 
 

• Ayarlanabilir parametreler örn.: 
o Enkoder arabirim parça sayısı (p0141) 
o Enkoder parça sayısı (p0142) 
o Enkoder tip seçimi (p0400) 

 
Enkoder veri takımı içinde birlikte gruplanmış parametreler SINAMICS parametre 
listesinde “Veri Takımı EDS” tarafından belirtilmiş ve bir fihrist [0…n] tahsis 
edilmiştir.  
Kontrol Ünitesi tarafından kontrol edilen her enkoder için ayrı bir veri takımı gerekir. 
Bir hız kontrol ünitesi takımı için p0187,p0188 ve p0189 parametreleri aracılığıyla en 
fazla üç enkoder veri takımı tahsis edilebilir 
 
Bir enkoder veri takımı sadece DDS dönüştürücüsü kullanılarak değiştirilebilir.  
Her enkoder sadece bir hız kontrol ünitesiye tahsis edilebilir ve bir hız kontrol ünitesi 
içinde, her hız kontrol ünitesi veri takımı için ister her zaman enkoder 1 veya her zaman 
enkoder 2 veya enkoder 3 olmalıdır.  
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Birçok motoru dönüşümlü olarak çalıştıran bir güç ünitesi EDS dönüştürücü için tipik 
bir uygulamadır. Bu motorlar arasındaki dönüşüm için bir kontaktır devre kullanılır. 
Motorlardan her biri bir enkoderle donatılmıştır veya enkodersiz (sensörsüz) 
çalıştırılacaktır. Her enkoder kendi SMx’ine bağlanmalıdır. (Fonksiyon El kitabındaki 
motor dönüşümü paragrafına da ayrıca bakınız) 
 
Eğer enkoder 1 (p0187) bir DDS aracılığıyla değiştirilirse o zaman bir MDS’ninde 
dönüştürülmesi gerekir. 
Bir hız kontrol ünitesi cihaz en fazla 15 enkoder veri takımını yönetebilir. 
Yapılandırılmış enkoder veri takımları sayısı p0140’da belirtilir. 
Bir hız kontrol ünitesi veri takımı seçildiğinde, tahsis edilen enkoder veri takımı 
otomatik olarak seçilir. 

 
MDS: Motor veri Takımı 
 

 Bir enkoder veri takımı hız kontrol ünitesiyü yapılandırmak amacıyla bağlanan enkoderi 
tanımlayan çeşitli ayarlanabilir parametreler içerir (tablo 9-2’ye başvurunuz) Ayrıca 
hesaplanan veri ile belirli görüntüleme parametreleri de içerir.  
 

• Ayarlanabilir parametreler, örn. 
- Motor parça numarası (p0131) 
- Motor tip seçimi(p0300) 
- Değerlendirilmiş motor verisi(p0304 ff) 
- …. 

• Görüntüleme parametreleri örn. 
- Hesaplanmış değerlendirilmiş veri (p0330 ff) 
- … 

 
Motor veri takımı içinde birlikte gruplanmış parametreler SINAMICS parametre 
listesinde “Veri Takımı MDS” tarafından belirtilmiş ve bir fihrist [0…n] tahsis 
edilmiştir.  
 
 Kontrol Ünitesi tarafından bir Motor Modülü aracılığıyla kontrol edilen her motor için 
ayrı bir motor veri seti gereklidir. Bir hız kontrol ünitesi veri takımına parametre p0186 
aracılığıyla bir motor verisi takımı tahsis edilmiştir.  
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Bir motor veri takımı sadece DDS dönüştürücü kullanılarak değiştirilebilir. Motor veri 
takımı dönüşümü örn. şunlar için kullanılır: 

• Farklı motorlar arasında dönüşüm(sırayla çalışma) için kullanılabilir 
• Bir motor içindeki farklı sarmallar arasında dönüşümlü çalışma için (örn. star-

delta dönüşümü) 
• Motor veri adaptasyonu için  

 
Eğer bir motor modülünde sırayla değişik motorlar çalıştırılıyorsa, eşdeğer sayıda hız 
kontrol ünitesi veri takımları yaratılmak zorundadır. Motor dönüşümü hakkında daha 
fazla bilgi için Fonksiyon El Kitabında Motor Kanal değişimi bölümüne bakınız.  
Bir hız kontrol ünitesi cihaz en fazla 16 motor veri takımına kadar yönetebilir. 
P0130’daki motor veri takımı sayısı p0180’deki hız kontrol ünitesi veri takımı sayısını 
aşmamalıdır.  
 
611U arabirim modu için (p2038=1) hız kontrol ünitesi veri takımları iki adet sekizli 
gruba bölünmüştür (1-8, 8-16) bir grup içerisinde motor verisi takımı aynı 
ayarlanmalıdır: 
p0186[0]=p0186[1]=… = p0186[7] 
p0186[8]=p0186[9]=… = p0186[15]  
p0186[16]=p0186[17]=… = p0186[23]  
p0186[24]=p0186[25]=… = p0186[31]  
 
Eğer bu kurala uyulmazsa alarm A07514 giriş olarak verilir.  
Eğer 611U’nun hasasa bir veri takımı yapısının temsine ihtiyaç duyuyorsanız, 32 hız 
kontrol ünitesi veri takımı ve 4 motor veri takımının yapılandırılması gerekir. 
 

Veri takımı tahsisi için örnek 
 
Tablo 9-2 Veri takımı tahsisi, örnek 
   

DDS Motor 
(p0186) 

Enkoder 1 
(p0187) 

Enkoder  2 
(p0188) 

Enkoder3 
(p0189) 

DDS 0 MDS 0 EDS 0 EDS 1 EDS 2 
DDS 1 MDS 0 EDS 0 EDS 3 -- 
DDS 2 MDS 0  EDS 0 EDS 4 EDS 5 
DDS 3 MDS 1 EDS 6 -- -- 

 
Bir komut veri takımının kopyalanması 
 
Parametre p0809’u şu şekilde ayarlayınız: 

1. p0809[0]= kopyalanacak komut veri takımı sayısı(kaynak) 
2. p0809[1]= verinin kopyalanacağı komut veri takımı sayısı (hedef) 
3. p0809[2]= 1 
4. Kopyalamaya başlayın. 
5. p0809[2]=0 olunca kopyalama bitmiştir. 
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 _____________________________________________________________________ 
 Not 

STARTER’da komut veri setlerini kopyalayabilirsiniz. (Hız kontrol 
ünitesi�Yapılandırma �”Komut veri takımları” sekme sayfası) 
Görüntülenen komut veri takımı eşliğindeki STATER ekran formlarında seçilebilir. 

 
 
Bir hız kontrol ünitesi veri takımının kopyalanması 
 
 Parametre p0819’u şu şekilde ayarlayınız: 

1. p0819[0]= kopyalanacak hız kontrol ünitesi veri takımı sayısı(kaynak) 
2. p0819[1]= verinin kopyalanacağı hız kontrol ünitesi veri takımı sayısı (hedef) 
3. p0819[2]= 1 
4. Kopyalamaya başlayın. 
5. p0819[2]=0 olunca kopyalama bitmiştir. 

_____________________________________________________________________ 
Not: Hız kontrol ünitesi veri takımları STATER’da kopyalanabilir.(Hız kontrol 
ünitesi� Yapılandırma � “Hız kontrol ünitesi veri takımları “ sekme sayfası) 
Görüntülenen hız kontrol ünitesi veri takımı eşliğindeki STATER ekran formlarında 
seçilebilir. 

 
Motor veri takımının kopyalanması  
 
Parametre p0139’u şu şekilde ayarlayınız: 

6. p0139[0]= kopyalanacak motor veri takımı sayısı(kaynak) 
7. p0139[1]= verinin kopyalanacağı motor veri takımı sayısı (hedef) 
8. p0139[2]= 1 
9. Kopyalamaya başlayın. 
10. p0139[2]=0 olunca kopyalama bitmiştir. 
 

 

Not 
STARTER’da hız kontrol ünitesi veri takımlarını hız kontrol ünitesi yapılandırma 
aracılığıyla  
ayarlayabilirsiniz. 
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Fonksiyon Şeması genel açıklamaları (Liste El Kitabına bakınız) 
• 8560  Komut veri takımları (CDS) 
• 8565    Hız kontrol ünitesi veri takımları  (DDS) 
• 8570 Enkoder veri takımları (EDS) 
• 8575 Motor Veri Takımları (MDS) 

 
Parametre Genel Açıklamaları 
 Değişken parametreler 

• p0120 Güç modülü veri takımı sayısı (PDS) 
• p0130 Motor Veri Takımı Sayısı (MDS) 
• p0139 Kopya Motor veri takımı (MDS) 
• p0140 Enkoder veri takımı sayısı 
• p0170 Komut Veri Takımı(CDS) sayısı 
• p0180 Hız kontrol ünitesi Veri Takımı sayısı (DDS) 
• p0809 Kopya komut veri takımı 
• p0810  BI Komut veri takımı seçimi CDS bit 0 
• p0811  BI Komut veri takımı seçimi CDS bit 1 
• p0812  BI Komut veri takımı seçimi CDS bit 2 
• p0813  BI Komut veri takımı seçimi CDS bit 3 
• p0819[0..2] kopya hız kontrol ünitesi veri takımları DDS 
• p0820    BI: Hız kontrol ünitesi veri takımı seçimi DDS bit 0 
• p0821    BI: Hız kontrol ünitesi veri takımı seçimi DDS bit 1 
• p0822    BI: Hız kontrol ünitesi veri takımı seçimi DDS bit 2 
• p0823    BI: Hız kontrol ünitesi veri takımı seçimi DDS bit 3 
• p0824    BI: Hız kontrol ünitesi veri takımı seçimi DDS bit 4 
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9.3. Hız kontrol üniteleri 
 
 Bir hız kontrol ünitesi cihaz kendi parametreleriyle ve eğer gerekirse, kendi hata ve 

alarmlarıyla kendi kendine yeten bir yazılım fonksiyonudur. Hız kontrol ünitesi 
cihazlar standart olarak temin edilebilir veya siz tek (örn. bir terminal çevrim 
kartı)veya çoklu cihazlar(örn. hız kontrol ünitesi kontrolü) ilave edebilirsiniz. 

 
   

 

 
Şekil 9-4 hız kontrol ünitesi cihazlar 
 

Hız kontrol ünitesi cihazların genel açıklamaları 
• Hız kontrol ünitesi kontrolü 

Hız kontrol ünitesi kontrolü motoru kapalı devre kontrolünü ele alır. En az 1 
motor modülü ve en az 1 motor ve 3’e kadar sensör hız kontrol ünitesi 
kontrolüne tahsis edilir.  
Hız kontrol ünitesi kontrolünün çeşitli tipleri yapılandırılabilir (örn. servo 
kontrolü, vektör kontrolü v.b.) 
Kontrol Ünitesinin performansına ve hız kontrol ünitesi kontrol sisteminden 
taleplere bağlı olarak birçok hız kontrol ünitesi kontrolü yapılandırılabilir. 

• Kontrol Ünitesi Girişler/çıkışlar 
Kontrol Ünitesi üzerindeki girişler ve çıkışlar hız kontrol ünitesi cihaz içinde 
değerlendirilir. Araştırma için yüksek hızlı girişlerin yanı sıra çift yönlü dijital 
giriş ve çıkışlar da burada işlenir.  
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• Hız kontrol ünitesi cihazın özellikleri 
o Ayrı parametre boşluğu 
o STARTER’da ayrı pencere 
o Ayrı hata/alarm sistemi (Vektör, servo ve İnfeed için) 
o Süreç verisi için ayrı PROFIBUS telgrafı 

• Tedarik: DRİVE-CLİQ arabirimi ile hat modülü infeed kontrolü 
Eğer bir aktif hat modülü ile birlikte DRİVE-CLİQ arabirimi bir hız kontrol 
ünitesi sistemde infeed için kullanılıyorsa, Kontrol Ünitesinde karşılığındaki hız 
kontrol ünitesi  içinde bir kapalı devre-açık devre kontrol uygulanmaktadır.  
 

• Tedarik: DRİVE-CLİQ arabirimi ile hat modülü infeed kontrolü 
• DRİVE-CLİQ arabirimi olmaksızın bir hat modülü hız kontrol ünitesi sistemin 

infeed için kullanılıyorsa, Kontrol Ünitesi karşılık sinyallerin aktivasyonunu ve 
değerlendirmesini ele almak zorundadır. (RESET;READY) 

• Seçenek panosunun değerlendirilmesi 
İlave bir hız kontrol ünitesi kurulmuş bir seçenek panosunun değerlendirilmesini 
idare eder. Çalışmanın özgün modeli yerleştirilmiş olan seçenek paneline 
bağlıdır.   

• Terminal Modülünün değerlendirilmesi 
Ayrı bir hız kontrol ünitesi cihaz isteğe bağlı göreceli Terminal modüllerinin 
değerlendirilmesini üstlenir. 

Hız kontrol ünitesi cihazların yapılandırılması 
 STATER gerecini kullanarak sistemi ilk kez Devreye aldığınızda, Kontrol 

Ünitesinde işlenen yapılandırma parametrelerini yazılım-temelli “hız kontrol 
ünitesi cihazların” kurulması için kullanacaksınız. Bir Kontrol Ünitesinde çeşitli 
hız kontrol ünitesi objeler yaratılabilir. 

 
 Hız kontrol ünitesi objeler yapılandırılabilir fonksiyon bloklarıdır ce özgün hız 

kontrol ünitesi fonksiyonlarının yürütülmesi için kullanılırlar. 
Eğer ilave hız kontrol ünitesi objeler yaratma veya ilk Devreye almadan sonra 
bazılarını iptal etme ihtiyacını duyarsanız  hız kontrol ünitesi sistem 
yapılandırma moduna çevrilmelidir. 
 
Bir hız kontrol ünitesi objenin parametrelerine hız kontrol ünitesi obje 
yapılandırılmadan ve yapılandırma modundan parametrelendirme moduna siz 
çevirmeden girilemez. 
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 _______________________________________________________________ 
 Not:  

yerleştirilen her hız kontrol ünitesi ( hız kontrol ünitesi objeler)obje ilk Devreye 
alma sırasında dahili tanıma amacıyla benzersiz tek bir numara dizininde 0’dan 
63’e kadar tahsis edilmişlerdir. 

 
 

Parametre genel açıklamaları 
 
Değişken Parametreler 
 
• p0101        Hız kontrol ünitesi obje numaraları 
• p0107  Hız kontrol ünitesi obje tipi 
• p0108  Hız kontrol ünitesi Obje yapılandırması 

 
Görüntüleme Parametreleri 

• r0102 hız kontrol ünitesi objelerin sayısı 
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9.4. BICO Teknolojisi: Sinyallerin dâhili bağlantısı 
Tanımlama 
 
 Her hız kontrol ünitesi çok sayıda dâhili olarak ilişkilendirilebilen giriş ve çıkışlar 

ve dâhili kontrol değişkenleri içerir. 
 
 BICO teknolojisi (Binektör Konnektör Teknolojisi) hız kontrol ünitesinün geniş 

çeşitlilikte koşullara adapte edilmesine izin verir. 
 
  BICO parametreleri aracılığıyla serbestçe bağlanabilir dijital ve analog sinyaller, 

parametre isimlerindeki BI; BO; CI;CO önekleriyle tanımlanırlar. Bu parametreler 
parametre listesinde veya fonksiyon şemasında buna göre tespit edilirler. 

 
 
 _________________________________________________________________ 
 Not 
 BICO teknolojisi kullanılırken parametrelendirme ve Devreye alma gereci 

STARTER tavsiye edilir. 
 _________________________________________________________________ 
 
Binektörler, BI: Binektör Giriş BO: Binektör Giriş  
 Bir binektör dijital (çift sayılı) değerin 0 veya 1 olduğunu varsayabilen bir ünite 

olmaksızın bir sinyaldir.  
Binektörler binektör girişler(sinyal alıcı) ve binektör çıkışlar(sinyal kaynağı) olarak 
iki alt sınıfa ayrılırlar. 
 
Tablo 9-3 
 
Kısaltma ve sembol Adı Tanımı 

 

BI  Binektör Giriş 
Binektör Giriş 
(Sinyal alıcı) 

Bir kaynak olarak binektör 
girişsı ile dahili olarak 
bağlanabilir. 

BO  Binektör Giriş 
Binektör Giriş 
(sinyal kaynağı) 

Binektör girişsi için bir 
kaynak olarak 
kullanılabilir.  
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Konnektörler CI: Konnektör Giriş, CO konnektör çıkış 
 Konnektör örn. 32 bit bir dijital sinyaldir.  Kelimeleri (16 bit), çift kelimeleri (32 bit) 

veya analog sinyalleri taklit etmek için kullanılabilir. Konnektörler konnektör girişleri 
(sinyal alıcı) ve konnektör çıkışları (sinyal kaynağı) olarak iki bölüme ayrılırlar. 
Konnektörleri dahili olarak ilişkilendirme seçenekleri performansın ters bir şekilde 
etkilenmemesi için kısıtlanmıştır.  
 
Tablo 9-4 Konnektörler 
Kısaltma ve sembol Adı Tanımı 

 
CI  Konnektör giriş 

Konnektör giriş 
(Sinyal alıcı) 

Kaynak olarak bir 
Konnektör girişsına dahili 
olarak bağlanabilir.  
Konnektör girişsının sayısı 
bir parametre değeri olarak 
girilmelidir. 

CO  Konnektör Girişsı 
Konnektör Girişsı 
(Sinyal Kaynağı) 

Konnektör girişsine bir 
kaynak olarak 
kullanılabilir. 

 
BICO teknolojisini kullanarak sinyalleri dâhili olarak ilişkilendirmek 
 
 İki sinyali dahili olarak bağlamak için bir BICO giriş parametresi(sinyal alıcısı) arzu 

edilen BICO giriş parametresine(sinyal kaynağı) tahsis edilmelidir. 
 Bir binektör/Konnektör girişsini bir binektör/konnektör girişsına bağlamak için 

aşağıdaki bilgi gereklidir: 
• Binektörler: Parametre numarası, bit numarası ve hız kontrol ünitesi obje kimliği 
• Fihristsiz konnektörler: Parametre numarası ve hız kontrol ünitesi obje kimliği 
• Fihristli Konnektörler : Parametre numarası, dizin ve hız kontrol ünitesi obje kimliği 

 
Şekil 9-5 BICO teknolojisini kullanarak sinyalleri dâhili olarak ilişkilendirmek 
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Not: 
Bir sinyal kaynağı BO herhangi sayıda sinyal alıcı ile bağlanabilir.(BI) 
Bir sinyal alıcı BI sadece bir tek sinyal kaynağına(BO) bağlanabilir. 

