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PLC Hakkinda Temel Bilgi 
 

 Programlanabilen mantık denetleyicisi, (bundan sonra PLC olarak ifade edilecek) 
içerisinde mikrobilgisayar bulunan ve ardı�ık kontrol devrelerinde kullanılan elektronik bir 
kontrol elemanıdır. 
 PLC, ba�langıçta röle ile kontrole alternatif olarak geli�tirildi. Fakat sonradan, sadece 
röle yerine kullanılmadı ve PLC’nin yeni fonksiyonları geli�tirildi.  PLC’nin röleli kontrolden 
en önemli farkı, kontrol elemanlarını kontrol etme yöntemidir. Röleli kontrolde, her bir röle 
ve di�er ekipmanlar birbirlerine kablolama ile ba�lanır. PLC’de ise bu i�lemlerin tamamı 
bilgisayarda yada programlama konsolunda yazılan programın PLC’ye yüklenmesi ile yapılır 
ve kablolama i�lemi sadece giri� sinyalleri ve çıkı� elemanları için yapılır.  
 Günümüzde, MITSUBISHI, OMRON SIEMENS gibi pek çok firma PLC üretimi 
yapmaktadır. Her firma, üretti�i PLC için, kendine özel programlama programlarını da 
üretmektedir. Fakat tüm PLC’ler için program yapma mantı�ı ve dü�ünce �ekli neredeyse 
aynıdır, sadece bazı özel fonksiyonlar ve programlama dili farklılı�ı olabilir.  
 Bu seminer notunda, kullanaca�ımız PLC’ler MITSUBISHI ürünü oldu�u için, aynı 
firmaya ait olan PLC ürünlerine ait içerikler ve programlama anlatılacaktır.  
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 PLC icat edilmeden önce, kontrol sistemleri röle ile yapılmaktaydı. Röleli kontrol, 
a�a�ıda açıklanan çe�itli kusurlara sahiptir.  
   

1. Kontak kusuru. 
2. Kontak a�ınması. 
3. Bir çok röleyi eklemek ve kablolamak yönünden çok zor bir görev. 
4. Kontrol edilen i�in içeri�ini de�i�tirmek çok karı�ık ve zordur.    

 
 

 
 
 A�a�ıdaki �ekilde de görülece�i gibi PLC, içerisinde mikrobilgisayarlı (CPU) 
elektronik devreler ve hafıza (memory) bulunduran bir endüstriyel mikrobilgisayar gerecidir. 
PLC ile kontrolde, programlama konsolundan PLC’ye  çe�itli giri� sinyalleri ve kontrol 
içerikleri gönderilir. Sonuç olarak da çıkı� sinyalleri, çıkı� elemanlarına yöneltilir.  
 Giri�, çıkı� gereçleri ve PLC arasındaki sinyal de�i�iminde giri� arabirimi ve çıkı� 
arabirimi olarak adlandırılan tekrarlayıcı (repeater) gereklidir.  
 
    
 
 
 
                   
 
 
    
 
        
 
 
 
 
 
 
   

 
 

         �ekil - 1  PLC’nin iç yapısı 
 
  

PLC’nin yapısı 

PLC’nin temel teknolojisi 

Her PLC için uygun 
programlama dili ile yapılan 
program, hafızaya gönderilir.  Program buraya 

kaydedilir. 

Giri� bilgisi 

mikrobilgisyara gelir. Çıkı� bilgisi çıkı� gereçlerini 

kontrol etmede kullanılır. 

Program 

Hafıza Giri� arabirimi 

Mikrobilgisayar 
(CPU) 

Çıkı� arabirimi 
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A�a�ıdaki �ekil, PLC ile ba�lantıya somut bir örne�i göstermektedir.  Anahtardan 
gelen (buton, anahtar, seçici anahtar, dijital anahtar) giri� sinyalleri, sensörden gelen giri� 
sinyalleri ( sınır anahtarı, foto elektrik anahtar, yakla�ım anahtarı) PLC’nin 
mikrobilgisayarına giri� arabirimi aracılı�ı ile gönderilir.   
 Mikrobilgisayar (CPU), hafızada kaydedilmi� olan programın içeri�ine ve giri� 
sinyallerine göre çıkı� sinyallerini kontrol eden bir gereçtir. (Elektromanyetik anahtar, 
elektromanyetik valf, ana gereçleri çalı�tırmada kullanılan yardımcı kontrol elemanlarıdır. 
Elektromanyetik kavrama ise display ünitelerini ve gereçleri sürmede kullanılan kontrol 
ekipmanlarıdır.)                                
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
           
