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Geleceğin fabrikası için modüler hata teşhis çözümleri 

 

Her zaman ve her yerde akıllı hata teşhis 

 

 

Ostfildern / Almanya, Nisan 2018 - Her şeyin her şeyle 

bağlantısının olduğu akıllı üretim süreçleri, verimliliği önemli 

ölçüde artırabilir. Ancak, bu yalnızca çeşitli verilerin mevcut 

olması halinde mümkündür. Yenilikçi hata teşhis çözümleri, 

akıllı fabrika taleplerine esnek bir şekilde ölçeklenebilir ve hazır 

olmalıdır. 

 

İşlevsel emniyetliliği sağlamak için, örneğin emniyet kapısının 

tehlikeli bir bölgeye açılması halinde sistemlerin hemen durması 

önemlidir. Bu kapıların durumu, genellikle aşağıdaki standart 

yaklaşıma göre seri olarak bağlanan emniyet sensörleri tarafından 

tespit edilir: Bir sensörün OSSD (Çıkış Anahtarlama Sinyalizasyon 

Cihazı) çıkışları, aşağıdaki sensörün girişlerine bağlanır. Önceden 

hangi sensörün tetiklendiğini bulmak için, tüm sensörlerin karmaşık 

ve pahalı olan bir yıldız konfigürasyonunda ayrı ayrı bağlanmış 

olması gerekirdi. Ayrıca, sadece bir sensörün aktüatörü tespit edip 

etmediğine dair bilgi şeklinde 1 bit iletmek mümkündü. 

Otomasyon sistemi üreticisi Pilz'in Emniyet Cihazı Hata Teşhisi gibi 

akıllı hata teşhis çözümü sayesinde, emniyet cihazları için durum 

bilgisine artık erişilebilmekte, bu cihazların konfigürasyon 

parametreleri okunmakta ve eylemler görselleştirilmektedir. Sonuç 

olarak, sistemlerin kullanılabilirliği artmaktadır. 

 

Seri bağlantı papatya zinciri konfigürasyonu için de yenidir 

Pilz GmbH & Co. 
KGFelix-Wankel-Straße 

273760 
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www.pilz.com 
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Bir filedbus modülünün yanı sıra bir distribütör ve emniyet sensörü 

teknolojisinden oluşan hata teşhis çözümü sayesinde, denenmiş ve 

test edilmiş seri bağlantı prensibi, ilk kez, çeşitli üreticilerin ürettiği 

emniyet cihazlarıyla düşük maliyetli bir papatya zinciri 

konfigürasyonunda da uygulanabilir. Ayrıca, bu sistem- sistemin 

sensörleri kullanılması halinde- süreçlerin gerekliliklerine göre isteğe 

bağlı olarak etkinleştirilebilecek hata teşhis fonksiyonlarını da 

destekler. Bu da tesis operatörüne yüksek oranda esneklik sağlar. 

Sensörleri bağlamak için standart bir kablo yeterlidir. Ayrıca, 

uygulama senaryosuna bağlı olarak, sahada ve kontrol kabininde 

kurulum için optimum çözümler sağlayan IP67 veya IP20 koruma 

tipinde pasif kablolama yardımcıları mevcuttur. 

 

Akıllı sensörler çok sayıda fonksiyon sunar 

Bu durumda hata teşhis bilgileri - daha önce 1 bit ile 

karşılaştırıldığında - 300 bayta kadar çıktığı için şimdiye kadar 

oldukça karmaşık sensörlerin ve programlanabilir lojik kontrolörlerin 

koruyucusu olan bireysel seri numaraları, sürüm durumu, mevcut 

koşullar ve ayrıca geçmiş hata koşulları gibi işlevleri gerçekleştirmek 

artık mümkündür. Bu ve diğer veri ve bilgiler artık sensördedir. 

Sensör, kullanıcının ihtiyaç duyduğu veri ve bilgileri tam olarak 

sağlar. Örneğin, kullanıcılar hata teşhis bilgilerini kullanarak yüksek 

kodlanmış bir anahtar ve kodlanmış bir anahtar arasında seçim 

yapabilir. Her ikisi de onaysız değişiklik yapmaya karşı yüksek 

derecede koruma sağlar: Kullanıcı yüksek kodlanmış bir anahtar 

seçerse, koruma anahtarda kalıcı ve sağlam bir şekilde uygulanır. 