 
BICO parametre dâhili bağlantıları farklı komut veri takımlarında uygulanabilir.(CDS) 
farklı dâhili bağlantılar veri takımlarını açarak aktifleştirilebilir. Çapraz hız kontrol 
ünitesi objelerde dâhili bağlantı yapmakta mümkündür. 
 

Binektör/Konnektör çıkış parametrelerinin dâhili olarak kodlanması 
 
  Dahili kodlar, örneğin, PROFIBUS aracılığıyla BICI giriş parametrelerini yazmak için 

gereklidir.  
 

  
 Şekil 9-6 Binektör/Konnektör giriş parametrelerinin dahili kodlanışı 
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Örnek 1 Dijital Sinyallerin dahili bağlanması 
  Kontrol Ünitesindeki 1. ve 2. soketleri kullanarak terminaller DI 0 ve DI 1 aracılığıyla 

bir hız kontrol ünitesi çalıştırmayı istediğinizi düşünün:  
  

 
Şekil 9-7 Dijital sinyallerin dahili olarak bağlanması (örnek) 
 

Örnek 2 OC/OFF3’ün birçok sürücüye bağlanması 
 Kontrol Ünitesi üzerindeki DI 2 terminali aracılığıyla OFF 3 sinyali iki hız kontrol 

ünitesiye bağlanacaktır. 
 
 

 
Şekil 9-8 nOFF3’ün birçok hız kontrol ünitesiye bağlanması (örnek) 
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Diğer sürücülere BICO bağlantısı 
 Aşağıdaki parametreler diğer hız kontrol ünitelerie dâhili olarak BICO bağlantısı için 

mevcuttur: 
• r9490   diğer hız kontrol ünitelerie BICO dahili bağlantılarının sayısı 
• r9491[0….15]  Diğer hız kontrol ünitelerie BICO dahili bağlantılarının 

BI/CI’ları 
• r9492[0…15]   Diğer hız kontrol ünitelerie BICO dâhili bağlantılarının 

BO/CO’ları 
• p9493[0...15]   diğer hız kontrol ünitelerile olan BICO dâhili bağlantılarını 

yeniden başlatın. 
 
Sürücüleri Kopyalamak 
 
 Bir hız kontrol ünitesi kopyalandığında dahili bağlantılarda onunla birlikte kopyalanır. 
 
Binektör/Konnektör Konverterleri ve Konnektör/Binektör Konverterleri 
 Binektör-Konnektör konverterleri 

• Birçok dijital sinyal 32 bit tamsayılı çift kelimeye veya 16 bit tam sayı kelimeye 
dönüştürülür. 

• p2080[0…15]   BI: PROFIBUS PZD gönderi bir serisi 
Konnektör- Binektör konverteri 

• 32 bit tamsayı çift kelime veya 16 bit tamsayı kelime ayrı ayrı dijital sinyallere 
dönüştürülür. 
• p2099[0…1]       CI: PROFIBUS PZD seçim alıcı bit serisi 
 
 

BICO teknolojisini kullanarak dâhili bağlantılar için sabit değerler 
 
Herhangi bir sabit değer ayarlarını dahili olarak bağlamak için aşağıdaki konnektör 
çıkışları mevcuttur: 

• p2900[0….n]    CO: sabit değer_%_1 
• p2901[0….n]    CO: sabit değer_%_2 
• p2930[0….n]    CO: sabit değer_M_1 
 
Örnek  
Bu parametreler ana kurulum noktasını derecelendirme faktörüne veya ilave bir torku 
dahili olarak bağlamak için kullanılabilir.  
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Analog Çıkışlar için Sinyaller 
 
Tablo 9-5 Analog çıkışlar için sinyallerin listesi 

 
Sinyal Parametreler Birim Derecelendirme 

(100%=) 
Kurulum noktası filtresinden 
önce hız kurulum noktası 

r0060 rpm p2000 

Motor enkoderi gerçek hız 
değeri 

r0061 rpm p2000 

Gerçek hız değeri r0063 rpm p2000 
Hız kontrol ünitesi giriş 
frekansı 

r0066 Hz Referans frekans 

Mutlak akım gerçek değeri r0068 Aeff p2002 
Gerçek DC hat voltaj değeri r0070 V p2001 
Toplam tork kurulum noktası r0079 Nm p2003 
Gerçek aktif güç r0082 kW r2004 
Kontrol sapması r0064 Rpm p2000 
Kontrol faktörü r0074 % Referans 

modülasyon 
derinliği 

Akım kurulum noktası tork 
üretiyor 

r0077 A p2002 

Akım gerçek değeri tork 
üretiyor 

r0078 A p2002 

Değişkenlik kurulum noktası r0083 % Referans akış 
Gerçek değişkenlik r0084 % Referans akış 
Hız kontrolörü PI tork girişsı  r1480 Nm p2003 
Hız kontrolörü PI tork girişsı r1482  Nm p2003 
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Vektör Objesi için derecelendirme 
 
Tablo 9-6 Vektör objesi için derecelendirme 

Boyut Derecelendirme 
parametresi 

İlk Devreye almada varsayılan 

Referans hız % 100 = p2000 p2000= maksimum hız(p1082) 
Referans voltaj % 100 = p2001 p2001 =1000V 
Referans akım % 100 = p2002 p2002=akım limiti (p0640) 
Referans tork % 100 = p2003 p2003= 2*ölçülen motor 

torku(p0333) 
Referans güç % 100 = r2004 r2004= p2003*p2000*2ıı/60 
Referans frekans % 100 = p2000/60 -- 
Referans modülasyon 
derinliği 

% 100 = aşırı yük 
olmadan maksimum 
giriş voltajı 

-- 

Referans akış % 100 =ölçülen motor 
akışı. 

-- 

Referans sıcaklık % 100 =100C0 -- 
Referans elektrik açısı % 100 =900 -- 

 
 
Servo objesinin derecelendirilmesi 
 
Tablo 9-7 Servo objesinin derecelendirilmesi  

Boyut Derecelendirme 
parametresi 

İlk Devreye almada varsayılan 

Referans hız % 100 = p2000 Endüksiyon motor 
p2000= maksimum motor hızı(p0322) 
senkron motor 
p2000=ölçülen motor hızı (p0311) 

Referans voltaj % 100 = p2001 p2001 =1000V 
Referans akım % 100 = p2002 p2002=Motor limit akımı (p0338) 

p0338=”0” olduğunda 
2*ölçülem motor akımı(p0305) 

Referans tork % 100 = p2003 p2003=p0338* p0334 “0” olduğunda 
2*ölçülen motor torku(p0333) 

Referans güç % 100 = r2004 r2004= p2003*p2000*2ıı/30 
Referans frekans % 100 = p2000/60 -- 
Referans modülasyon 
derinliği 

% 100 = aşırı yük 
olmadan maksimum 
giriş voltajı 

-- 

Referans akış % 100 =ölçülen motor 
akışı. 

-- 

Referans sıcaklık % 100 =100C0 -- 
Referans elektrik açısı % 100 =900 -- 
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A_Inf Objesinin derecelendirilmesi 
 
Tablo 9-8 A_Inf Objesinin derecelendirilmesi 

Boyut Derecelendirme 
parametresi 

İlk Devreye almada 
varsayılan 

Referans frekans %100=2000 p2000=p0211 
Referans voltaj %100=2001 p2001=r0206/r0207 
Referans akım %100=2002 p2002=p0207 
Referans güç %100=2004 r2004=p0206 
Referans modülasyon 
derinliği 

%100=  aşırı yük olmadan 
maksimum giriş voltajı 

-- 

Referans sıcaklık %100=100C0 -- 
Referans elektrik açısı %100=90C0 -- 

 
 

B_Inf objesinin derecelendirilmesi 
 
Tablo 9-9 B_Inf objesinin derecelendirilmesi 
 

Boyut Derecelendirme 
parametresi 

İlk Devreye almada 
varsayılan 

Referans Frekans %100=2000 p2000=50 
Referans Voltaj %100=2001 p2001=r0206/r0207 
Referans Akım %100=2002 p2002=p0207 
Referans Güç %100=2004 r2004=p0206 
Referans Sıcaklık %100=100C0  
Referans elektrik açısı %100=90C0  
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9.5. Fonksiyon Modülleri 
 
Tanımlama 
 Bir fonksiyon modülü hız kontrol ünitesi objenin fonksiyonel bir uzantısı olup Devreye 

alma sırasında aktifleştirilebilir.  
 Fonksiyon modüllerinin örnekleri: 

• Teknoloji Kontrolörü 
• SERVO Hız kontrol ünitesi objesi için sabit kurulum noktaları kanalı 
• Geliştirilmiş fren kontrolü 
• Lineer Motorlar 

 
Bir fonksiyon modülü genellikle ayrı parametrelere ve bazı durumlarda ayrı hatalar ve 
uyarılara da sahiptir.  Bu parametreler ve mesajlar sadece fonksiyon modülü aktif iken 
görüntülenir. Bir aktif fonksiyon modülü aynı zamanda genellikle, yapılandırma 
sırasında hesaba katılması gereken ilave işletme süresi gerektirir. 
 

STARTER ile devreye alma 
 STARTER’in Devreye alma ekran formlarında fonksiyon modüllerini isterseniz 

doğrudan veya dolaylı olarak aktifleştirebilirsiniz. (örn. teknoloji kontrolörünü 
doğrudan, lineer motoru seçerek lineer motoru dolaylı olarak) 

 
Parametre aracılığıyla devreye alma (sadece BOP20 ile) 
 Fonksiyon Modülleri Kontrol Ünitesinin (CU) parametre p0108 kullanılarak 

aktifleştirilebilir veya pasifleştirilebilir. Parametre r0107,r0108 ve p0124’ün 
göstergeleri farklı hız kontrol ünitesi obje tiplerini temsil eder, bunlar cihaz 
yapılandırıldıktan sonra r0107’de(CU) görüntülenir. Hız kontrol ünitesi objenin ana 
parçasının HAZIR LED’i (READY LED) (örn. Motor Modülünün) parametre 
p0124(CU) kullanılarak yanıp sönmesi sağlanabilir. 

Önemli Parametrelerin genel açıklamaları (Liste El Kitabına başvurunuz) 
 

• r0107 Hız kontrol ünitesi obje tipi 
• p0108 Hız kontrol ünitesi objeler, fonksiyon modülü 
• p0124 LED’leri kullanarak ana parçaların tespiti 
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9.6.  DRIVE-CLİQ topolojisi 
 
Giriş 

Topoloji terimi SINAMICS ‘te DRIVE-CLİQ kabloları ile emniyet bağını ifade etmek 
için kullanılmaktadır Başlangıç fazı sırasında her bir parçaya tek bir parça numarası 
tahsis edilmektedir. 
 
DRIVE-CLİQ (IQ ile Hız kontrol ünitesi parça bağlantısı) SINAMICS içindeki çeşitli 
parçaları (örn. Kontrol Ünitesi, Motor Modülleri, hat modülleri, motorlar ve enkoderler) 
birbirine bağlamak için kullanılan bir haberleşme sistemidir.  
DRIVE-CLİQ aşağıdaki özellikleri destekler: 
 

• Parçaların Kontrol Ünitesi tarafından otomatik olarak algılanması 
• Tüm parçalar için standart arabirimler 
• Parça seviyesine inebilen standartlaşmış teşhis 
• Parça seviyesine inebilen standartlaşmış serviz 

 
Elektronik tip plaka 
 Elektronik tip tabla aşağıdaki veriyi içerir: 

• Parça tipi (örn. SMC20) 
• Sipariş numarası (örn. 6SL3055-0AA0-5BA0) 
• Üretici (örn. SIEMENS) 
• Donanım Versiyonu (örn A) 
• Seri numarası (örn. T-PD3005049) 
• Teknik özellikler (örn. ölçülen akım) 

 
Gerçek topoloji 
 Gerçek topoloji gerçek DRIVE-CLİQ kablo bağlantıları emniyet donanımıdır. 

Hız kontrol ünitesi sistem parçaları çalıştırmaya başlandığında gerçek topoloji DRIVE-
CLİQ aracılığıyla otomatik olarak algılanır.  
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Hedef Topoloji 
Hedef topoloji Kontrol Ünitesinin Flash Kartında depolanmıştır ve gerçek topoloji ile 
Kontrol Ünitesi çalışmaya başladığında karşılaştırılır.  
 
Hedef topoloji iki yoldan belirlenebilir ve Kompakt Flash Karta depolanabilir: 

• STARTER aracılığıyla 
Yapılandırma yaratarak ve bunu hız kontrol ünitesiye yükleyerek 

• Hızlı Devreye alma aracılığıyla (otomatik yapılandırma) 
Gerçek topoloji okunur ve hedef topoloji Kompakt Flash Karta yazılır.  
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Güç devrede iken (açıkken) topolojilerin karşılaştırılması 
 
 Topolojilerin karşılaştırılması bir parçayı yanlış bir şekilde değerlendirilmekten/ 

kontrol edilmekten korur. (örn. hız kontrol ünitesi 1 ve 2) 
Hız kontrol ünitesi sistem çalışmaya başlatıldığında, kontrol ünitesi tespit edilen 
gerçek topoloji ve elektronik tip plakaları Kompakt Flash Karta depolanan hedef 
topolojiyi karşılaştırır. 
Tüm elektronik tip plakaların bir Kontrol Ünitesinin tüm parçaları için nasıl 
karşılaştırıldığını p9906 aracılığıyla belirtebilirsiniz. Tip kıyaslaması bilahare her 
parça için ayrı ayrı değiştirilebilir. Bunun için p9908’i kullanabilirsiniz veya 
STARTER gerecindeki topolojide sağ fare butonunu kullanabilirsiniz. Elektronik tip 
plakadaki tüm veri varsayılanla karşılaştırılır.  
 
Hedef ve gerçek topolojilerdeki aşağıdaki veriler p9906/p9908’de yapılan ayarlara 
bağlı olarak kıyaslanır: 

• p9906/9908=0 Parça tipi, sipariş numarası, üretici, seri numarası 
• p9906/9908=1 parça tipi, sipariş numarası 
• p9906/9908=2 parça tipi 
• p9906/9908=3 parça sınıfı (örn. sensor modülü veya Motor Modülü) 

 
 

 
 
Şekil 9-9 STARTER gerecindeki topoloji ağacı 
 

Dikkat:  
Kontrol Ünitesi ve Seçenek Paneli görüntülenmez. Sistem yeni parçaları otomatik 
olarak kabul eder ve bir mesaj vermez.  
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9.6.1. Hat Modüllerinin ve Motor Modüllerinin İzin verilen kombinasyonları 
  
 Hat Modülü haricinde bir DRİVE-CLİQ hattındaki tüm parçaların aynı örnekleme 

sürelerine sahip olmaları gereklidir.  
 
 Aşağıdaki tablo bir Hat Modülü için DRIVE-CLİQ üzerindeki diğer nodlarda izin 

verilen örnekleme sürelerini göstermektedir. Örnekleme sürelerinin varsayılan ayarları 
için Alt Bölüm 9.8.2.’ye bakınız.  

 
  Tablo 9-10 Bir DRIVE-CLİQ hattında izin verilen örnekleme süreleri 
   

Hat modülü Motor modülü 
250ms 125 ms (sadece kompakt tip servo için) ve 

250 ms 
375 ms 375 ms 
400 ms 400 ms 
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9.7. Parçaları değiştirme Örnekleri 
 
 _____________________________________________________________________ 
 Not 
 Bir yazılım versiyonun fonksiyonelliğinin tam olarak kullanıldığından emin olmak için 

bir hız kontrol ünitesi hattındaki tüm parçaların aynı versiyonda olması önerilir. 
 ____________________________________________________________________ 
 
Tanımlama 
 Eğer kıyaslama tipi en üst seviyeye ayarlanırsa aşağıdaki örnekler uygulanır: 
 Aşağıdaki senaryolar arasında bir ayrım yapılmıştır: 

• Aynı sipariş numarasına sahip parçalar  
- Parça değişimi topoloji karşılaştırması aktif (p9909=1) 
- Parça değişimi topoloji karşılaştırması inaktif (p9909=0) 

• Farklı sipariş numarasına sahip bir parça 
 

P9909=1 için yeni değiştirilen parçanın seri numarası ve donanım versiyonu gerçek 
topolojiden hedef topolojiye otomatik olarak aktarılır ve geçici olmayan bir şekilde 
muhafaza edilir.  
Değiştirilen parçalar için elektronik tip plaka aşağıdaki veriler açısından uyumlu 
olmalıdır: 
• Parça tipi(örn.”SMC20”) 
• Sipariş No (örn “6SL3055-0AA0-5BA0”) 

 
P9909=0 için seri numaralar ve donanım versiyonları otomatik olarak transfer 
edilmez. Bu durumda elektronik tip plakadaki veri eşleştiğinde aktarım p9904=1 
kullanılarak gerçekleştirilir.  

Örnek: Parça değişimi topoloji karşılaştırması aktif (p9909=1) 
 Önkoşul: 

• Değiştirilen parça aynı sipariş numarasına sahip 
• Kontrol Ünitesinin hedef topolojisi eski parça ile değiştirilen yeni parçanın 

seri numarasını içermemelidir. 
• Parça değişimi topoloji karşılaştırması aktif (p9909=1) 

 
Kontrol ünitesinin hedef topolojisinde yer almayan ve aynı sipariş numarasına sahip 
parçalar hedef topolojiye otomatik olarak aktarılır ve geçici olmayan bir bellekte 
muhafaza edilirler.  
 

Not 
Değiştirilecek olan parçalar güç devrede değilken değiştirilmelidir ki güç verildiğinde 
otomatik olarak geçici olmayan tarzda depolanabilsinler. 
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 Örnek: Aynı sipariş numarasına sahip arızalı bir parçanın değiştirilmesi 
 
 Önkoşul: 

• Değiştirilen parça  özdeş sipariş numarasına sahiptir. 
• Parça değişimi topoloji karşılaştırması inaktif (p9909=0) 
 
Tablo 9-11 Bir Motor Modülünün değiştirilmesi 
 
Aksiyon Cevap Açıklama 

 
• Güç Kaynağını kapatın 
• Eski parçayı çıkartın ve 

yenisini takın 
• Güç kaynağını açın 

Alarm A01425  

• P9905’i “1” olarak 
ayarlayın 

• Alarm kaybolur 
• Seri numarası hedef 

topolojiye kopyalanır  

Seri numarası Kontrol 
Ünitesinin RAM’ına 
kopyalanmıştır ve geçici 
olmayan belleğe p0971 
veya p0977 ile 
aktarılmalıdır. 