  
 
 
 
 
 
 

 
     
 
          
 
 
 
 
 
          Motor     Elektromanyetik kontaktör  Solenoid valf               Lamba           Dijital display 
 
                          �ekil  – 2  PLC ile giri� çıkı� gereçleri arasındaki ba�lantı  
 
 

PLC 

                   Giri� gereçleri                                      Sensör giri� gereçleri 

      Buton     De�i�tirme (geçi� ) anahtarı    Sınır anahtarı     Fotoelektrik anahtar 

Giri� terminali 

Çıkı� terminali 
Programlama Konsolu 

                  Çıkı� gereçleri                                       Çıkı� görüntüleyici 
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  Referans     Programlama konsolu komut listesindeki komutları kullanarak program yazmak ve 

bu programı PLC ye göndererek kaydetmek için kullanılan bir programlama gerecidir. (Yukarıdaki 
�ekle referanstır.) 

     
  
 Hafızada kaydedilen program mikrobilgisayar (CPU) tarafından a�a�ıda gösterildi�i 
gibi okunur. Okunduktan sonra da programın içeri�i yapılabilirli�ine göre kontrol edilir. 
Program uygulanabilir oldu�unda, CPU tarafından çalı�tırılır ve bir sonraki adıma geçilir. 
Hafızadaki tüm program tamamlandıktan sonra bu i�lem ba�arılı bir �ekilde tekrar edilir ve 
bitirilir. 
 PLC’nin hafıza kapasitesi, tipine ba�lı olarak de�i�ir. Örne�in MITSUBISHI 
firmasının küçük tip PLC’si olan FX2 serisinde, program kapasitesi 2000 adım (adım 0’dan 
adım 1999’a kadar) ve program kapasitesi 8000 adım (adım 0’dan adım 7999’a kadar) olan 
iki tip PLC’si vardır.  Program kapasitesi, küçük makinelerden büyük makinelere kadar uygun 
bir �ekilde kullanılabilmesi için mü�teri tarafından talep edilir. OMRON firması da SYSMAC 
– S6 ve C500 gibi ürünleri ile mü�terinin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek program 
kapasitesine ve giri�-çıkı� terminallerine sahip PLC’ leri piyasaya sunmu�tur.    
             
 
 
 
 
     Programı oku 
 
                                         Programı kontrol et  
 
                                                                             Programı çalı�tır 
 
                                                                                                                  Sonraki programa git 
 
 
 
 

�ekil – 3  Program çalı�tırma metodu 
 

                      
   
 
 
 
 
 
 
 

Sonraki 
programı oku 

E�er programda herhangi 
bir hata yoksa çalı�tır. 

Programın içeri�ini 
kontrol et 

Mikrobilgisayar hafızadaki programı okur 
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 Kontrol içeri�ini PLC hafızasında saklamak için programlama konsolunu kullanmak 
yada ki�isel bilgisayar kullanmak gibi farklı yollar vardır. Tipik programlama sisteminin ana 
hatları a�a�ıdan itibaren açıklanacaktır.  