Ancak, kullanıcılar kodlanmış anahtarların bazı verilerini kolayca 

kontrol ünitesinin hafızasına aktarabilirler; bu sayede esnek bir 

şekilde “yüksek kodlanmış anahtarın çoğaltılmasını” sağlayabilirler. 
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Yerel olarak ve İnternet üzerinden durum takibi 

Burada veriler Modbus veya Profibus üzerinden ve ileride ise 

Profinet veya Ethernet/IP üzerinden sorgulanabilir ve işlenebilir. 

Daha sonra bilgisayar ekranında veya bir PLC monitöründe - web 

sunucusu üzerinden - fieldbus modülü görünümüyle düzgün bir 

şekilde sunulur. Başka bir deyişle: Veriler, makine operatörü 

tarafından ve ayrıca uzaktan erişim yoluyla elde edilebilir. 

Hata teşhis çözümü, maksimum on altı emniyet sensörü bağlantısı 

için yapılandırılmıştır, bu nedenle emniyet devrelerinin mimarisiyle 

bağlantısı yoktur. Bu nedenle, örneğin makinenin sol ve sağ 

tarafındaki emniyet sensörleri için bir hata teşhis arayüzü 

kullanılabilir, böylece bu sensörlerin her biri bir emniyet 

değerlendirme cihazı tarafından ayrı olarak işlenebilir. Bu şekilde, 

tüm sensörler hata teşhis sistemindeki bir ana kapıdan merkezi 

olarak yönetilebilir ve bu da birkaç emniyet cihazının izlenmesini 

önemli ölçüde kolaylaştırır. Ağ yapısının nasıl konfigüre edildiğine 

bağlı olarak, ana kapı, DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar 

Konfigürasyon Protokolü) veya önceden tanımlanmış bir IP adresi 

üzerinden bağlanabilir. Bu, kullanıcılara mevcut uygulamalarının 

ağa entegrasyonu konusunda büyük bir özgürlük sunar. 

 

En büyük uygulamalar için bile tek kablo çözümü 

Hangi hata teşhis bilgileri kaydedilebilir? Öncelikle emniyet 

sensörlerinin durumu ve ayrıca giriş ve çıkışlarının durumu. 

Önceden dikkatlice ölçülmediyse, özellikle uzun kablolarda 

meydana gelebilecek aşırı gerilim veya düşük gerilim uyarılarını 

okumak da mümkündür. Bunun nedeni, diğer sistemlerden farklı 

olarak, yenilikçi hata teşhis çözümü toplam 900 m'ye kadar 

genişletilebilir ve bu sayede tek kablo çözümüyle ilk kez örneğin 

çelik endüstrisindeki büyük yüksek depolara, intralojistik 
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uygulamalara veya çelik endüstrisindeki yayılmış tesislere 

bağlanabilir. 

 

Hataların net bir şekilde belirlenmesi 

Ayrıca, ürün numarası, ürün sürüm numarası ve seri numarası gibi 

cihaz özellikleri de çağrılabilir veya bir arıza durumunda yenisiyle 

değiştirmeyi kolaylaştıran ekipman tanımlayıcıları kaydedilebilir. Bu 

bilgi, karmaşık tesislerde hatalı bir emniyet sensörünü hızlıca 

bulmak için de faydalıdır. Ayrıca, hata teşhis çözümünün fieldbus 

modülü, voltaj sıfırlamasından sonra bile tüm durum değişikliklerini 

kaydeder. Bu, arızaların açıkça tanımlanmasını sağlar; ancak 

emniyet sensörleri LED'lerinin kullanılması durumunda geçerli 

değildir. Bu onarım çalışmaları sırasında diğer arızaların- örneğin 

fişlerin sökülmesi sonucu ortaya çıkan arızalar- kolayca tespit 

edilebilir olması açısından önemlidir; böylece esas arızanın tespit 

edilmesi artık mümkün olmayabilir. Kısacası, hata teşhis çözümü, 

sistemlerin daha hızlı bir şekilde tekrar devreye alınabilmesini 

sağlar. 