Parça başarılı bir şekilde değiştirilmiştir.  
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Farklı bir sipariş numarasına sahip bir parçayı değiştirme örneği 
 Önkoşul 

• Değiştirilen parça farklı bir sipariş numarasına sahip 
 

Tablo 9-12 Farklı bir sipariş numarasına sahip bir parçayı değiştirme örneği 
Aksiyon Cevap Açıklama 

 
• Güç Kaynağını kapatın 
• Eski parçayı çıkartın ve 

yenisini takın 
• Güç kaynağını açın 

Alarm A01420  

• Projeyi Kontrol 
Ünitesinden 
STARTER’a yükleyin  

• Yenilenen hız kontrol 
ünitesiyü yapılandırın 
ve mevcut parçayı seçin 

• Projeti kontrol 
Ünitesine 
yükleyin(hedef sistem) 

• Alarm kaybolur 
 

Yeni Sipariş numarası 
Kontrol Ünitesinin 
RAM’ına kopyalanmıştır 
ve geçici olmayan belleğe 
p0971 veya p0977 ile 
aktarılmalıdır. 

Parça başarılı bir şekilde değiştirilmiştir. 
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Örnek, farklı bir güç sınıfındaki bir Motor Modülü/Güç Modülü ile değiştirme 
  Önkoşul: 

• Yeni takılacak güç ünitesi farklı bir güç sınıfında 
• Vektör: Motor Modülü/Güç Modulunun güç derecesi 4* motor 

akımından fazla olmamalıdır. 
 
  Tablo 9-13 Örnek, farklı bir güç sınıfındaki bir Motor Modülü/Güç Modülü ile değiştirme 
 
  
Aksiyon Cevap Açıklama 

 
• Güç Kaynağını kapatın 
• Eski parçayı çıkartın ve 

yenisini takın 
• Güç kaynağını açın 

Alarm A01420  

• Hız kontrol ünitesi 
aygıt CU: 

o p0009=1 
o p9906=2 
o p0009=0 
o p0977=1 

• Aygıt Yapılandırma 
• Parça karşılaştırma 
• Yapılandırmayı tamamlama 
• Veri yedekleme 

 

• Hız kontrol ünitesi 
aygıt parçası 

o p0201=r0200 
o p0010=0 
o p0971=1 

• Kod numarasını kullanımı 
• Devreye almayı tamamlama 
• Veri yedekleme 

Yeni Sipariş numarası 
Kontrol Ünitesinin 
RAM’ına kopyalanmıştır 
ve geçici olmayan belleğe 
p0971 veya p0977 ile 
aktarılmalıdır. 

Parça başarıyla değiştirilmiştir.  
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9.8. Sistem Örnekleme süreleri 
 
9.8.1. Tanımı 
 Sisteme yerleştirilen yazılım fonksiyonları farklı örnekleme sürelerinde döngüsel olarak 

yerine getirilir. (p0115,p0799,p4099) 
 Fonksiyonların örnekleme süreleri hız kontrol ünitesi ünite yapılandırılırken otomatik 

olarak atanır.  
Ayarlar seçilen moda(vektör/servo), bağlanan parçaların sayısına ve aktifleştirilen 
fonksiyonlardan temel almaktadır.  
Örnekleme süreleri parametre p0112 (örnekleme zamanları, ön ayarı p0115) p0113(vuruş 
frekansı, minimum seçim) veya doğrudan p0115 kullanılarak ayarlanabilir.  
 
P0092=1 için örnekleme süreleri bir kontrolle birlikte eşzamanlı çalışmayı mümkün 
kılmak için önceden atanır. Yanlış örnekleme süreleri ayarları nedeniyle eşzamanlı 
çalışma mümkün olmazsa, o zaman buna uygun bir mesaj girişsı 
verilir.(A01223,A01224) otomatik yapılandırmadan önce, örnekleme sürelerinin uygun 
bir şekilde önceden kurulması için parametre p0092 “1” olarak ayarlanmalıdır. 
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9.8.2. Örnekleme sürelerinin ayarlanması 
 
Giriş 

Örnekleme sürelerinin ayarlanmasında Altbölüm 9.8.3’teki kurallar dikkatle 
gözetilmelidir.  

p0112 aracılığıyla örnekleme sürelerinin ayarlanması 
 
 Örnekleme süreleri: 

• Akım kontrolörü (p0115[0]) 
• Hız kontrolörü(p0115[1]) 
• Akış kontrolörü (p0115[2]) 
• Kurulum noktası kanalı (p0115[3]) 
• Pozisyon kontrolörü (p0115[4]) hazırlanıyor 
• Konumlandırıcı (p0115[5]) hazırlanıyor 
• Teknoloji kontrolörü (p0115[6]) 
 
İçin kapalı devre kontrol yapılandırması için  p0115[0…6] ‘de uygun değerler 
seçerek ayarlanır ve talep edilen performans seviyelerine göre p0115’e 
kopyalanır. Performans seviyeleri xlow(çok düşük) ten çok yüksek(xhigh) 
arasında değişmektedir. 
 

Tablo 9-14 Aktif infeed için p112 kullanılarak ayarlanan örnekleme süreleri (p0112=1 için 
p0092=1 için değil) 

 
 

p0112 p0115[0] p0115[1] p0115[2] p0115[3] p0115[4] p0115[5] p0115[6] 
1: 
xdüşük 

400 -- -- 1600 -- -- -- 

2:düşük 250 -- -- 2000 -- -- -- 
Standart 125 -- -- 2000 -- -- -- 
Yüksek 125 -- -- 1000 -- -- -- 
Xyüksek 125 -- -- 500 -- -- -- 
 
 

Tablo 9-15 Akıllı İnfeed için p112 kullanılarak ayarlanan örnekleme süreleri (p0112=1 için 
p0092=1 için değil) 
  

p0112 p0115[0] p0115[1] p0115[2] p0115[3] p0115[4] p0115[5] p0115[6] 
1: 
xdüşük 

400 -- -- 1600 -- -- -- 

2:düşük 250 -- -- 2000 -- -- -- 
Standart 250 -- -- 2000 -- -- -- 
Yüksek 250 -- -- 1000 -- -- -- 
Xyüksek -- -- -- -- -- -- -- 
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Tablo 9-16 Temel infeed için p0112 aracılığıyla ayarlanan örnekleme süreleri 
 
p0112 p0115[0] p0115[1] p0115[2] p0115[3] p0115[4] p0115[5] p0115[6] 
1: xdüşük 2000 -- -- 2000 -- -- -- 
2:düşük 2000 -- -- 2000 -- -- -- 
3:Standart 2000 -- -- 2000 -- -- -- 
4:Yüksek -- -- -- -- -- -- -- 
5:xyüksek -- -- -- -- -- -- -- 
 
 
Tablo 9-17 Servo için, p0112 aracılığıyla ayarlanan örnekleme süreleri 
 
p0112 p0115[0] p0115[1] p0115[2] p0115[3] p0115[4] p0115[5] p0115[6] 
1: xdüşük 250 250 250 4000 2000 8000 4000 
2:Düşük 125 250 250 4000 2000 8000 4000 
3:Standart 125 125 125 4000 1000 4000 4000 
4:Yüksek 62.5 62,5 62,5 1000 1000 2000 1000 
5:xyüksek -- -- -- -- -- -- -- 
 
 
Tablo 9-18. Vektör için p0112 aracılığıyla ayarlanan örnekleme süreleri 
p0112 p0115[0] p0115[1] p0115[2] p0115[3] p0115[4] p0115[5] p0115[6] 
1: xdüşük 400 1600 1600 3200 3200 3200 3200 
2:Düşük 250 1000 2000 1000 2000 4000 4000 
3:Standart 250 1000 1000 1000 2000 4000 4000 
4:Yüksek 250 500 1000 500 1000 2000 2000 
5:xyüksek 250 250 1000 250 1000 2000 1000 
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STARTER on-line moda iken vuruş sıklığının p0113 aracılığıyla ayarlanması 
 

Minimum vuruş frekansı p0113’e girilebilir. Parametre sadece p0112=0 
için(uzmanca) değiştirilebilir. Akım kontrolörü örnekleme zamanı(p0115[0]) 
minimum vuruş frekansının iki katının ters değerine ayarlanmalıdır. Akım kontrolörü 
örnekleme zamanı(p0115[0]) 1.25ms zaman aralığında ayarlanan vuruş frekansından 
hesaplanabilir.  
 
Servo: 
p0113=2kHz için p0115[0] 250 ms’ye, p0113=4kHz için p0115[0] 125 ms’ye 
ayarlanır. 
 
Vektör: 
p0113=1kHz için p0115[0] 500 ms’ye, p0113=2 kHz için p0115[0] 250 ms’ye 
ayarlanır. 
 
Etkin vuruş frekansı (p1800) mevcut Devreye alma (p0009=p0010=0) uygun olarak 
önceden tahsis edildiğinde p0113’e bağımlıdır ve daha sonra değiştirilebilir. 

Örnekleme zamanlarının p0115 kullanılarak ayarlanması 
Örnekleme zamanları gerekiyorsa, p0112<1 kullanılarak ayarlanamayanlar doğrudan 
p0115 kullanılarak, ve bunu yapmak için  p0112 (uzman tarafından) 0 olarak 
ayarlanarak kurulabilir.  
Eğer p0115 on-line olarak değiştirilirse, daha yüksek göstergelerin değerleri otomatik 
olarak uyarlanacaktır.  
STARTER off-line modundayken p0115’in değiştirilmesini tavsiye etmiyoruz. 
Bunun nedeni eğer parametrelendirme yanlış olursa projenin indirilmesi kesintiye 
uğrayacak olmasıdır. 

 
9.8.3. Örnekleme süreleri ayarlanırken kurallar  

 
Örnekleme süreleri ayarlanırken aşağıdaki kurallar uygulanır:  

1. Hız kontrol ünitesi Objelerin(DO’lar) akım kontrolörü örnekleme zamanları ve 
Kontrol Ünitesinin girişlerinin/çıkışlarının ve TB ve TM modüllerinin örnekleme 
zamanları 1.25ms’nin çok katlı tümlevleri olmalıdır. 

2. Bir DQs’e bağlanmış tüm parçaların örnekleme zamanları(p0115[0] ve p4099) 
birbirinin çok katlı tümlevleri olmalıdır. Eğer, bir DO içinde bir akım kontrolörü 
örnekleme zamanı DQS’teki diğer hız kontrol ünitesi objelerle(DO)  eşleşmeyen 
bir başka zaman aralığına çevrilecekse şu olasılıklar mevcuttur: 

a. DO bir başkasına; ayrı bir DQS’e dönüştürün,  
b. Aynı zamanda akım kontrolör örnekleme zamanını ve ilgili olmayan 

DO’ların giriş/giriş örnekleme zamanlarını da zaman aralığına uyacak 
şekilde değiştirin. 

3. Bir TB30’un giriş/çıkışlarının örnekleme zamanları bir DRIVE-CLİQ grubuna 
bağlanmış bir hız kontrol ünitesinün akım kontrolör örnekleme zamanının çok 
katlı tümlevleri olmalıdır. 
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- TB 30 için girişlerin/çıkışların örnekleme zamanları : p4099[0..2] 
4. Kompakt formattaki aktif hat modülleri için(ALM) akım kontrolör örnekleme 

zamanı sadece 125.0 ms veya 250.0 ms olarak ayarlanabilir. 
5. Şase formatındaki aktif hat modülleri için  sadece 250.0 ms veya 250.0/375ms    ( 

p0092=1  için 375ms) olarak ayarlanabilir.  
6. Temel Hat Modülleri için(BLM) sadece 200 ms akım kontrolör örnekleme zamanı 

ayarlanabilir.  
7. Şase formatındaki Motor Modülleri için akım kontrolör örnekleme zamanı 

minimum 250 ms olarak ayarlanmalıdır. (250ms<=p115[0]<=500ms) 
8. Blok ebadındaki motor modülleri için(PM340) akım kontrolör örnekleme süresi 

62,5ms,125ms,250ms ve 500ms olarak ayarlanabilir(sadece 2kHz zaman 
aralığında vuruşlara izin verilmektedir) 

9. Eğer bir DQS’e bir Şase Ünitesi bağlanıyorsa minimum akım kontrolör örnekleme 
süresi 250 ms.dir.  

 
Örnek: Bir DQS’e hem Kompakt hemde Şase birimleri bağlanırsa; 

10. Servo hız kontrol üniteleri için akım kontrolör örnekleme süresi 62,5 me ile 250,. 
Ms arasında ayarlanabilir.  

11. Vektör hız kontrol üniteleri için 250.0 ms ile 500 ms arasında akım kontrolörü 
örnekleme süreleri ayarlanabilir.  

12. Akım kontrolör örnekleme süresi p0115[0]=62,5 ms olan Servo hız kontrol 
üniteleri için şunlar uygulanır: 

- Sadece kompakt tipler için mümkündür 
- Bir DQS’e bağlı bir Hat Modülüyle birleştirilemez. 

          Parçaların/aygıtların maksimum sayısı: 
- 2 servo ile p0115[0]=62,5ms + hat modülü (bir başka DQS’e bağlı) 
- Bir DQS’de servo ile p0115[0]=125.0 ms ile birleştirilebilir. Ancak 

bağlanabilir aygıtlar/parçalar konusunda bir şey değişmez.  
13. Senkron Profibus çalışması (0092  “1” olarak ayarlanmış) 

- Servo, vektör ve vektör: V/f kontrol objeleri aynı akım kontrolörü 
örnekleme süresine sahip olmalıdır. 
İstisna: 125 ms ile 62,5 ms karışık olabilir. 

- Akım kontrolör örnekleme zamanı da 125.0 ms nin çoklu tümlevleri 
veya 62.5 a eşit olmalıdır.  

14. Vektör ve Vektör- V/f kontrol hız kontrol ünitesi tipleri için ve bir sinüzodiyal 
filtre kullanarak (p0230>0)  ilgili DO’nun akım kontrolör örnekleme zamanının 
sadece varsayılan değerin çok katlı tümlevleri olarak değiştirilmesine izin verilir. 

15. Voltaja Duyarlı bir modül kullanılırken şunlar uygulanır: 
Bir DQS’teki tüm akım kontrolör örnekleme zamanları aynı olmalıdır.  

16. 3 vektör hız kontrol üniteleri için (hız kontrolü: r0108=1) en az 375 ms akım 
kontrolör örnekleme zamanı ayarlanabilir.  
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Bu kural aynı zamanda paralel devre yapılandırılmasında da uygulanır. (3 veya 4 
Motor Modülünün paralel bağlantısında) 
17. 4 vektör hız kontrol üniteleri için (hız kontrolü:r0108.2=1) minimum akım 

kontrolör zamanı 400.0 ms ayarlanmalıdır.  
18. srvo vektör ile birlikte çalıştırıldığında maksimum 5 DO mümkündür. (ALM, TB 

ve TM ilaveten eklenebilir) 
Örnekler: 

- 1 servo + 4 Vektör-V/f (vektör V/f :  
- 2 servo + 3 Vektör- V/f (vektör ) 
- 3 servo + 2 vektör- V/f( vektör  ) 
- 4 servo + 1 Vektör- V/f (vektör- ) 

19. en düşük örnekleme zamanları birbirinin çok katlı tümlevleri olmayan bir ünitede 
en fazla iki DRIVE-CLİQ hattı mümkündür.  
Örnek 1: 
CU-100’de: ALM 250 ms 
CU-X101: 1 vektör hız kontrol ünitesi obje 455 ms (p112=1,098kHz) 
Ayarlara izin verilir. 
İleve DQS daha düşük ister 250 ms veya 455 ms örnekleme zamanına sahip 
olmalıdır.  
 
 

9.8.4. Örnekleme Zamanları için varsayılan ayarlar 
 
 İlk kez için Devreye alırken, akım kontrolör örnekleme süreleri (p0115[0]) 

aşağıdaki önceden düzenlenmiş değerlere otomatik olarak ayarlanırlar. 
 
 Tablo 9-19 Varsayılan ayarlar  

Tip Sayısı p0112 p0115[0] p1800 
Aktif İnfeed ve Smart infeed 
Kompakt 1 2(düşük) 250ms 8 kHz 
Şase 
400V/<=300kW 
690V<=330kW 

1 2(düşük) 250ms 8 kHz 

Şase 
400V/>300kW 
690V/>330kW 

1 0(uzman) 
1(xdüşük( 

375ms(p0092=1) 
400ms(p0092=0) 

2.666 kHz 
2,5 kHz 

Temel İnfeed 
Şase 1 3(Standart) 2000 ms 0.5kHz 
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Tablo 9-19 Varsayılan ayarlar- devamı 
 
Tip Sayısı p0112 p0115[0] p1800 
Servo 
Kompakt 1 ila 6 3(standart) 125ms 4 kHz 
Şase 1 ila 6 1(x düşük) 250ms 2kHz 
Blok tip 1 ila 5 3(standart) 125ms 4 kHz 
Vektör 
Kompakt 4kHz 
Şase 
400V/<=250kW 

1 ila 2 sadece 
n_ctrl 
1 ila 4 sadece 
V/f 
1 ila 2 n_ctrl 
ve V/f karışık 

3(standart) 250ms 
2 kHz 

Kompakt 375ms(p0092=1) 
400ms(p0092=0) 

2,666 kHz 
2,5 kHz 

Şase 
400V/<=250kW 

3sadece 
n_ctrl 
5 ila 6 sadece 
V/f 
3 ila 2 n_ctrl 
ve V/f karış 

0(uzman) 
1(xdüşük) 

375ms(p0092=1) 
400ms(p0092=0) 

1,333 kHz 
1,25 kHz 

0(uzman) 
1(xdüşük) 

Şase>250kW 
690V 

1 ila 3 sadece 
n_ctrl 
1 ila 6 sadece 
V/f 
1 ila 3 n_ctrl 
ve V/f karışık 

0(uzman) 
1(xdüşük) 

375ms(p0092=1) 
400ms(p0092=0) 

1,333 kHz 
1,25 kHz 

Kompakt 0(uzman) 
1(xdüşük 

500ms(p0092=1) 
400ms(p0092=0) 
 

4 kHz 
2,5kHz 

Şase 

4 sadece 
n_ctrl 
4 n_ctrl ve 
V/f karışık 
 

0(uzman) 
1(xdüşük 

500ms(p0092=1) 
400ms(p0092=0) 

2 kHz 
1,25 kHz 

Kompakt 4 kHz 
 

Şase 

6 sadece 
n_ctrl 

0(uzman) 
 

500ms 

2kHz 
Blok tip 1 ile 2 sadece 

n_ctrl 
1 ile 4 sadece 
V/f 

3 (standart) 250ms 4kHz 

Blok tip  >2 n_ctrl 
(min.1) 
>4 sadece V/f 

0(uzman) 500ms 4kHz 

Dikkat: 
Eğer bir Kontrol Ünitesine bir Blok tipi Güç Modülü bağlanırsa tüm vektör hız 
kontrol üniteleriin örnekleme zamanları Blok Tip Güç Modülü kurallarına göre 
ayarlanmalıdır. (sadece 250ms veya 500 ms mümkündür) 
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9.8.5. Örnekleme zamanları/vuruş frekanslarını değiştirme örnekleri 
 
Örnek,p0112 ile akım kontrolör örnekleme zamanını 62,5 ms den değiştirmek 
 
 Önkoşullar: 

• Maksimum 2 hız kontrol ünitesi, kompakt formatta 
• Servo motor kontrol tipi 

Prosedür: 
1. p0009=3 (offline çalışma için değildir) 
2. İlk servo hız kontrol ünitesi objesine dönün 
3. p0112=4 
4. İkinci servo hız kontrol ünitesi objesini açın ve 3. adımı tekrar edin 
5. p0009=0 (offline çalışma için değildir) 
6. STARTER offline modunda iken hız kontrol ünitesiye indirin(yükleyin) 
7. “RAM’den ROM’a kopyala” fonksiyonunu kullanarak parametre 

değişikliklerini geçici olmayan tarzda muhafaza edin. 
8. Kontrolör ayarlarının yeniden hesaplanmasını tavsiye ediyoruz.(p0340=4) 
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Örnekler, vuruş frekanslarının p0113 ile değiştirilmesi 
 Önkoşullar 

• STARTER on-line moda olmalıdır. 
Varsayım 

• Bir TB 30 yerleştirilmiştir. 
• Servo motor kontrol tipi 

Prosedür 
1. p0009=3(offline çalışma için değildir) 
2. İlk servo hız kontrol ünitesi objesine dönün. 
3. p0112=0 
4. p0113’e istenen vuruş frekansını giriniz, eğer bu Altbölüm 9.8.3. kural 1 ile 

uyumlu değilse bir alarm girişsı verilecek ve uygun frekans p0114’te tavsiye 
edilecektir. Altbölüm 9.8.3.’teki kuralları hesaba katarak bu değer p0113’e 
girilebilir. 

5. İkinci servo hız kontrol ünitesi objesine dönün ve 3. ve 4. adımları tekrar ediniz. 
6. Hız kontrol ünitesi obje TB30’a dönünüz. 
7. servo hız kontrol ünitesisünün örnekleme süresinin çoklusunu p4099[0]’da 

örnekleme zamanı olarak ayarlayınız. 
8. p0009=0 

Not: p1800’deki vuruş frekansı otomatik olarak adapte edilir. 
9. “RAM’den ROM’a kopyala” fonksiyonunu kullanarak parametre 

değişikliklerini geçici olmayan bir tarzda muhafaza ediniz. 
 

10. Kontrolör ayarlarının yeniden hesaplanmasını tavsiye ediyoruz.(p0340=4) 
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9.8.6 Parametre Genel Açıklamaları (Liste El Kitabına bakınız.) 
 

• p0009  Araç Devreye alma, parametre filtresi 
• p0092  İzokron PROFIBUZ çalışması, ön-tahsis/kontrol 
• p0097  Hız kontrol ünitesi obje tipini seçer 
• r0110[0..2] DRIVE-CLİQ temel örnekleme zamanları 
• r0111  DRIVE-CLİQ temel örnekleme zamanları seçimi 
• p0112  Örnekleme zamanları ön-ayarı p0115 
• p0113  Minimum vuruş frekansını seçer 
• r0114  Tavsiye edilen mimimum VURUŞ FREKANSI 
• p0115[0..6] Dahili kontrol döngüleri için örnekleme zamanları 
• r0116  Tavsiye edilen hız kontrol ünitesi örnekleme zamanı 
• p0118  Akım kontrolörü hesaplama ölü zamanı  
• p0799  CU girişler/çıkışlar örnekleme zamanı 
• p1800  Vuruş Frekansı 
• p4099  girişler/çıkışlar örnekleme zamanı 
• r9780  SI gözetim saat devresi (Kontrol Ünitesi) 
• r9880  SI gözetim saat devresi (Motor Ünitesi) 
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9.9. Girişler/Çıkışlar  
9.9.1. Girişler/çıkışların genel açıklamaları 
 
Aşağıdaki dijital/analog girişler ve çıkışlar mevcuttur: 
 
Tablo 9-20 Girişler/çıkışların genel açıklamaları 
Parça Dijital 

Girişler  
Çift yönlü 
dijital giriş 
çıkışlar 

Dijital  
Çıkışlar 

Analog 
Girişler 

Analog 
Çıkışlar 

CU310 41) 43) - - - 
CU320 81) 82) - - - 
TB30 4 - 4 2 2 
TM15 - 24 - - - 

8 4 - 2 2 TM31 
Röle çıkışları :2 
Sıcaklık sensor girişsı :1 
4 4 - 1 - TM41 
Aşamalı enkoder benzeşmesi:1 (Fonksiyon El Kitabına da bakınız) 

1) Ayarlanabilir ( değişken olsun olmasın) 
2) bunların 6 tanesi “yüksek hızlı giriş”lerdir. 
3) bunlardan 3’ü “yüksek hızlı girişler”dir. 
 
 _____________________________________________________________________ 
 Not: I/o’ların donanım özellikleri hakkında detaylı bilgi için lütfen 

Referanslar: /GH1/ SINAMICS S120 Donanım El Kitabı: Kontrol Üniteleri’ne 
başvurunuz. 
Bir parçanın tüm I/O’ları arasındaki ilişkileri ve parametreleri hakkında detaylı bilgi 
için aşağıdaki dokümandaki fonksiyon şemalarına başvurunuz: 
Referanslar: /LH1/ SINAMICS S Liste El Kitabı 
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9.9.2. Dijital Girişler/Çıkışlar 
  Dijital Girişler 
 

   
Şekil 9-10 bir örnek olarak CU320’nin DI 0 kullanarak dijital girişlerin sinyal 
işlemesi 
 

Özellikleri 
• Dijital girişler “çok aktif”tir. 
• Bir açık giriş “düşük” olarak yorumlanır. 
• Sabit sıçrama-giderme ayarı 

Gecikme süresi: 1 ila 2 kontrolör devri (p0115[0]) 
• Daha fazla dâhili bağlantı için giriş sinyalinin elde edilebilme imkanı 

- Binektör girişsı olarak dönüştürülen ve dönüştürülmeyen 
- Konnektör girişsı olarak 

• Parametrelendirilebilen ve ayarlanabilen simülasyon modu 
• CU: blok blok izolasyon-buji ile ayarlanmış 

- Buji açık _ hareketli 
Eğer bir referans topraklama yapılmışsa dijital girişler çalışır. 

- Buji Kapalı hareketsiz 
Dijital girişlerin potansiyel referansı Kontrol Ünitesinin topraklamasıdır. 

• Dijital giriş ve çıkışların örnekleme zamanları CU320 üzerinde 
ayarlanabilir.(p0799) 

 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
 
 



 380 

Dijital girişler ve çıkışlar için fonksiyon şeması genel açıklamaları (Liste El Kitabına bakınız) 
• 2020 Dijital girişler, elektrik ortamında yalıtılmıştır (DI 0…DI 3) 
• 2120 Dijital girişler, elektrik ortamında yalıtılmıştır (DI 0…DI 3) 
• 2121 Dijital girişler, elektrik ortamında yalıtılmıştır (DI 4 …DI 7) 
• 9100 Dijital girişler, elektrik ortamında yalıtılmıştır (DI 0…DI3) 
• 9400 Dijital girişler/çıkışlar, çift yönlü (DI 0…DI 7) 
• 9401 Dijital girişler/çıkışlar, çift yönlü (DI 8 ….DI15) 
• 9402 Dijital girişler/çıkışlar, çift yönlü (DI 15 …DI 23) 
• 9550 Dijital girişler, elektrik ortamında yalıtılmıştır (DI 0…DI 3) 
• 9552 Dijital girişler, elektrik ortamında yalıtılmıştır (DI 4 …DI 7) 
• 9660 Dijital girişler, elektrik ortamında yalıtılmıştır (DI 0…DI 3) 

 
Dijital Çıkışlar 

  
 Şekil 9-11 Dijital Çıkışlar TB30’un DO 0 kullanılarak sinyal işlenmesi, örnek 
 
Özellikleri: 

• Dijital çıkışlar için ayrı güç temini 
• Giriş sinyalinin kaynağı parametre ile seçilebilir. 
• Sinyal parametre ile dönüştürülebilir. 
• Giriş sinyalinin konumu görüntülenebilir 

o Bir binektör giriş olarak 
o Bir konnektör giriş olarak 

 
_____________________________________________________________________ 
Not:  
Dijital çıkışlar çalışmadan önce, onlara ait elektronik güç kaynağı bağlanmalıdır 
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Fonksiyon Şeması genel açıklamaları (Liste el kitabına bakınız) 
• 9102 elektrik ortamında yalıtılmış dijital çıkışlarDO0 ve DO3) 
• 9556 dijital röle çıkışları, elektrik ortamında yalıtılmıştır (DO 0 ve 

DO1) 
 

Çift yönlü dijital girişler Çıkışlar 
 

 
Şekil 9-12 çift yönlü giriş/giriş sinyalleri: CU320 DI/DO kullanılarak işlenmesi 
 
Özellikleri: 

• Dijital giriş veya giriş olarak parametrelendirilebilirler 
• Dijital giriş olarak ayarlandığında: 

- Kontrol Ünitesi 320 üzerinde 6 “yüksek hızlı girişler” 
Eğer bu girişler, örneğin “uçuş fonksiyonu” için kullanılırsa 
gerçek değer korunduğunda fiili hiç gecikme süresi gerekmeden 
“yüksek hızlı girişler” olarak davranırlar. 
- “katıksız” dijital çıkışların özelliklerini uygular. 

• Dijital giriş olarak ayarlandığında 
- “katıksız” dijital çıkışların özelliklerini uygular. 
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Fonksiyon Şeması genel açıklamaları (Liste El Kitabına bakınız) 
• 2030 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar (DI/DO8..DI/DO 9)  
• 2031 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar (DI/DO 10..DI/DO 11) 
• 2130 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar (DI/DO8..DI/DO 9)  
• 2131 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar(DI/DO 10..DI/DO 11) 
• 2132 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar(DI/DO 12..DI/DO 13)  
• 2133 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar(DI/DO 14..DI/DO 15) 
• 9400 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar(DI/DO 0..DI/DO 7)  
• 9401 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar(DI/DO 8..DI/DO 15) 
• 9402 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar(DI/DO 16..DI/DO 23) 
• 9560 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar(DI/DO 8..DI/DO 9) 
• 9562 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar(DI/DO 10..DI/DO 11) 
• 9661 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar(DI/DO 0..DI/DO 1) 
• 9662 Çift yönlü dijital girişler/çıkışlar(DI/DO 2..DI/DO 3) 
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9.9.3. Analog Girişler 
 

 
Şekil 9-13 Analog girişler TB30 A10 kullanılarak sinyal işlenmesi 
 
 Özellikleri  

• Donanım giriş filtresi kalıcı olarak kurukmuştur 
• Simülasyon modu parametrelendirilebilir 
• Ayarlanabilir karşılıklar 
• Binektör girişi aracılığıyla sinyal dönüştürülebilir 
• Ayarlanabilir mutlak değer üretimi 
• Gürültü bastırma (p4068) 
• Binektör girişi aracılığıyla girişleri yetkilendirme 
• Konnektor çıkışı aracılığıyla çıkış sinyalleri olanağı 
• Derecelendirme 
• Düzgünleştirme 

 
_____________________________________________________________________ 
Uyarı 
p4057’den p4060’a kadar derecelendirme parametreleri voltaj/akım değerlerini 
sınırlamaz. (TM31 için giriş akım girişsi olarak kullanılabilir) 
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Fonksiyon şeması genel açıklamaları(Liste El Kitabına bakınız) 
 

• 9104 Analog Girişler (AI 0 ve AI 1) 
• 9566  Analog Girişler 0(AI 0) 
• 9568   Analog Girişler 1 (AI 1) 
• 9663   Analog Giriş (AI 0) 

 
9.9.4. Analog Çıkışlar 
 

 

 
Şekil 9-14 Analog Çıkışlar: TN30/TM 31’in AO kullanılarak sinyal işlenmesi 
 
 
Özellikleri: 

• Ayarlanabilir mutlak değer üretimi 
• Binektör girişi aracılığıyla değiştirme 
• Ayarlanabilir düzeltme 
• Ayarlanabilir aktarım karakteristiği 
• Görüntüleme parametresi aracılığıyla giriş sinyali görüntülenebilir 

 

Uyarı 
Derecelendirme parametreleri p4077’den p4080’e kadar voltaj/akım değerlerini 
sınırlamaz. (TM31 için giriş bir akım girişsi olarak kullanılabilir. 
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Fonksiyon Şeması genel açıklamaları 
 

• 9106  Analog Çıkışlar (AO 0 ve AO 1) 
• 9572   Analog Çıkışlar (AO 0 ve AO 1) 
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9.10 Gözetim ve Koruyucu Fonksiyonlar 
 
9.10.1 Güç parçalarının korunması 
 
Tanımlama 

SINAMICS güç bölümleri güç parçalarını korumak için kapsamlı fonksiyonlar 
sunar. 

 Tablo 9-21 Güç Bölümlerinin genel korunması 
Korunma nedeni: Koruma önlemleri Cevaplar  
Aşırı akım İki eşik değerden gözetim: 

— ilk eşik aşıldı 
 
 
 
- ikinci eşik aşıldı  

A30031,A30032, A30033 
Bir fazın akım sınırlaması cep cerir. 
İlgili fazdaki vuruşlar bir vuruş 
süresince engellenir. 
Eğer çok sık meydana gelirse: 
F30017�OFF2 
F30001”aşırı akım”--> OFF 2 

Yüksek voltaj DC hat voltajı ile donanım 
kapatma eşiği arasında 
karşılaştırma 

F30002 “yüksek voltaj” � OFF2 

Düşük Voltaj DC hat voltajı ile donanım 
kapatma eşiği arasında 
karşılaştırma 

F30003 “Düşük Voltaj”�OFF2 

Kısa devre • Yüksek voltaj gözetimi 
için ikinci eşik 

• IGBT modüllerinin 
sapma gözetimi(şase) 

F30001 “yüksek akım”� OFF2 
 
 
F30022 “Sapma Gözetimi”�OFF2 
(sadece şase) 

Topraklama hatası Tüm faz akımlarının 
toplamının gözetimi 

P0287 içindeki eşik aşıldıktan sonra: 
F30021”güç ünitesi:topraklama 
hatası”�OFF2   not: 
Tüm faz akımlarının toplamı 
r0069[6]da görüntülenir. Çalışma 
için p0287[1]deki değer yalıtım tam 
olduğunda fazların toplam akım 
değerinden büyük olmalıdır. 

Hat faz hatası tespiti  F30011“Ana devrede hat faz hatası “ 
�OFF2 

1) Gözetim eşikleri konverterde kalıcı olarak tanımlanmış olup, değiştirilemez. 
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9.10.2. Termal Gözetim ve Aşırı yük cevapları 
 
Tanımlama  

Termal güç bölümü gözetimi kritik durumların tespit edilmesi içindir. Eğer alarm 
eşikleri aşılırsa, kullanıcı parametrelendirilebilir cevap seçeneklerini devam eden 
çalışmaya olanak vermek (örn. azaltılmış güçle) için ayarlayabilir ve derhal kapatma 
önlenebilir.  Parametrelendirme seçenekleri ancak sadece kullanıcı tarafından 
değiştirilemeyen kapatma eşiklerinin altında müdahaleye izin vermektedir. 
Aşağıdaki termal gözetim seçenekleri mevcuttur:  
 
• 1nci gözetim – A07805-F30005 
1nci gözetim yarı-iletkenlerle kıyaslandığında daha yüksek süreyle termal ısıya sahip 
parçaların korunması içindir. 1. gözetime göre konverter yükü r0036 %100’den büyük 
olduğunda bir aşırı yük var demektir. (ölçülen çalışmaya ilişki % yükü) 
• Soğutucu sıcaklık -A05000- F30004 

Güç yarı iletkeninin ısı yutucu sıcaklığının(r0037)  gözetimi (IGBT)  
• Çip sıcaklığı-A05001-F30004 
• Soğutucu ile IGBT’nin engel seviyesi arasında belirgin sıcaklık farklılıkları 

oluşabilir. Bu farklar hesaba katılır ve çip sıcaklığı ile gözetilir.(r0037) 
 

Eğer bu üç gözetim fonksiyonuna göre herhangi bir aşırı yük oluşursa, ilk önce bir 
alarm girişsı verilir. Alarm eşiği p0294(1. gözetim) kapatma değerlerine göre 
parametrelendirilebilir. 
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Örnek  
Çip sıcaklığını gözetmek için alarm eşiği  fabrikada 15 Kelvin(K) olarak, 
soğutma sıcaklığı gözetimi ve hava alma için 5K olarak ayarlanmıştır. Bu 
kapatma eşiğinin 5K veya 15K altında “aşırı sıcaklık, aşırı yük” alarmı giriş 
olarak verilecek demektir. 
 
Parametrelendiren cevaplar p0290 aracılığıyla alarm verildiğinde benzer şekilde 
görüntülenecektir. Muhtemel cevaplar: 

• Vuruş frekansında azalma (p0290=2,3) 
Bu güç bölümündeki kayıpları azaltmak için, toplam kayıpların büyük bir 
kısmı için kayıp hesabını kapattığı için oldukça etkili bir yöntemdir. 
Birçok uygulamada, vuruş frekansındaki geçici bir azalma sürecin devam 
edebilmesi için tolere edilir.  
Dezavantajı: 
Vuruş frekansının azalmasının sonucu olarak motor şaftındaki(kısa anlık 
durağanlık) tork dalgalanmasının artması anlamına gelebilecek akım 
dalgalanması artar ve aynı zamanda ses seviyesi de yükselir. Vuruş 
frekansını düşürmek akım kontrol devresinin dinamik cevabını etkilemez 
çünkü akım kontrol devresi örnekleme zamanları sabit kalır. 
 