Bir başka avantaj da bir emniyet sensörünün bir emniyet kapısı 

açması halinde kontrol kabinindeki uyarı lambalarına doğrudan 

enerji verilebilmesidir. Bu yöntem hala emniyet otomasyonunda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Hata teşhis çözümünün fieldbus 

modülü, en fazla altı lambayı doğrudan çalıştırmayı destekleyerek 

görselleştirme için gerekli olan mühendislik ve programlama 

gerekliliklerini azaltır. Bu, tesis operatörünün sahadaki basit 

kablolamadan faydalandığı, ancak yine de tam olarak hangi kapının 

etkilendiğini bildiği anlamına gelir. 

 

Koruyucu kilitleme artık ayrı olarak gerçekleştirilebilir. 
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PSENmlock güvenli emniyet kapısı sistemi ile birlikte, yaygın tek 

kablolu çözüme rağmen, hata teşhis çözümü ile emniyet kapılarına 

ayrı ayrı enerji sağlamak artık mümkündür. Örneğin, bir sistemde 

bakım çalışması veya bir takım değişimi sırasında, hangi kapıların 

sistem kapatıldıktan sonra açılabileceğini ve kimin erişim yetkisine 

sahip olduğunu tanımlamak mümkündür- Emniyet Cihazı Hata 

teşhis kullanılmazsa tüm kapılar açılabilir. Bu, yalnızca uygun eğitim 

ve yetkiye sahip personelin sisteme erişmesini sağlamanın yanı sıra 

sahadaki yetkisiz değişiklik girişimlerini veya veri hırsızlığını da 

önler.  

 

Değişikliklerin belgelenmesi aksama sürelerini en aza indirir 

Hata teşhis çözümünün sahada veya uzaktan çok çeşitli hata teşhis 

verilerinin toplanmasını sağlaması nedeniyle, Endüstri 4.0 

bağlamında giderek daha fazla önem kazanan öngörücü bakım için 

de kullanılabilir. Bu, yalnızca aşınmış parçaların zamanında 

değiştirilmesi ile ilgili olarak değil, aynı zamanda işletme 

emniyetliliğini sağlamak için de geçerlidir. Önceden, bir operatörün 

yıllar sonra bir sorunu rapor etmesi halinde, imalatçı için makinede 

hangi parçaların değiştiğinin tespit edilmesi zordu. Artık, hata teşhis 

çözümünde depolanan verileri kullanarak, esas durumu bir tıkla 

mevcut durumla - ve kontrol düzeyinde gerekli olan ek donanım 

olmadan - karşılaştırmak mümkündür. Bu da aksama sürelerinin 

kısaltılmasına yardımcı olur. 

 

Hata teşhis çözümü modüler yaklaşımı destekler 

Endüstri 4.0 senaryolarının bir başka örneği de modüler sistemlerin 

işlevsel emniyet için sunulan akıllı çözümlerdir. Hata teşhis çözümü 

için zincirleme bağlantı kullanarak, mühendisin başka bir modül 

eklemesi nispeten kolaydır. Örneğin, müşterilerin sadece ürünlerinin 
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üretilmesini değil, aynı zamanda da folyoyla sarılmasını ve 

paketlenmesini de istemesi halinde, yeni bir kablolamaya gerek 

yoktur, kontrol kabininde ve tasarım planlarında değişiklik yapmak 

gerekmez ve ek Emniyet cihazı gerekli değildir. Elektrik devresi 

haricinde, tüm gerekli olan, her modül için sağ ve sol emniyet kapısı 

için emniyet sensörlerinin takılması ve bir başka distribütör 

aracılığıyla zincirleme bağlantıdaki son sensöre bağlanmasıdır. Ek 

bir fieldbus modülü, yalnızca hata teşhis çözümüne 16 sensör 

bağlıysa gereklidir. Ayrıca, çoğu durumda, altı, sekiz veya en fazla 

on sensör seri olarak bağlanır ve bu konfigürasyonu yeterli kılar. 