• Giriş frekansını azaltmak (p0290=0,2) 
Vuruş frekansını azaltma gereğini duymadığınızda veya vuruş frekansı 
zaten en düşük seviyeye ayarlanmış olduğunda değişken önerilir. İlave 
olarak yükün fanın karakterine benzer yani, azalan hızla ikinci dereceden 
bir tork karakteristiğine sahip olması gerekir. Giriş frekansını azaltmak 
sonuç olarak güç bölmesindeki yükü azaltan konverter giriş akımı 
düşüren belirgin bir etkiye sahiptir.  

• Hiçbir azaltma yok (p0290=1) 
Bu seçeneği ne vuruş frekansını ne de giriş akımını azaltma olanağınız 
olmadığında seçmelisiniz. Uyarıcı eşik aşıldıktan sonra hız kontrol 
ünitesi konverteri çalışma noktasını değiştirmez böylece hız kontrol 
ünitesi kapatma değerleri aşılıncaya kadar çalışmaya devam eder. 
Kapatma eşiğine ulaştığında, konverter kendisini kapatır “Aşırı ısınma, 
aşırı yük” hata girişsı verilir. Ancak, kapatmaya kadar geçecek süre 
tanımlanmamıştır ve yükün fazlalık derecesine bağlıdır. Sadece alarm 
eşiği daha erken bir alarm alabilmek amacıyla ve eğer gerekirse hız 
kontrol ünitesi işlemine dışardan müdahale edebilmek için 
değiştirilebilir. (örn. yükü azaltmak, ortan sıcaklığını azaltmak v.b.) 
 

 Termal gözetim ve aşırı yük cevapları için fonksiyon şeması 
• 8014  Güç bölmesi termal gözetimi 
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Kilit parametrelerin genel açıklamaları 
• r0036 Güç modülü aşırı yük 
• r0037 Güç modülü sıcaklıkları 
• p0290  Güç modülü aşırı yük cevabı 
• p0294  Güç modülü 1nci aşırı yükte alarm 

 
9.10.3 Bloke Koruma 
 
Tanımlama 

“Motor Bloke oldu” hata mesajı sadece p2175’te ayarlanan hız kontrol ünitesi değişken 
hız eşiğinin altına düşüldüğünde tetiklenir. Kapalı döngü vektör kontrolü için, hız 
kontrolörünün kendi sınırında olduğu durumu , V/f kontrolü için mevcut limite erişilmiş 
olması gereklidir 
Gücün devreye girme gecikme süresi,p2177 dolduğunda, “Motor Kilitlendi” mesajı hata 
F7900 ile birlikte verilir.  
 

 
Şekil 9-15 Blokeden korunma 
 
Bloke koruması için fonksiyon şeması 

•  8012 Tork mesajları, motor bloke oldu, durdu 
 

Blokeden korunma için parametreler 
• p2175      Hız eşiği motor blokesi 
• p2177       Motor blokesi gecikme sürüse 
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9.10.4 (istem dışı) Durma Koruması (sadece vektör kontrolü için) 
 
Tanımlama 

Eğer, enkoderle birlikte kapalı devre hız kontrolü için p1744’te ayarlanan stop etme 
tespiti hız eşiği aşıldığında r1408.12 (hız adaptasyonu, hız sapması) kurulur. 
Eğer düşük hız dizini (p1755* p1756’dan daha düşük) ise, p1745’te ayarlanan hata eşik 
değeri aşılırsa o zaman r1408.12 kurulur (motor durur) 
 
Eğer her iki sinyalden biri kurulursa, o zaman p2178’deki gecikme süresinden sonra 
hata F7902 (motor durdu) girişsı verilir. 
 

 
Şekil 9-18 Stop etmeden korunma 
 
Durma koruması için fonksiyon şeması 

• 6730  Kapalı devre kontrol 
• 8012  Tork mesajları, motor bloke oldu/durdu 

 
Durma koruması için parametreler 
 
• r1408 CO/BO: kapalı devre kontrol durum kelimesi 3 
• p1744 motor modeli hız eşiği durma tespiti 
• p1745 motor modeli hata eşik değeri durma tespiti 
• p1755 motor modeli dönüşüm hızına duyarsız çalışma 
• p1756 motor model dönüşüm hız ağır alımı 
• p2178 motor durması gecikme süresi 
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9.10.5 Termal Motor Koruması 
 
Tanımlama 

Termal motor korumasının önceliği kritik durumların tespitidir. Eğer alarm eşikleri 
aşılırsa, kullanıcı devam eden çalışmayı mümkün kılmak(örn. güç azaltarak) ve  derhal 
kapanmayı önlemek için parametrelendirilebilir cevap seçeneklerini (p0610) 
ayarlayabilir. 

• Korunma bir sıcaklık sensoru (p4100=0) kullanmaksızın dahi etkindir.  
Farklı motor parçalarının sıcaklıkları (statörler, kömür ve kasnaklar)bir derece 
modeli kullanılarak dolaylı olarak tespit edilebilir. 

• Derece sensorleri bağlamak motor sıcaklığının doğrudan tespit edilmesine izin 
verir. Bu yoldan, kesin çalışmaya başlama sıcaklıkları motor yeniden 
başlatıldığında veya bir elektrik arızasından sonra doğrudan elde edilebilir.  

 
KTY aracılığıyla sıcaklık ölçümü 

Araç müşteri terminal bloğunun (TM31) diyot hareket yönünde  X522:8(katot) ve 
X522.7(anot) terminallerine bağlanır. Bu ölçülen sıcaklık değeri -48C0 ile +248C0 
dizininde sınırlanır ve ilave değerlendirme için elde edilebilir.  
 

• KTY ısı sensor tip : p0601=2 olarak ayarlayın 
• Harici sensor aracılığıyla motor ısı ölçümünü aktifleştirin: p0600=10 
• Alarm eşiğine erişildiğinde (p0604 aracılığıyla ayarlayın, fabrika ayarı 

120C0’dir. )  alarm A7910 başlatılır. 
Parametre 0610 hız kontrol ünitesinün tetiklenen alarma nasıl cevap vereceğiyle 
ilgili olarak ayarlanabilir: 
� 0: Cevap verme, sadece alarm ver, I_maks. Hiçbir azaltmaya gitme 
� 1: I_maks azaltma ile birlikte alarm ver ve hata (F7011) 
� 2: Alarm ve hata (F7011) I_maks’ta bir azaltma yapma 

• Hata eşiğine erişildiğinde(p0605 ile ayarlanır) hata F7011 p0610’daki ayarla 
bağlantılı olarak tetiklenir. 
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PTC aracılığıyla sıcaklık ölçümü 
Araç terminal bloğunun (TM31) mesela X522:7/8 terminaline bağlanır. Bir hata veya 
alarm tetikleme eşiği 1650 ’dir. Eğer eşik aşılırsa, sistem dâhili olarak suni olarak 
üretilmiş sıcaklık değerleri -50C0’den +250C0  ‘ye çevrilir ve ilave değerlendirmeye 
izin verir.  

• KTY sıcaklık sensor tipini ayarlayın: p0601=1 
• Harici sensor aracılığıyla motor ısı ölçümünü aktifleştirin: p0600=10 
• Alarm A7910 bir kez PTC cevabında tetiklenir.  
• Hata F7011 p0606’da tanımlanan gecikme süresi dolduktan sonra bir kez 

tetiklenir. 
 
Kablo Kırılması/kısa devre için sensor gözetimi 

Eğer motor sıcaklık gözetimi 50C0’ +250C0 dizini dışına çıkarsa sensor kablosu kırılmış 
veya sensor kablosunda kısa devre oluşmuş demektir ve alarm A07915” alarm sıcaklık 
sensoru hatası”  verilir. Hata F07016 (“hata: sıcaklık sensor hatası) p0607’de 
tanımlanan gecikme süresi dolduktan sonra tetiklenir. 
Hata F07016 p0607=0 ile bastırılabilir. Eğer bir endüksiyon motoru bağlanmışsa, hız 
kontrol ünitesi termal motor modelinde hesaplanan veri ile çalışmaya devam eder. 
Eğer sistem p0600’de ayarlanan motor sıcaklık sensorunun bağlanmamış olduğunu 
algılarsa, alarm A07820 “Sıcaklık sensoru bağlı değil” girişsını verir.  

Termal motor koruması için fonksiyon şemaları 
• 8016      Termal motor gözetimi 
• 9576     KTY/PTC sıcaklık değerlendirmesi 
• 9577     Sensor Gözetimi KTY/PTC 

 
Termal motor koruması için parametreler 

• p0600 Gözetim için motor ısı sensoru 
• p0601 Motor sıcaklık sensoru tipi 
• p0604 motor aşırı ısınma alarm eşiği 
• p0605 Motor aşırı ısınma hata eşiği 
• p0606 Motor aşırı ısınma zamanlayıcısı 
• p0607 sıcaklık sensoru hata zamanlayıcısı 
• p0610 motor aşırı ısınma durum cevabı 
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9.11 Yazılımın Güncellenmesi 
  

Daha güncel bir sürümde daha geliştirilmiş fonksiyonlar temin edilir ve bu fonksiyonlar 
kullanılmak istenirse SW(yazılım) güncellenmelidir. 
SINAMICS  hız kontrol ünitesi sistemi için yazılım, sistem boyunca dağıtılmış olarak 
mevcuttur. Yazılım (bu aynı zamanda gömülü yazılım olarak ta bilinir) her bir DRIVE-
CLİQ parçasına ve Kontrol Ünitesine ayrı ayrı kurulmuştur.  
Yükleme sırasında, Kontrol Ünitesi kendi yazılımını CF Kartından otomatik olarak alır 
ve bu nedenle ayrıca güncellenmesine gerek yoktur. Bu durumda, CF kartını daha 
güncel yazılım içeren bir başkasıyla değiştirmek yeterli olacaktır.  
Eğer bir DRIVE-CLİQ parçası güncellenecekse bu kesinlikle doğru operatör davranışı 
ile gerçekleştirilmelidir. DRIVE-CLİQ parçalarının yazılımı da CF Kartındadır, ancak 
sadece güncelleme sırasında CF kartı DRIVE-CLİQ parçalarına kopyalanır. 
 

Not:  
DRIVE-CLİQ parçalarının versiyonları ve Kontrol ünitesininkiler farklı olabilir. 
Versiyonların genel açıklamaları CF kartı “içindekiler. txt” bölümünde temin edilmiştir. 

 
 

Not 
DRIVE-CLİQ parçalarındaki yazılım Kontrol Ünitesinden daha güncel bir versiyon 
olabilir fakat daha eski olamaz. 
Versiyonların genel açıklamaları CF kartı “içindekiler. txt” bölümünde temin edilmiştir. 
DQ parçaları minimum olarak bu yazılım versiyonuna sahip olmalıdır. 
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9.11.1 STARTER’da yazılımın ve projenin (versiyonunun) yükseltilmesi 
 
Proje fonksiyonlarından emin olmak için yeni bir yazılım ve STATER’in güncel bir 
versiyonunu taşıyan Kompakt Flash karta ihtiyacınız vardır. 
 

Projenin (versiyon) yükseltilmesi 
1. Proje STARTER’da mı? Evet ise 3 ile devam edin. 
2. Projeyi STARTER ile yükleyiniz. 

a. Hedef sisteme bağlanın (on-line) 
b. Projeyi PG’ye indiriniz. 

3. Proje için en son yazılım versiyonunu kurun. 
a. Proje yönlendiricisinde, hız kontrol ünitesi üniteye sağ tıklayın� hedef 

cihaz� cihaz versiyonu 
b. Örn. “SINAMICS S120 V2.3x”’i seçin � versiyonu değiştir 

 
Yazılımı güncelleme ve hedef cihaza yeni projenin yüklenmesi 

1. Yeni yazılım versiyonunu içeren Kompakt Flash Kartı takın 
o Kontrol ünitesini güç kaynağından ayırın� 
o Yeni yazılım versiyonu CF kartını takınız� 
o Kontrol ünitesine yeniden güç temin edin. 

2. Çevrimiçi çalışın ve projeyi hedef cihaza indirin � RAM’den ROM’a 
kopyalayın 

3. DRIVE-CLİQ parçaları için yazılımın yükseltilmesi 
o Hız kontrol ünitesi ünitenin proje yönlendiricisinde � Yapılandırma � 

versiyon genel açıklamaları 
o Yazılım güncellenmesi 
o Hepsini seç � RAM’den ROM’a kopyala 

4. Hız kontrol ünitesi üniteyi POWER ON kullanarak yeniden başlatın. (Kontrol 
Ünitesi ve DRIVE-CLİQ parçaları). Yeni yazılım sürümü şimdi sadece DRIVE-
CLİQ parçalarında etkin ve versiyon genel açıklamalarında görüntülenmektedir.  
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9.12 Lisanslama 
 SINAMICS S 120 hız kontrol ünitesi sistemini ve aktifleştirilen seçenekleri 

kullanabilmek için donanım için gerekli lisansları almalısınız. Bunu yaparken, 
donanımdaki ilgili seçeneğe elektronik olarak bağlanan bir lisans anahtarı alacaksınız.   
Lisans anahtarı bir veya daha fazla yazılım lisanslarına sahip olunduğunu gösteren bir 
elektronik lisans mührüdür.  
Lisansa konu olan yazılım lisansı için gerçek müşteri tanımlaması bir lisans sertifikası 
olarak adlandırılır.  
 

Not: 
Temel fonksiyonlar ve lisansa konu fonksiyonlar hakkında bilgi için sipariş 
dokümanlarına (örn. kataloglara) BAŞVURUNUZ. 

 
Yetersiz bir lisans Kontrol ünitesindeki LED ve aşağıdaki alarm aracılığıyla gösterilir: 

   
• A13000   Lisans yeterli değil 
• READY LED    Yeşil/Kırmızı 0,5 Hz yanar söner 

 

Dikkat 
Hız kontrol ünitesi yetersiz bir lisansla sadece Devreye alma ve servis sırasında 
çalıştırılabilir. Hız kontrol ünitesi normal olarak çalışmak için yeterli bir lisans 
gerektirir.  

 
Performans 1 seçeneğine ilişkin bilgi (bu Kontrol Ünitesi CU310 için geçerli değildir) 

 Performans 1 seçeneği (sipariş No: 6SL3074-0AA01-0AA0) %50’den fazla hesaplama 
süresi kullanımı için gerekir. Kalan hesaplama süresi parametre r9976[2] de 
görüntülenir. Bir CPU çalışma süresi kullanımı %50’den fazla olduğunda A13000 
alarmı verilir ve Kontrol Ünitesindeki READY LED(hazır Ledi) 0,5 Hz’de yeşil kırmızı 
yanar söner. 
 

Lisans anahtarının özellikleri 
• Belirli bir Kompakt Flash Karta tahsis edilmiştir. 
• Geçici olmayan Kompakt Flash Kartta depolanmıştır. 
• Aktarılamaz 
• Bir lisans veritabanından “WEB lisans yöneticisi” kullanılarak elde edilebilir.  
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“WEB lisans Yöneticisi” aracılığıyla bir lisans anahtarı üretilmesi 
 Aşağıdaki bilgiler talep edilir: 

- (CF kart üzerindeki)Kompakt Flash kartın seri numarası  
- Lisans numarası, irsaliye numarası ve lisans(lisans sertifikası üzerindeki) 

1. “WEB Lisans Yöneticisini” çağırın 
http://www.siemens.com.automation/license 

2. “doğrudan giriş” i seçiniz 
3. Lisansın numarasını ve irsaliye numarasını giriniz. 
� “bir sonraki” ni tıklayınız 

4. Kompakt Flash Kartın seri numarasını giriniz. 
5. Ürünü seçiniz. (“SINAMICS S CU320”) 
� “bir sonraki” ni tıklayınız 

6. “mevcut lisans numaralarını” seçiniz 
� “bir sonraki” ni tıklayınız 

7. Tahsisi kontrol ediniz. 
� “bir sonraki” ni tıklayınız 

8. Lisansın doğu olarak tahsis edildiğinden emin olunca “ok” tıklayınız. 
9. Lisans anahtarı görüntülenir ve girilebilir.  

 
 
Lisans anahtarının girilmesi 
 
 Bir lisans anahtarı örneği: 
 E1MQ-4BEA=69 49 77 81 45 52 66 69 65 dec (ASCII Karakterleri) 
 Lisans anahtarı giriş prosedürü (örneğe bakınız) 

1. p9920[0]=69    ilk karakter 
…. 

2. p9920[8] = 65 9ncu karakter 
3. p9920[9]  = 0   Boş ( karakter yok) 
4. p9920[19] = 0  boş (karakter yok) 
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Not: p9920[x] değerini “0” olarak değiştirirken, aşağıdaki tüm göstergeler de 0 olarak 
ayarlanmalıdır. 
 
Lisans anahtarı girildikten sonra, aşağıdaki gibi aktifleştirilmelidir: 

5. p9921= 1 Lisanslama, lisans anahtarını aktifleştir. 
 

Aşağıdaki tabloda, lisans anahtarındaki karakterleri ve beraberindeki ondalık sayıları 
girebilirsiniz. 
 
Tablo 9-22 Lisans anahtarı tablosu 
 
Harf/Numara             
ondalık             
 

  
 
ASCII Kodu 
  Tablo 9-23 ASCII kod seçimi 

Harf/Sayı Ondalık Harf/Sayı Ondalık  
-- 45 I 73 
0 48 J 74 
1 49 K 75 
2 50 L 76 
3 51 M 77 
4 52 N 78 
5 53 O 79 
6 54 P 80 
7 55 Q 81 
8 56 R 82 
9 57 S 83 
A 65 T 84 
B 66 U 85 
C 67 V 86 
D 68 W 87 
E 69 X 88 
F 70 Y 89 
G 71 Z 90 
H 72 BOŞLUKLAR 32 
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Parametre genel açıklamaları 

• p9920  Lisanslama, lisans anahtarını giriniz 
• p9921   Lisanslama, lisans anahtarını aktifleştiriniz. 
• P9950 
• P9976[0…2]  kalan hesaplama süresi 
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9.13 BOP 20 (temel Operatör Paneli) kullanarak parametrelendirme 
 
9.13.1 BOP hakkında genel bilgi 
 

BOP20 ile Devreye alma fazında hız kontrol ünitelerie güç verilebilir ve gücü 
kesilebilir ve parametreler görüntülenebilir ve değiştirilebilir. Hatalar teşhis edildiği 
gibi tanınabilir.  
BOP 20 Kontrol Ünitesine kopçalanır, bunu yapmak için yapay kılıfın çıkartılması 
gerekir.( montaj hakkında ilave bilgi için Donanım El Kitabına başvurunuz.) 

 
Gösterge ve tuşların genel açıklamaları 

 
Şekil 9-17 Gösterge ve tuşların genel açıklamaları 
 
Tablo 9-24 Göstergeler hakkında bilgi 
 
Gösterge  Anlamı 
Üst Sol  
İki Rakam 

BOP’un aktif hız kontrol ünitesi objesi burada görüntülenir. 
Görüntüler ve kilit operasyonlar her zaman bu hız kontrol ünitesiyle 
ilgilidir. 

Çalışma (RUN) Eğer hız kontrol ünitesi hattında en az bir hız kontrol ünitesi 
çalışıyorsa RUN (çalışma) durumundadır. Belirli hız kontrol 
ünitesinün bit r0899.2 kullanılarak ta RUN görüntülenebilir. 

Üst sağdaki 
İki rakam 

Bu alanda aşağıdakiler görüntülenir: 
• 6 rakamdan fazlası: mevcut olanfakat görülmeyen karakterler(örn. 

“r2”� sağdaki iki karakter görünmüyor. “L1�soldaki 1 karakter 
görünmezdir. 

• Hatalar: Hatalı olan diğer hız kontrol ünitelerii seçer/görüntüler. 
• BICO girişlerinin yerleri (bi, ci) 
• BICO çıkışlarının yerleri (bo, co) 
• BICO bir hız kontrol ünitesi obje ile iç bağlantısının kaynak objesi 

aktif olandan farklı 
S Eğer en az bir parametre değiştirilmişse ve değer geçici olmayan 

belleğe aktarılmamışsa parlaktır. 
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Tablo 9-24 Göstergeler hakkında bilgi 
Gösterge  Anlamı 
P Bir parametre için eğer değeri sadece P tuşuna basıldıktan sonra 

etkinleşirse parlaktır(yanar) 
C Eğer en az bir parametre değiştirilmişse ve tutarlı veri yönetimi için 

hesaplama hala başlatılmamışsa parlaktır(yanar) 
6 rakamın altında Mesela parametreleri, göstergeleri, hataları ve alarmları görüntüler. 
 
 
 
 
Tuşlar hakkında bilgi 
 
Tablo 9-25 Tuşlar 
Tuş Adı Anlamı  

    
ON BOP’tan ON/OFF sinyali gelmesini gerektiren hız kontrol 

ünitelerie güç temini 
Bu tuşun kullanımı için binektör giriş r0019.0 ayarlanmıştır. 

 
OFF “ON/OFF1”, “OFF2”, “OFF3” komutlarının BOP’tan 

gelmesini gerektiren hız kontrol ünitelerie güç temininin 
kesilmesi 
Binektör çıkışlar r0019.0, 1 ve 2 bu tuşa basıldığında 
eşzamanlı olarak kurulur. Tuş serbest bırakıldıktan sonra 
r0019.0, 1 ve 2 tekrar “1” sinyaline ayarlanır. 

  Not: bu tuşların etkinliği BICO uygun bir şekilde 
parametrelendirilerek sağlanabilir.(bu tuşları kullanarak tüm 
mevcut hız kontrol ünitelerii eşzamanlı olarak kontrol etmek 
mümkündür.)  

 
Fonksiyonlar Bu tuşların belirginliği gerçek görüntülemeye bağlıdır.  

Not: 
Bu tuşun hataları tanımak için etkinliği BICO uygun bir 
şekilde parametrelendirilerek tanımlanabilir. 

 
Parametreler Bu tuşların belirginliği gerçek görüntülemeye bağlıdır. 

Eğer bu tuşa 3 kere basılırsa, “RAM’den ROM’a kopyala” 
fonksiyonu gerçekleşir. BOP’ta görüntülenen “S” kaybolur. 

 
Artırma 

 
Azaltma  

Bu tuşların belirginliği gerçek görüntülemeye bağlıdır ve 
değerleri ister yükseltmek ister azaltmak için kullanılır.  
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Tablo 9-26 Fonksiyonlar 
Adı  Tanımı  
Arka ışığı Arka ışık p0007 kullanılarak  eğer bir operatör çalışması yoksa 

kendiliğinden bir seçilen sürenin dolmasından sonra kapanacak şekilde 
ayarlanabilir. 

Aktif hız kontrol 
ünitesi değişimi 

BOP görüngesinden aktif hız kontrol ünitesi p0008 veya “Fn” ve “ok 
yukarı” tuşları seçilerek tanımlanabilir.  

Üniteler Üniteler BOP’ta görüntülenmez. 
Giriş Seviyesi BOP için giriş seviyesi p0003 kullanılarak tanımlanır. 

Giriş seviyesi ne kadar yüksek olursa BOP kullanılarak o kadar çok 
parametreye giriş yapılabilir. 

Parametre 
Filtresi 

p0004’teki parametre filtresi kullanılarak mevcut parametreler 
kendilerine özgü fonksiyonlara karşılık filtrelenebilir. 

Çalışan 
göstergenin 
seçimi 

Çalışan göstergede gerçek değerler ve sabit çalışma noktaları 
görüntülenir. Çalışan gösterge p0006 kullanılarak ayarlanabilir. 

Kullanıcı 
parametre listesi 

P0013’teki parametre listesi kullanılarak parametreler giriş için 
seçilebilir.  

Voltaj varken 
çıkarma 

BOP voltaj varken çekilebilir ve takılabilir. 
• ON ve OFF tuşlarının bir fonksiyonu vardır. çıkartılırken hız kontrol 

üniteleri durdurulur. Takıldıktan sonra hız kontrol üniteleri yeniden 
açılmalıdır. 

• ON ve OFF tuşlarının hiçbir fonksiyonu yoktur. Çıkarmak ve 
takmak hız kontrol üniteleri üzerinde herhangi bir etki yapmaz. 

Çalıştırma tuşları “P” ve “Fn” tuşlarına aşağıdakiler uygulanır: 
• Bir başka tuşla birlikte kullanımda, önce “P” veya “Fn” tuşuna 

basılır sonra diğer tuşa basılır.  
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BOP için parametreler 
 
   Tüm hız kontrol ünitesi objeler: 

• p0005 BOP çalışan gösterge seçimi 
• p0006 BOP çalışan gösterge modu 
• p0013 BOP kullanıcı tanımlı listesi 
• p0971 Hız kontrol ünitesi obje parametrelerin saklanması 
 
Hız kontrol ünitesi objeler, Kontrol Ünitesi 
• r0000 BOP çalışan gösterge 
• p0003 BOP giriş seviyesi 
• p0004 BOP gösterge filtresi 
• p0007 BOP arka ışıklandırma 
• p0008 BOP hız kontrol ünitesi obje seçimi 
• p0009 aygıt Devreye alma, parametre filtresi 
• p0011 BOP parola girişi(p0013) 
• p0012 BOP parola teyidi (p0013) 
• r0019 CO/BO: Kontrol kelimesi, BOP 
• p0977 tüm parametreleri muhafata et 

 
Diğer hız kontrol ünitesi objeler(Örn. SERVO, VEKTÖR, 
İNFEED,TM41 v.b.) 
• p0010 parametre filtresini Devreye alma 
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9.13.2 Göstergeler ve BOP20 kullanımı 
 
 Özellikleri  

• Çalışma göstergesi 
• Aktif hız kontrol ünitesi obje değiştirme 
• Parametrelerin görüntülenmesi/değiştirilmesi 
• Alarm ve hataların görüntülenmesi/ onaylanması 
• BOP20 kullanarak hız kontrol ünitesinün kontrol edilmesi 

 
Çalışma göstergesi 

Her hız kontrol ünitesi obje için çalışma göstergesi p0005 ve p0006 kullanılarak 
ayarlanabilir. Çalışma göstergesini kullanarak parametre göstergesine veya 
başka bir hız kontrol ünitesiye geçebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonlar 
mümkündür: 

• Aktif hız kontrol ünitesi objenin değiştirilmesi 
o “Fn” tuşuna ve ”ok yukarı” tuşuna basınız� hız kontrol ünitesi 

obje numarası sol üstte yanar söner. 
o Gereken hız kontrol ünitesi objeyi ok tuşlarını kullanarak seçiniz. 
o “P” tuşunu kollanarak onaylayınız. 

• Parametre görüntüleme 
o “P” tuşuna basınız 
o Gerekli parametreler ok tuşları kullanılarak seçilebilir. 
o “Fn” tuşuna basınız � parametre r0000 görüntülenir. 
o “P” tuşuna basınız � çalışma göstergesine geri döner.  
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Parametre Görüntüleme 

BOP20 içinde parametreler numara kullanılarak seçilir. Parametre görüntüsüne çalışma 
göstergesinde “P” tuşuna basılarak erişilebilir. Parametreler ok tuşları kullanılarak 
araştırılabilir. Parametre değeri tekrar “P” tuşuna basılarak görüntülenebilir. Hız kontrol 
ünitesi objeler arasında “Fn” ve ok tuşlarına aynı zamanda basarak geçiş yapabilirsiniz. 
R0000 ve son görüntülenen parametre arasında parametre göstergesinde “Fn” tuşuna 
basarak geçiş yapabilirsiniz. 
 

 
Şekil 9-18 Parametre göstergesi 
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Değer Göstergesi 
 “P” tuşunu kullanarak parametre göstergesinden değer göstergesine geçebilirsiniz. 

Değer göstergesinde ayarlanan parametrelerin değerleri ok kullanılarak artırılabilir veya 
azaltılabilir. Fn tuşu kullanılarak imleç seçilebilir. 

 
 

 
Şekil 9-19 Değer göstergesi 
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Örnek: Bir parametreyi değiştirmek 
 
  Önkoşul: Uygun giriş seviyesi ayarlanır. (bu örnek için p0003=3) 
 

 
Şekil 9-20 Örnek: p0013[4]’ü 0’dan 300’e değiştirme 
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Örnek: Binektör ve Konnektör parametrelerinin değiştirilmesi 
 
 Hız kontrol ünitesi obje 2’nin p0840[0] binektör girişsi (OFF1) için Kontrol ünitesi(hız 

kontrol ünitesi obje 1) binektör girişsı dâhili olarak bağlanmıştır. 
 
 

 
  Şekil 9-21 Örnek: fihrist binektör parametrelerinin değiştirilmesi 
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9.13.3. Hata ve alarm göstergeleri 
 
Hataların görüntülenmesi 
  
  

Şekil 9-22 Hatalar 
 
F: Bir hız kontrol ünitesi obje hatası 
 
 
 
 

F: Hata : bir hız kontrol ünitesi obje hatası : tüm hataları tanı 
 
 

Birden çok hız kontrol ünitesi obje hatası:    bir sonraki hata 
 
 

Aktif olanın dışında başka           
Bir hız kontrol ünitesi hatası :   
 

Aktif hız kontrol ünitesi obje ve başka          

 
Bir hız kontrol ünitesiden birden fazla hata:       

 
 Şekil 9-22 Hatalar 
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Alarmların görüntülenmesi 
 
 
 

  aktif sürücüden veya bir başkasından bir 
                   Yeni alarmlar mevcut 
            Veya alarm mevcut     taneden fazla hata 
          Ve hiçbir tuşa 20 sn. 

    Basılamıyor             3 saniye sonra 

                            
        3 saniye sonra    

 uyarıların saatleri otomatik olarak kaydedilir.  
 Şekil 9-23 Alarmlar 
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9.3.14 BOP 20 kullanarak sürücünün kontrol edilmesi 
 
Tanımlama 
 Hız kontrol ünitesi Devreye alınırken, BOP20 aracılığıyla kontrol edilebilir. Kontrol 

ünitesi hız kontrol ünitesi objesinde(r0019) hız kontrol ünitesinün veya infeednın 
binektör girişleri ile dahili olarak bağlanabilen bir kontrol kelimesi mevcuttur. 

 Standart bir PROFIdrive telgrafı seçilmiş ve onun iç bağlantıları koparılamıyorsa, bu 
dâhili fonksiyonlar işlemez.  

 
  Tablo 9-27 BOP20 kontrol kelimesi 
 
  

Bit(r0019) Adı Örnek iç bağlantı 
parametreleri 

0 ON/OFF(OFF1) p0840 
1 Yokuş aşağı hareket yok/yokuş aşağı 

hareket(OFF2)  
p0844 

2 Hızlı durma yok/hızlı dur(OFF3) p0848 
Not: basit Devreye alma için sadece bit 0 dahili olarak bağlanmalıdır. Bit 0….2 dahili 
olarak bağlanırken sistem aşağıdaki önceliğe göre güç bağlantısını keser: OFF2, OFF3 
7 Tanıma hatası (0�1) p2102 
13 Motorlu Potansiyometre  Yükselişte p1035 
14 Motorlu Potansiyometre   p1036 
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Motor /Enkoder Kod Listeleri   A 
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A1 Endüksiyon Motorları 
 

    Sipariş No  Motor Tipi Motor Kodu 
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A.2  Senkron Motorlar 
 
     Sipariş No    Motor tipi    Motor Kodu 
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A.3 Lineer Motorlar 
 

Sipariş no         Motor tipi       Motor Kodu 
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A.4 Enkoder Kod Listeleri 
 
1FK6 Enkoderler 
   Sipariş Numarası Enkoder Kodu 

    
 Çözümleyicinin kutup sayısı motor kutup sayısını karşılar, Katalog verisine bakınız. 
 1FK6xxx-xxxxx-xTxx                I1001 
 
 
1FK7 Enkoderler 

    
 Çözümleyicinin kutup sayısı motor kutup sayısını karşılar, Katalog verisine bakınız. 
 1FK6xxx-xxxxx-xTxx                I1001 
 
1FS6 Enkoderler 

    
 
1FT6 Enkoderler 
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1FW3 Enkoderler 

    
 
1PH4 Enkoderler 

    
 
1PH7 Enkoderler 

    
 
1PM4 Enkoderler 

    
 
1PM6 Enkoderler 
    

 
 

2SP1X Enkoderler 
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Notlar 
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Donanım Parçalarının Temin edilebilirliği 
 
Tablo B-1  03,2006’dan itibaren temin edilebilen parçalar 
 

  No HW parçaları Sipariş No Versiyon Revizyon Temin 
başlangıç 
tarihi 

1 SMC30 6SL3055-0AA00-5CA1  SSI desteği ile 03/2006 
2 DMC20 6SL3055-0AA00-6AA0  Yeni 03/2006 
3 TM41 6SL3055-0AA00-3PA0  Yeni 03/2006 
4 SME120/ 

SME125 
6SL3055-0AA00-5JA0 
6SL3055-0AA00-5KA0 

 Yeni 03/2006 

5 BOP20 6SL3055-0AA00-4BA0  Yeni 03/2006 
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Notlar 
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Kısaltmalar 
 
Kısaltma İngilizce     Türkçe 
 
A Alarm     Alarm 
AC Alternating Current   Alternatif Akım 
ADC Analog Digital Converter  Analog Dijital Dönüştürücü 
AI Analog Input    Analog Giriş 
ALM Active Line Module   Active Line Modül 
AO Analog Output   Analog Çıkış 
AOP Advanced Operator Panel  Gelişmiş Operatör Paneli 
APC Advanced Positioning Control Gelişmiş Pozisyonlama Kontrolü  
ASC Armature Short Circuit  Armatür Kısa Devresi 
ASCII Amerikan Standart Code   Bilgi Değişimi için Amerikan 
  For Information Interchange  Standart Kodu 
ASM Induction Motor   Endüksiyon Motoru 
 
B 
BB Operating Condition    Çalışma Durumu 
BERO Trade Name for a type of  Bir tip yaklaşım sensörünün ticari ismi 
 Proximity switch  
BI Binector Input    Binektör Giriş 
BIA German Institute for Occupational    Alman Meslek Güvenliği Kurumu 
 Safety  
BICO Binector Connector Technology Binektör Konnektör Teknolojisi 
• BLM Basic Line Module   Basic Line Modülü 
BOP Basic Operator Panel   Temel Operatör Paneli 
 
C 
C Capacitance    Kapasitans 
C.. Safety Message   Güvenlik Mesajı 
CAN Controller Area Network  Kontrolör Alan Şebekesi 
CBC Communication Board CAN  CAN iletişim kartı 
CD Compact Disk    Kompakt Disk 
CDS Command Data Set   Komut Verisi Takımı 
CI Connector Input   Konnektör Girişi 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 
 
  



 432 

CNC Computer Numerical Control  Bilgisayar Sayısal Kontrolü 
CO Connector Output   Konnektör Çıkışı 
CO/BO Connector Output/Binector Output Konnektör Çıkışı/Binektör Çıkış 
COB-ID CAN Object-Identification  CAN obje tanımlama  
COM Common Contact of a  Bir değişim rölesinin ortak bağlantısı 

change-over relay 
CP Communications Processor  İletişim İşlemcisi 
CPU Central Processor Unit  Merkez İşlemci Birim 
CRC Cyclic Redundancy Check  Döngüsel Dayanıklılık Kontrolü 
CSM Control Supply Unit   Kontrol Tedarik Birimi 
CU Control Unit    Kontrol Ünitesi 
 
D 
DAC Digital Analog Converter  Dijital Analog Dönüştürücü 
DC Direct Current    Doğru Akım 
DCN Direct Current Negative  Negatif Doğru Akım 
DCP Direct Current Positive  Pozitif Doğru Akım 
DDS Drive Data Set   Hız kontrol ünitesi verisi takımı 
DI Digital Input    Dijital Giriş 
DI/DO Bidirectional Digital Input/output Çift yönlü dijital giriş çıkış 
DMC DRIVE CLİQ Module Cabinet(hub) DRIVE-CLİQ Modül Kabini(Merkez) 
DO Digital Output    Dijital Çıkış 
DPRAM Dual Port Random Access Memory  Çiftli bağlantı noktası rasgele giriş belleği 
DRAM Dynamic Random Access Memory Dinamik Rasgele Giriş Belleği 
DRIVE-CLİQ Drive Component Link with IQ  IQ ile hız kontrol ünitesi parça bağlantısı 
DSC Dynamic Servo Control  Dinamik servo kontrolü 
E 
EDS Encoder Data Set   Enkoder Veri Takımı 
EGB Electrostatic Sensitive Devices(ESD)Elektrostatik duyarlı cihazlar 
ELP Earth Leakage Protection  Topraklama Kaçak Koruması 
EMK Electromagnetic Force(EMF)  Elektromanyetik Güç 
EMV Electromagnetic Compatibility(EMC) Elektromanyetik Uyumluluk 
EN Eurepean Standard   Avrupa Standardı 
EnDat Enkoder Data Interface  Enkoder veri arabirimi 
EP Enable Pulses    Vuruşları yetkilendirmek 
EPOS Basic Positioner   Temel Konumlandırıcı 
ES Engineering System   Mühendislik Sistemi 
ESB Equivalent Circuit Diagram   Eşdeğer Devre Şaması 
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Kısaltma  İngilizce     Türkçe 
F  Fault     Hata 
FAQ  Frequently Asked Questions  Sıkça Sorulan Sorular 
FCC Function Control Chart  Fonksiyon Kontrol Tablosu 
FEM Separately excited synchronous motor  Ayrı olarak ateşlenmiş senkron motor 
FEPROM Flash EPROM    Flash EPROM 
FG Function Generator   Fonksiyon jeneratörü 
FI Residual Current Circuit Breaker (RCCB) Artık Akım Devre Kesici 
FP Function Diagram   Fonksiyon Şeması 
FW Firmware    (Gömülü)Yazılım 
 