 

Alternatif yaklaşım: IO-Link Emniyeti 

Tüm bileşenler kullanılıyorsa, tanılayıcı çözümün tüm fonksiyon 

aralığı kullanılabilir. IO-Link Emniyeti, şu anda geliştirilmekte olan 

alternatif bir yaklaşımdır. Sensörlere kadar birlikte çalışabilirliği 

garanti eder ve bu nedenle her seviyede farklı üreticilerin Emniyet 

cihazlarıyla çalışır. Veriler sensörden PLC'ye emniyetle iletilir ve bu 

da yeni uygulama olanakları sunar. IO-Link Safety ile, anahtarı 

değiştiren sensör değil PLC'dir, bu sayede pahalı Emniyet mimarileri 

taklit edilir ve sensör ile PLC'ler arasında (örneğin değiştirme 

durumunda) yeni bağımlılıklar ortaya çıkar. Ayrıca, bu yaklaşım 

noktadan noktaya bağlantılara, yani sahadaki veya kontrol 

kabinindeki bir yıldız konfigürasyonuna dayanır. Sonuç olarak, hata 

teşhis çözümünde hem kurulum hem de mühendislik maliyetleri 

oldukça yüksektir, çünkü yalnızca kablolama gereksinimleri artmaz, 

aynı zamanda sensörlerin verilerini değerlendirmek için emniyeti 

PLC'ler de gerekir. 

Er ya da geç iki hata teşhis sistemi olacağını öngörmek için bir 

kâhin olmanıza gerek yoktur. Uygulamaya bağlı olarak, maliyet-

fayda oranı, hangi sistemin kabul edileceğine karar vermede birincil 
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faktör olacaktır. Şu anda, IO-Link Emniyeti hala geleceğin bir 

vizyonudur. Ancak, SDD hata teşhis çözümü günümüzde 

kullanılabilirdir. 

 

Emniyet Cihazı Hata teşhis gibi bir hata teşhis çözümü, ayrıntılı ve 

daha kesin hata teşhis sayesinde servis çağrılarının sayısını önemli 

ölçüde azaltır. Hem sitede hem de uzaktan erişim yoluyla açıkça 

görselleştirilmiş bilgiler sağlanır. 

Ayrıca, akıllı tek kablolu çözüm, seri bağlantı sınırlarını genişletir: 

Emniyet sensörleri için yenilikçi seri bağlantı ve sensörden gelen 

verilerin doğrudan değerlendirilmesi sadece kullanılabilirliği önemli 

ölçüde arttırmaz. Modüler yaklaşımı sayesinde, geleceğin fabrikası 

için uygun bir hata teşhis çözümü sunar. 

 
Karakterler: 11.179 

 

 

 

Pilz GmbH & Co. KG 

Pilz, uluslararası alanda çalışan yenilikçi bir otomasyon teknolojisi şirketidir. 
Pilz, çözümlerini insan, makine ve çevre için emniyet oluşturmak için kullanır. 
Stuttgart yakınlarındaki Ostfildern'deki merkez ofisine ek olarak, aile şirketi 40 
iştiraki ve tüm kıtalardaki şubelerinde yaklaşık 2.400 personeli ile temsil 
edilmektedir. 
 
Firmanın ürünleri arasında sensör teknolojisi, elektronik izleme röleleri, 
emniyet röleleri, yapılandırılabilir ve programlanabilir kontrol sistemleri, 
hareket kontrolü ile otomasyon çözümleri, endüstriyel iletişim sistemleri, 
görselleştirme çözümleri ve operatör terminalleri bulunur.  
 
Pilz çözümleri, paketleme ve otomotiv endüstrisi, demiryolu teknolojisi, pres ve 
rüzgar enerjisi sektörü de dahil olmak üzere makine mühendisliğinin tüm 
alanlarında kullanılabilir.  Bu çözümler, bagaj taşıma sistemlerinin 
havalimanlarında emniyetli bir şekilde çalışmasını ve füniküler veya roller 
coaster'lara emniyetle binilmesini ve ayrıca binalarda yangından koruma ve 
enerji tedarikini de sağlarlar. 
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Pilz ayrıca dünya çapında emniyet danışmanlığı, mühendislik, ürün eğitimi ve 
makine emniyeti konusunda verdiği seminerler de dahil olmak üzere kapsamlı 
bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.  
 
 
www.pilz.com 
 

Sosyal ağlarda Pilz: 

Sosyal medya kanallarımızda, Pilz'de çalışan insanlar 
kadar şirket hakkında da temel bilgiler veriyoruz ve 
otomasyon teknolojisindeki en son haberleri sunuyoruz. 

 
www.pilz.com/facebook 
www.pilz.com/google+  
www.pilz.com/twitter  
www.pilz.com/xing 
www.pilz.com/youtube 
www.pilz.com/linkedin  
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