G 
GB Gigabyte    Gigabayt 
GC Global Control Telegram  Küresel Kontrol Telgrafı (Yayın Telgrafı) 

(broadcast telegram) 
GSD  Device Master File: describes the   Cihaz Ana Dosyası (bir PROFIBUS  
 Features of PRUFIBUS Slave      Özelliklerini tanımlar 
GSV Gate Supply Voltage    Kapı Besleme Gerilimi 
 
H 
HF High Frequency   Yüksek Frekans 
HFD High Frequency Reactör  Yüksek Frekans Reaktörü 
HLG Ramp Function Generator  Rampa Fonksiyon Jeneratörü 
HMI Human Machine Interface  İnsan-makine arabirimi 
HTL High Treshold Logic   Yüksek Eşik Mantığı 
HW Hardware    Donanım 
 
I 
i.V. In prepara tion:this feature is  Hazırlanmakta: bu özellik henüz mevcut  
 currently not available   değil 
IBN Commissioning   Devyeye alma 
I/O Input/Output    Giriş/Çıkış 
ID Identifier    Kimlik Belirleyici 
IEC International Electrotechnical  Uluslararası Elektroteknik Komisyonu 
 Commission 
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor İzole iki kutuplu transistor 
IL Pulse Suppression   Darbe Bastırma 
IT Insulated Three Phase supply network İzole 3 fazlı tedarik şebekesi 
IVP Internal Voltage Protection  Dahili Voltaj Koruması 
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Kısaltma İngilizce    Türkçe 
J  
JOG Jogging    Yavaş Hareket 
K 
KDV Data cross-checking   Çapraz veri kontrolü 
KIP Kinetic Buffering   Kinetik Arabelleğe Toplanma 
Kp Proportional Gain   Orantısal Kazanç 
KTY Special temperature sensor  Özel ısı sensoru 
 
L 
L Inductance    Enduktans 
LED Light Emitting Diode   Işık yayan Diyot 
LIN Linear Motor    Lineer motor 
LR Position Controller   Pozisyon kontrolörü 
LSB Least Significant Bit   En değersiz bit 
LSS Line Side Switch   Giriş Şalteri 
LU Lenght Unit    Uzunluk Birimi 
M 
M Reference Potential   Potansiyel sıfır noktası 
MB Megabyte    Megabayt 
MCC Motion Control Chart   Hareket Kontrol şeması 
MDS Motor Data Set   Motor Veri Takımı 
MLFB Machine Readable   Ürün Kodu 

product designation 
MMC  Man Machine Communication İnsan Makine İletişimi 
MSB  Most Significant Bit    En Değerli Bit 
MSCY_C1 Master Slave Cycle Class 1      Master-Slave Döngüsü Sınıf 1 
MT  Measuring Probe     Ölçüm ucu 
N 
N.C.  Not Connected     Bağlanmamış 
NAMUR Stardardization Association  Kimya endüstrisinde enstrümantasyon ve  
  for instrumentation and control kontrol standardizasyon kurumu 
  in the chemical İndustry  
NC Normally Closed Contact  Normalde Kapalı Kontak 
NC Numerical Control   Sayısal Kontrol 
NEMA National Electric Manufacturers Ulusal Elektrik Üreticileri 
 Association    Kurumu 
NM Zero Mark    Sıfır işareti 
NO Normally Open Contact  Normalde açık Kontak 
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Kısaltma İngilizce    Türkçe 
 
O 
OA Open Architecture   Açık Mimari 
OEM Original Equipment Manufacturer Orijinal Donanım Üreticisi 
OLP Optical Link Plug   Optik hat soketi 
OMI Option Module Interface  Seçenek Modülü Ara yüzü 
P 
p.. Adjustable Parameter   Ayarlanabilir Parametre 
PcCtrl Master Control   Ana Kumanda 
PDS Power unit Data Set   Güç Ünitesi Veri Takımı 
PE Protective Earth   Koruyucu Topraklama 
PELV Protective ekstra Low Voltage Koruyucu ekstra düşük voltaj 
PEM Permanent Magnet Synchronous  Sabit Mıknatıslı senkron Motor 
  Motor 
PG Programming Device   Programlama cihazı 
PI Proportional Integral   Oransal İntegral 
PID Proportional Integral Differential Oransal İntegral türev 
PLC Programmable Logic Controller  Programlanabilir Lojik Kontrolör 
PLL phase locked loop   faz kilitli döngü 
PNO PROFIBUS user organisation Profibus kullanıcı örgütü 
PPI point to Point Interface  Noktadan noktaya arabirim 
PRBS Pseudo Ramdom Binary signal Gürültü Sinyali 
PROFIBUS Process Field Bus   Proses alanı veri iletim yolu 
PS Power Supply    Güç Kaynağı 
PSA Power Stack Adapter   Güç depolama adaptörü 
PTC Positive Temperature Coefficient Pozitif Sıcaklık Katsayısı 
PTP Point to Point    Noktadan noktaya 
PWM Pulse Width Modulation  Darbe genlik modülasyonu 
PZD PROFIBUS process data  PROFIBUS proses verisi 
 
Q 
R 
r..  display parameter (read only)  gösterge parametre(sadece okunur) 
RAM Random Access Memory  Rasgele Girilen bellek 
RCCB Residual Current Circuit Breaker Artık Akım Devre Kesici 
RCD Residual Current Device  Artık Akım Gereci 
RJ45 Standard Describes an 8 pole plug Standart, sarılmış bir çift Ethernetle 8  
 Connector with twisted pair Ethernet  kutuplu bir soket konnektörü tanımlar 
RKA Cooling System    Soğutma sistemi 
 
 
 
 
 
 

© Siemens AG 2006 Tüm Hakları saklıdır. 
SINAMICS S120 Devreye Alma el Kitabı 04/2006 Basımı 

 
 



 436 

RO Read Only    Sadece Okunur 
RPDO Receive Process Data Object  Alım Süreci Veri Objesi 
RS232 Serial Interface   Seri arabirim 
RS485 standard, Describes the physical Standart, bir dijital seri arabirimin 
 Chracteristics of a digital   fiziki özelliklerini tanımlar 

serial interface 
RTC  Real Time Clock   Gerçek Zaman Saati 
 
S 
S1  Continious operation   Sürekli Çalışma 
S3  Periodic Duty    Periyodik görev 
SBC  Safe Brake Kontrol   Güvenli Fren Kontrolü 
SBH  Safe Operational Stop   Güvenli Çalışma duruşu 
SBR  Safe Braking Ramp   Güvenli Fren Rampası 
SBT  Safe Brake Test   Güvenli Fren Testi 
SCA  Safe Cam    Güvenli Kam 
SDI  Safe Direction    Güvenli yön 
SE  Safe Software limit switch  Güvenli Yazılım Sınır Anahtarı 
SG  Safely Reduced Speed  Güvenli olarak azaltılan hız 
SGA  Safety Relevant output  Güvenliğe ilişkin giriş 
SGE  Safety Relevant Output  Güvenliğe ilişkin Giriş 
SH  Safe Standstill    Güvenli Durgunluk 
SI  Safety Integrated   Entegre edilmiş Güvenlik 
SIL  Safety Integrity Level   Güvenlik Entegre seviyesi 
SLI  Safely Limited Increment  Güvenli olarak sınırlanan artış 
SLM  Smart Line Module   Smart Line Modülü 
SLP  Safely Limited Position  Güvenli olarak sınırlanan Konum 
SLS  Safely Limited Speed   Güvenli olarak sınırlanan hız 
SLVC  Sersorless Vector Control  Açık Çevrim Vektör Kontrolü 
SM  Sensor Module   Sensor Modülü 
SMC  Sensor Module Cabinet  Sensor Modül Kabini 
SME  Sensor Module External  Harici Sensor Modülü 
SN  Safe Software cam   Güvenli Yazılım Kamı 
SOS   Safe Operational Stop   Güvenli Operasyonel Durma 
SPC  Setpoint Channel   Sabit kurulum noktası kanalı 
SPS  Pragrammable logic Controller Programlanabilir Lojik Kontrolör 
SS1  Safe Stop 1    Güvenli Durma 1 
SS2  Safe Stop 2    Güvenli Durma2 
SSI  Synchronous Serial Interface  Senkron Seri Arabirim 
SSM  Safe Speed Monitoring n<nx  Güvenli hız gözetimi n<nx 
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SSR Safe Stop Ramp   Güvenli Durma Rampası 
STO Safe Torque off   Güvenli Tork Kapatma 
STW PROFIBUS Control Word  PROFIBUS Kontrol Word 
 
T 
TB Terminal Board   Giriş/Çıkış Kartı 
TIA Totally Integrated Automation Tümleşik Otomasyon 
TM Terminal Module   Giriş/Çıkışl Modülü 
TN Grounded three phase Supply network  Topraklı üç faz şebeke 
Tn Integral Time    İntegral Zamanı 
TPDO Transmit Process Data Object Proses verisi iletim objesi 
TT Grounded three phase Supply network  Topraklanmış üç faz tedarik şebekesi 
TTL Transistor-Transistor_Logic  Transistör-Transistör-Lojik 
 
U 
UL Underwriters Laboratories Inc.  Sigortacılar Laboratuarları ın. 
USV Uninterruptible Power Supply  Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 
V 
VC Vector Control   Vektör Kontrolü 
Vdc  DC Link Voltage   DC bara Voltajı 
VdcN Partial DC link Voltage Negative DC bara Negatif Gerilimi 
VdcP Partial DC Link Voltage Positive DC bara Pozitif Gerilimi 
VDE Association of German Electrical  Alman Elektrik Mühendisleri Odası 
 Engineers     
VDI  Association of German engineers Alman Mühendisler Odası 
Vpp Volt peak to peak   Tepeden tepeye gerilim 
VSM Voltage Sensing Module  Gerilim Ölçüm Modülü 
W 
WEA Automatic Restart   Otomatik yeniden başlama 
WZM  Machine Tool    Tkım Tezgahı 
X 
XML Extensible Marup Language  Genişletilebilir işaret Dili 
 
Y 
Z 
ZK DC link    DC Bara 
ZSW PROFIBUS Status word  PROFIBUS Durum Word’u 
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Notlar 
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Referanslar                                               D 
SINAMICS Dokümanları 
 
Kataloglar 
 
/D11.1/ SINAMICS G110 Konverter Şase Üniteleri 0,12 kW-3kW 
 Sipariş NO: E86060-K5511-A111-A2-7600                 10/2005 Basımı 
 
/D11/ SINAMICS G130 Hız Kontrol Ünitesi/Konverter Şase Birimleri 
 SINAMICS G150 Konverter Kabin Üniteleri 
 Sipariş NO: E86060-K5511-A101-A3-7600       12/2005 basımı 
 
/D21.1/ SINAMICS S120 Şase  Birimleri 
 Sipariş NO. E86060-K5521-A111-A2-7600        06/2005 Basımı 
 
/D21.3/ SINAMICS S150 Konverter Kabin Üniteleri 
  Sipariş NO. E86060-K5521-A131-A1-7600        05/2004 Basımı 
 
İlgili Kataloglar 
 
/ST70/  Tamamen Entegre Otomasyon için SIMATIC Parçaları Katalog ST70 
  Sipariş No: E86060-K4670-A111-A9-7600         10/2004 Basımı  
 
/PM10/ SIMOTION Hareket Kontrol Sistemi Katalog PM10 
 Sipariş Bilgisi 
 Sipariş No. E86060-K4910-A101-A5-7600            07/2005 Basımı 
/NC61/ SINUMERIK& SINAMICS 
 Makine Araçleri için Otomasyon Sistemleri   
 Sipariş Bilgisi 
 Sipariş No: E86060-K4461-A101-A1   09/2005 basımı 
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İnteraktif Kataloglar 
 
/CA01/ Otomasyon ve Hız kontrol üniteleriin offline postası 
 CD-ROM 
 Sipariş No: E86060-D4001-A100-C4-7600   10/2005 Basımı 
/Posta/ A&D Posta, Katalog ve Online sipariş Sistemi 
  http://www.siemens.com/automation/mall 
 
Elektronik Dokümantasyon 
 
/CD2/  SINAMICS 
 SINAMICS Sistemi 
 Sipariş No: 6SL3097-2CA00-0YG3    05/2006 Basımı 
 
Kullanıcı Dokümanları 
 
 _______________________________________________________________ 
 Not: 
 SINAMICS dokümanlarını dosyalamak için istenirse uygun tasarımda halka 

bağlantılar sipariş edilebilir. 
 Sipariş No: E20001-Y60-M112-7400 
 _______________________________________________________________ 
 
 
/BA1/ SINAMICS G150 
 İşletme Talimatları 
 Sipariş No: Talep halinde temin edilir.  03/2006 Basımı 
 
/BA2/ SINAMICS G130 
 İşletme Talimatları 
 Sipariş No: Talep halinde temin edilir.  03/2006 Basımı 
/BA3/ SINAMICS S150 
 İşletme Talimatları 
 Sipariş No: Talep halinde temin edilir.  03/2006 Basımı 
 
/GH1/ SINAMICS S120 
 Kontrol Ünitesi ve ilave sistem parçaları için donanım el kitabı 
 Sipariş No. 6SL3097-2AH00-0BP3   03/2006 Basımı 
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/GH2/ SINAMICS S120 
 Kompakt Güç Bölmeleri için Donanım El Kitabı 
 Sipariş No: 6SL3097-2AC00-0BP3   03/2006 Basımı 
 
/GH3/ SINAMICS S120 
 Şase Güç Bölmeleri için Donanım El Kitabı 
 Sipariş No: 6SL3097-2AE00-OBP1   03/2006 Basımı 
 
/GH4/ SINAMICS S120 
 Kompakt Soğuk Plaka için Donanım El Kitabı 
 Sipariş No: 6SL3097-2AJ00-OBP3   03/2006 Basımı 
 
/GH5/ SINAMICS S120 
 Kabin Modülleri için Donanım El Kitabı 

Sipariş No: Talep Üzerine    03/2006 Basımı 
 
/GH6/  SINAMICS S120 
  AC Hız kontrol ünitesi için Donanım El Kitabı 
  Sipariş No: 6SL3097-2AL00-0BP0   03/2006 Basımı 
/GS1/  SINAMICS S120 
  Başlarken 
  Sipariş No: 6SL3097-2AG00-0BP2   03/2006 Basımı 
/IH1/  SINAMICS S120 
  Yerleşim ve Başlama El Kitabı   04/2006 Basımı 
  Sipariş No: 6SL3097-2AF00-OBP5 
 
/FH1/  SINAMICS S120      
  Fonksiyon El Kitabı 
  Sipariş No: 6SL3097-2AB00-OBP2   03/2006 Basımı 
 
/IH2/  SINAMICS S120 
  CANopen için yerleşim ve başlama El Kitabı 
  Sipariş No: 6SL3097-2AA00-OBP2 
 
/LH1/  SINAMICS  S 
  Liste El Kitabı 
  Sipariş No: 6SL3097-2AP00-OBP4 
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İlave Tamamlayıcı Doküman 
 
1  Hız kontrol ünitesi S Temel V5.1 
 Fonksiyon Tanımı 
 Siemens A&D ürün dizininden hız kontrol üniteleri için mühendislik sistemi 
  Sipariş No: 6SW1700-0JA00-0BA0   08/2001 Basımı 
 
2 SIMOTION Mühendislik Sistemi 
 İşletme 
 Sipariş No:6au1900-1AB31-0BA0   12/2004 Basımı 
 
/PJAL/ SIMODRIVE, SIMOVERT Ana Hız kontrol üniteleri, SINAMICS 
 Senkron Motorların genel parçaları 
 Planlama Kılavuzu 
 Sipariş No: 6SN1197-0AD07-0BP2   12/2004 Basımı 
 
/PFK7S/ SIMODRIVE Senkron Motorlar 1FK7 
 Planlama Kılavuzu 
 Sipariş No: 6SN1197-0AD16-0BP0   12/2004 Basımı 
 
/PFT6S/ SIMODRIVE Senkron Motorlar 1FT6 
 Planlama Kılavuzu 
 Sipariş No: 6SN1197-0AD12-0BP0   12/2004 Basımı 
 
/PFK7/ SIMODRIVE ve SIMOVERT Ana Hız kontrol ünitesi Senkron Motorlar 1FK7 
 Planlama Kılavuzu 
 Sipariş No: 6SN1197-0AD06-0BP2   07/2005 Basımı 
 
/PFT6/ SIMODRIVE ve SIMOVERT Ana Hız kontrol ünitesi Senkron Motorlar 1FT6 
 Planlama Kılavuzu 
 Sipariş No: 6SN1197-0AD02-0BP1   07/2005 Basımı 
 
PROFIBUS Dokümantasyonu 
 
/P1/ PROFIBUS-DP/DPV1 IEC 61158 
 Kullanıcılar için Temel Bilgiler, İpuçları ve Becerileri 
 Hüthig; Manfred Popp, 2, Basım 
 ISBN 3-7785-2781-9 
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/P2/ PROFIBUS DP, Başlarken 
 PROFIBUS Nutzerorganisation e.V Manfred Popp 
  Sipariş No: 4.071 
 
/P3/ PROFIBUS DP ile desantralizasyon 
 Mimari ve Temel Bilgiler, ‘nin SIMATIC S7 ile yapılandırılması ve kullanımı 
 SIEMENS,  MCD Yayınları, Josef Weigmann, Gerhard Kilian 
  Sipariş No: A19100-L531-B714-7600 
 ISBN 3-89578-074-X 
 
/P4/ PROFIBUS Şebekeleri için El Kitabı, SIEMENS 
 Sipariş No: 6GK1970-5CA20-0BA0 
 
/P5/ PROFIBUS Profil PROFIdrive Profili Hız kontrol ünitesi Teknolojisi 
 PROFIBUS kullanıcıları Örgütü e.V. 
 Haid und Neu Strasse 7, 76131 Karlsruhe 
 Sipariş No: 3.172    Versiyon 3,1 Kasım 2002 
 
/IKPI/ SIMATIC NET, Endüstriyel İletişim ve alan Araçleri 
 Katalog 
 Sipariş No: E86060-K6710-A101-B4-7600  2005 Basımı 
 
/PDP/ PROFIBUS  Yerleşim Kılavuzları 
 PROFIBUS-FMS/DP için Yerleştirme Kılavuzları 
 RS 485 İletişimi için yerleştirme ve Elektrik bağlantısı tavsiyeleri 
 Sipariş No: 2.112   Versiyon 1.0 
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Güvenlik Donanımı için Dokümantasyon 
 _______________________________________________________________ 
 Not: 
 Entegre güvenlik için teknik dokümantasyon hakkında daha fazla bilgi için 

aşağıdaki adresi ziyaret ediniz. 
 http://www.siemens.com/safety 
 Aşağıdaki liste güvenliğe ilişkin mevcut dokümantasyonun bazılarını 

içermektedir. 
 ____________________________________________________________ 
 
/LVP/ Düşük Voltaj Şalt Cihazı 
 Katalog 
 Sipariş No: E86060-K1002-P101-A5-7600  2005 Basımı 
 
/LV10/ Endüstriyel Şalt Cihazı 
 Katalog 
 Sipariş No: E86060-K1002-A101-A4-7600  2004 Basımı 
 
/LV20/ BERO- otomasyon Uygulamaları için Sensorlar 
 Katalog 
 Sipariş no : E86060-K1803-A101-A3-7600  2004 Basımı 
 
/LV30/ Enerji Dağılımı için Ürünler ve Sistemler 
 Katalog 
 Sipariş no: E86060-K1801-A101-A4-7600  2004 Basımı 
 
/MRL/ Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 98/37/EG yönergesi 
 Makine Yönergesi 
         22 Temmuz 1998 Basımı 
/SIAH/ Entegre Güvenlik 
 Uygulama El Kitabı 
 Sipariş No: 6ZB5000-0AA01-0BA0   4. Basımı 
/SICD/ Etegre Güvenlik 
 CD-ROM 
 Sipariş No: E20001-D10-M103-7400-7600  9/2004 Basımı 
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Fihrist 
A 
Kısaltmalar C-433 
Kabul sertifikası 7-284 
Kabul testi 7-284 
Giriş seviyeleri 9-342 
Onay 8-331 
Adres 

İnternetteki Lisans Yöneticisi 9-397 
İnternetteki ürün bilgisi viii 
PROFİBUS adresinin ayarlanması 5-206 

Alarm Arabelleği 8-334 
Alarm Tarihçesi 8-334 
Alarm Değeri 8-334 
Alarmlar 8-330 

Alarm Arabelleği 8-334 
Alarm Tarihçesi 8-334 
Yapılandırma 8-335 

Analog Girişler 9-380 
Özellikleri 9-385 
Sinyal işleme 9-385 

Analog Çıkışlar 9-380 
Özellikleri 9-385 
Sinyal işleme 9-386 

ASCII kod,Lisanslama 9-399 
 
Kabul 
Başlayıcılar(okuma ipuçları) vi 
BICO teknolojisi 
 Konverterler 9-357 
 Sabit değerler 9-357 
 Arabağlantı sinyalleri 9-354 
 Bu nedir?9-353 
Çift yönlü giriş/çıkışlar 9-380 
Binektör 9-353 
BOP20 
 Hız kontrol ünitesi Kontrol Kelimesi 9-
412 
 Önemli fonksiyonlar 3-68 
 
C 
Kataloglar D-441 
Merkez Sondaj, örnek 4-181 
Lisans Sertifikası 9-397 
 
 
 
 
 
 

 
Devreye alma 
 Kontrol Listesi 2-33,2-34 
 Entegre Güvenlik 7-267 

STARTER ile 3-60 
İletişim  
 PROFIdrive hakkında 4-126 
 PROFIBUS aracılığıyla 5-198 
 PROFINET IO aracılığıyla 6-228 
Parça değişimi, örnekler 9-366 
Konnektör 9-354 
Kontrol Ünitesi Önyükleme sırasında  
LED’ler 8-298 
Kontrol Ünitesi LED’ler yüklemeden sonra 8-299 
Çapraz veri kıyaslama 7-252 
Müşteri Desteği viii 
 
D 
Veri takımları 
 CDS: Komut Veri Takımı 9-343 
 DDS: Hız kontrol ünitesi Veri Takımı 9-
344 
 EDS: Enkoder Veri Takımı 9-345 
 MDS: Motor veri takımı 9-346 
Aks numarasını belirlemek 4-189 
Obje numarasının tespiti 4-189 
Cihaz Tanıma 5-207 
Teşhis 
 CBE20 için LED kullanımı 8-314 
 Aktif Hat Modülünde LED kullanımı 8-
303 
 Temel Hat modülünde LED kullanımı 8-
304 

Kompakt tip Fren Modülü için LED 
kullanımı 8-308 
Kontrol Kaynak modülünde LED 
kullanımı 8-308 
Kontrol Ünitesi 320’de LED kullanımı 
 8-299 
Çift Motor Modülünde Led kullanımı 8-
307 
Güç Modüllerinde LED kullanımı 8-307 
Sensor Modül Kabininde 10 LED 
kullanımı 8-309 
Sensor Modül Kabininde 20ED kullanımı 
 8-309 
Sensor Modül Kabininde 30LED 
kullanımı 8-310 
Tek Motor Modülünde LED kullanımı 8-
307 
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Smart hat modülünde LED kullanımı 
 
 
 16kW ve 36 kW 8-306 
5 kW ve 10kW   8-305 

LED’leri Terminal Modülü 15’te kullanma 
 8-311 
LED’leri Terminal Modülü 31’de kullanma 
8-312 
LED’leri teminal modülü41’de kullanma 
8-313 
Teşhis Fonksiyonu 8-316 

Fonksiyon Jeneratörü 8-317 
Ölçüm soketleri 8-325 
İzleme 8-321 

Dijital Girişler 9-380 
Çift yönlü 9-383 
Çalışmıyorlarsa 9-381 
Özellikleri 9-381 
Sinyal işleme 9-381 

Dijital Çıkışlar 9-380 
Çift yönlü 9-383 
Çalışmıyorlarsa 9-382 
Özellikleri 9-382 
Sinyal işleme 9-382 

Rehber 
Kısaltmalar c-433 
Referanslar D-441 

DRIVE-CLİQ 9-362 
 Elektrik bağlantısı kuralları 2-38 
Hız kontrol ünitesi obje 9-351 
E 
Elektronik tip plaka 9-362 
Enkoder Arabirimi 4-163 
 Referans işareti bulmak 4-166 
 Değişken Ölçüm 4-167 
EDDA uyarıları x 
Örnek 
PROFIBUS Telgraf karakteri 5-202 
PROFIBUS ile parametre okuma 4-190 
PROFIBUS adres ayarı 5-206 
PROFIBUS ile parametre yazımı 4-193 
F 
Hata Arabelleği 8-333 
Hata değeri 8-333 
Hatalar 8-330 
 Tanıma 8-331 
 Yapılandırma 8-335 
 Hata arabelleği 8-333 
Referans işareti bulmak 4-166 

Bilgiyi bulmak vii 
Hareketli ölçümü 4-167 
Zorunlu kontrol prosedürü 7-251 
Serbest telgraflar 4-128 
Fonksiyon Jeneratörü, özellikler 8-318 
Fonksiyon Modülleri 9-361 
Fonksiyonlar 
 Güvenli fren kontrolü(SBC)7-263 
 Süvenli Durma(SH)7-255 
 Entegre Güvenlik 7-248 
G 
sinyaller için jeneratör 8-317 
H 
Yüksek hızlı girişler 9-380 
Danışma hattı viii 
İ 
Bilgi 
Elektrostatik duyarlılık x 
Yeni başlayanlar için vi 
Danışma hattı viii 
Güvenlik xi 
Teknik destek viii 
Girişler Çıkışlar genel açıklama 9-380 
BICO teknolojisini kullanarak sinyalleri dahili 
olarak bağlantılandırma 9-354 
BICO teknolojisi ile dahili bağlantı 9-354 
Internet viii 
L 
LED’ler 
CBE20 için 8-314 
Kontrol Ünitesi 320 8-299 
Aktif Hat Modülünde 8-303 
Temel hat modülünde 8-304 
Kompakt frenleme Modülünde 8-308 
Kontrol tedarik modülünde 8-308 
Çift motor modülünde 8-307 
Güç modüllerinde 8-307 
Sensor modül kabini 10, 8-309 
Sensor modül kabini 20 8,309 
Sensor modül kabini 30, 8-310 
Tek motor modülünde8-307 
Smart hat modülünde 
 16kW ve 36kW 8-306 
 5 kW ve 10kW 8-305 
Terminal modülü 15’te 8-311 
Terminal Modülü 31’de 8-312 
Terminal modülü 41’de 8-313 
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Lisans anahtarı 9-397 
Lisans yöneticisi 9-397 
Lisanslama 9-397 
ASCII kodu 9-399 
Liste 

Kısaltmalar C-433 
Referanslar D-441 
 
M 
Üreticiye özel telgraflar 4-128 
Ölçme Fonksiyonu 8-322 
Ölçüm girişsi, merkezi 4-181 
Ölçüm Soketleri 8-325 
Mesajlar 8-330 
 Yapılandırma 8-335 
 Harici tetikleme 8-337 
 Harekete geçirme 8-336 
Gözetin saat devresi     7-252 
PROFIBUS ile hareket kontrolü 5-213 
Motor Kodu, A-413 
 
N 
Notasyonlar ix 
 
O 
STARTER ile online çalışma 3-62,3-64 
 
P 
Parametrelendirme 
 BOP kullanarak 9-401 
 STARTER ile 3-60 
Parametreler 9-340 
 Kategoriler 9-340 
 Tipler 9-340 
Güç girişinin engellenmesi 4-151,4-153 
Proses Verisi 4-131 
 Gerçek değerler  
 E_DİJİTAL 4-149 
 G1_XIST1, 4-149,4-170 
 G1_XIST2 4-149, 4-171 
 G2_XIST2 4-149,4-174 
 G3_XIST1 4-149,4-174 
 G3_XIST2 4-149,4-174 
 IAIST-GLATT 4-149 
 ITIST-GLATT 4-149 
 MIST_GLATT, 4-149 
 

 
 
 

NIST_A 4-149,4-155 
NIST_A_GLATT 4-149 
NIST_B 4-149,4-155 
PIST_GLATT,4-149 

Kontrol Kelimeleri 
 A-DIGITAL 4-135,4-176 
 CU_STW 4-136,4-142 
 E_STW1 4-136,4-142 

G1_STW 4-135,4-164 
G2_STW 4-135,4-168 
G3_STW 4-135,4-168 
MDIAcc,4-135 
MDIDec,4-135 
MDImode, 4-135 
MDIPos,4-135 
MDIVel,4-135 
MT_STW,4-135 
Over,4-135 
posSTW4-135,4-145 
SATZAMW,4-135,4-144 
STW1(konumlandırma modu)4-139 
STW2 4-135,4-141 

Sabit Kurulum Noktaları 
 KPC 4-135,4-146 
 MOMRED 4-135,4-148 
 NSOLL_A 4-135,4-145 
 NSOLL_B 4-135,4-146 
 XERR 4-135,4-146 
Durum Kelimeleri 
 A_ZSW1 4-150 
 AIST_GLATT 4-150 
 AKTSATZ 4-150 
 CU_ZSW 4-150,4-177 
 E-DIGITAL,4-179 
 E_ZSW1 4-160 
 HATA_KODU 4-150 
 G1_ZSW 4-149 
 G2_ZSW 4-149,4-174 
 G3_ZSW 4-149-4-174 
 Gn_ZSW, 4-168 

MELDW 4-150,4-156 
MSOLL_GLATT,4-150 
MT_ZSW 4-150 
MT1_ZS_F 4-150 
MT1_ZS_S 4-150 
MT2_ZS_F 4-150 
Mt2_ZS_S 4-150 
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Uyarı Kodu, 4-150 
XistP, 4-150 
ZSW1,4-149,4-150 

 ZSW1(konumlandırma modu) 4-152 
 ZSW2,4-149,4-155 
PROFIBUS,5-198 
 Parçalar 2-36 
 Cihaz tanıma 5-207 
 Cihaz Ana dosyası 5-207 
 Arabirim modu 4-133 
 Ana sınıf 1 ve 2 5-199 
 PROFIBUS ile hareket kont. 5-213 
 Adres ayarı 5-206 
 Oturum kapatma süresi 5-219 
 Bağımlı-bağımlı iletişim 5-220 
 Telgraflar 4-127 
 Sınırlayıcı rezistör 5-208 
PROFIBUS telgraf yapısı 5-202 
PROFIdrive 4-126 
 Kontrolör, Gözetmen, hız kontrol ünitesi 

ünite 4-126 
PROFINET IO 6-228 
 Adresler 6-230 
 Cihaz OM 6-239 
 GSDML v1.0 6-235 
 GSDML v2.0 6-237 
 RT ve IRT 6-229 
 
Q 
El Kitabı hakkında sorular viii 
 
R 
Kaydedici 8-321 
Referanslar D-441 
 
S 
Düvenli Durma (stop) 1, 7-261 
Entegre Güvenlik 
 Kabul Sertifikası 7-284 

Kabul Testi 7-284 
Hataları tanıma,7-276 
Devreye alma 7-267 
Parça değiştirme 7-269 
Fonksiyon şeması gen. Açıklamalar 
7–278 
Genel Bilgi 7-248 
Parametre açıklamaları 7-277 
Parola 7-254 
Güvenli fren kontrolü(SBC)7-263 
Güvenli duraklama (SH)7-255 

Güvenli durma(stop)1, 7-261 
Seri Devreye alma 7-268 
Standartlar ve Yönergeler 7-249 
Duruş cevapları 7-275 

Entegre Güvenlik Parolası 7-254 
Güvenliğe ilişkin giriş sinyalleri 7-251 
Örnekleme zamanları 9-370 
Telgraftaki objelerin sıralaması 5-200 
İzleme fonksiyonu ile sinyal kaydı 8-316 
SIMATIC S7-H sistemi 1-26 
Bağımlı-bağımlı iletişimi PROFIBUS 5-220 
Ölçüm için soketler 8-325 
Standart Kapsam vii 
Standart telgraflar 4-127 
STARTER 3-60 
 Önemli fonksiyonlar 3-60 
 PROFIBUS ile online çalışma 3-62 
 PROFINET ile online çalışma 3-64 
STARTER araçleri, gösterge 3-61 
STOP cevabı 
 STOP A,7-275 
 STOP F,7-275 
Ek- lisanslama 9-397 
Destek viii 
PROFIBUS adres anahtarları 5-206 
Sistem Örnekleme zamanları 9-370 
 
T 
T0,T1,T2 8-325 
Teknik Destek viii 
Telgraflar  
 Serbest 4-128 
 Üreticiye özgü 4-128 
 Objelerin sırası 5-200 
 Standart 4-127 
 Yapı 4-131 
Kapatma yolları için test 7-251 
STARTER Araçleri 3-60 
İzleme 8-321 
İzleme fonksiyonu, sinyal kaydı 8-316 
İki kanallı fren kontrolü 7-265 
Tip plakası, elektronik 9-362 
 
W 
Elektrik bağlantısı kuralları, DRIVE-CLİQ 2-38 
 
Y 
Y hattı, SIMATIC S7-H sistemi 1-26 
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Öneriler 
 
Düzeltmeler 
 

SIEMENS AG 
A&D MC BMS 
POSTFACY 3180 
91050 ERLANGEN, ALMANYA 
TEL. +49(0)180/5050-222 (destek hattı) 
Faks: +49(0) 9131/98-63315 (dokümantasyon) 
e-mail: motioncontrol.docu@siemens.com  
 

SINAMICS S120 el kitabı yayını için 
 
Üretici/servis Dokümantasyonu 

Gönderen 
İsmi  

Devreye Alma El Kitabı 
Sipariş No: 6SL3 097-2AF00-0BP5 
Basım: 04/2006 

Firma/bölüm 
Adres:  
Posta Kodu                Kasaba 
Telefon 
Faks  

Bu yayını okurken herhangi bir basım hatası 
görürseniz lütfen bizi bu formla uyarınız. 
Geliştirmek için yapılacak önerilerde 
memnuniyetle karşılanacaktır.  
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SINAMICS DOK SINAMICS DOKÜMANTASYONUNUN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

Genel dokümantasyon /Kataloglar 

 
D11.1   D-11      D21,1     D21,3 
Konverter şase Ünitesi      Konverter Şase Üniteleri     Şase Üniteleri     Vektör kontrolü kabin üniteleri 
0,12-3kW                      Konverter kabin Üniteleri     75-1200 kW 
 

Üretici servis Dokümantasyonu 
 

 
-Başlarken         İşletme talimatları-kompakt        İşletme talimatları      İşletme talimatları          İşletme talimatları 
İşletme talimatları        İşletme Talimatları    Liste El Kitabı         Liste El Kitabı                 Liste El Kitabı 
Liste El Kitabı          Liste El Kitabı 
 
 

Üretici/Servis Dokümantasyonu 
 

 
-Başlarken       -İşletme Talimatları 
-Kontrol Ünitesi ve İlave Sistem Parçaları Donanım El Kitabı  -Liste El Kitabı 
-Kompakt Güç Bölmeleri için Donanım El Kitabı 
-Kompakt Güç Bölmeleri Soğuk plaka için Donanım El Kitabı 
-Şase Güç Bölmeleri için Donanım El Kitabı 
-AC Sürücü Donanım El Kitabı 
- Fonksiyon El Kitabı- CANopen Devreye alma el kitabı 
-Fonksiyon El Kitabı; Fonksiyon El Kitabı;Serbest Fonksiyon Blokları 
-Liste El Kitabı 

Üretici/Servis Dokümantasyonu 
 

 
 DOCONSD           Motorlar Planlama Kılavuzu   EMC Yerleşim Kılavuz hattı 
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