 

 
 Merdiven diyagramı ile programlama, kolay programlama için ardı�ık diyagram ile 
yapılır.  Merdiven diyagramı ile program yapmanın, insanların daha önceden alı�kın oldukları 
elektrik devrelerinden yararlanarak program yapma gibi bir karakteristi�i vardır. Ardı�ık 
diyagrama çok benzerdir fakat ardı�ık diyagramda kullanılan semboller ile merdiven 
diyagramında kullanılan semboller farklıdır. Röleye örnek olarak semboller a�a�ıda 
gösterilecektir.  

 
           a  kontak 
                                   
 
          b  kontak 
                                   
                                    
        Bobin 
                                       
 
                    Ardı�ık diyagram                              Merdiven diyagramı 
 

 A�a�ıda basit bir devre gösterilmektedir. Rölenin bobin ve konta�ı ardı�ık diyagramda 
kullanılır. Bunun yerine, ladder diyagramda rölenin bobin ve konta�ını çizmeye gerek yoktur. 
Giri� ve çıkı� do�rudan çizilmelidir. Di�er bir ifade ile, PLC rölenin fonksiyonlarına da 
sahiptir. Bu nedenle röleyi çizmeye gerek yoktur.  
 A�a�ıdaki diyagram X1 (“a” kontak), X2 (“b” kontak) ve Y0 ‘ın kullanıldı�ı bir 
ardı�ık diyagramı ve merdiven diyagramını göstermektedir.  
 
 

  
          X1                X2                R                           X1        X2                     Y0 
 
 
          R 
                                                   Y0 
 

      Ardı�ık diyagram                                    Merdiven diyagramı 

PLC’ ye programlama 

Ladder diyagramı ile programlama (Merdiven diyagramı) 
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 Merdiven diyagramı özel ö�retici dil kullanılarak da açıklanabilir.  Ö�retici dil ile 
yapılan programda, i�lemin sırasını ve yöntemini görebiliriz.  ��lemin sırası ve yöntemi, 
programın analizi açısından gereklidir.  Programın, sol ana hattan ba�layıp sa� ana hatta do�ru 
çalı�an her satırı ünite olarak tanımlanmaktadır. Bir satır, merdiven diyagramında bir ünitedir. 
 Bir ünite ba�ladı�ında, bu ö�retici dilde LD komutu kullanılarak gösterilmelidir  ve 
ünite sa� tarafta sona erdi�inde de ö�retici dil için OUT komutu kullanılmalıdır.  A�a�ıdaki 
�ekil bu anlatıma bir örnek olarak verilmi�tir. Bu ö�retici dil her firma için farklıdır. Fakat 
teorisi hemen hemen tüm ürünler için aynıdır. Bu seminer notunda, donanımımız  
MITSUBISHI firmasına ait oldu�u için aynı firmaya ait olan belletici dil kullanılmı�tır.  

 
 
          X0                                               0  LD     X0 
                                            M0                    1  OUT   M0 
                                            2  OUT   M1 
                                            M1                     3  END 

                       
                                                                       Ö�retici dil  
                                        END 

         
             Merdiven diyagramı 
 
  A�a�ıdaki tablo farklı firmalara ait ö�retici dil ile ilgili bilgi vermektedir.  
 

Firma Mantıksal ifade Sembol 
MITSUBISHI OMRON SHARP HITACHI 

Mantıksal ifadeyi “a 
kontak” tan ba�lat 
(LoaD) 

  
LD 

 
LD 

 
STR 

 
ORG 

Mantıksal ifadeyi “b 
kontak” tan ba�lat (LoaD 
Inverse) 

  
LDI 

 
LD NOT 

 
STR NOT 

 
ORG NOT 

“a” konta�ın mantıksal 
ço�altılması, seri 
ba�lantı (AND) 

  
AND 

 
AND 

 
AND 

 
AND 

“b” konta�ın mantıksal 
ço�altılması, seri 
ba�lantı (AND Inverse) 

  
ANI 

 
AND NOT 

 
AND NOT 

 
AND NOT 

“a” konta�ın paralel 
ba�lanması, mantıksal 
ekleme (OR) 
 

  
OR 

 
OR 

 

 
OR 

 
OR 

“b” konta�ın paralel 
ba�lanması, mantıksal 
ekleme (OR Inverse) 
 

  
ORI 

 
OR NOT 

 
OR NOT 

 
OR NOT 

Mantıksal blo�un seri 
ba�lantısı (AND Block) 
 
 
 

  
ANB 

 
AND LD 

 
AND STR 

 
AND ORG 
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Mantıksal blo�un paralel 
ba�lantısı 
(OR Block) 
 
 

  
ORB 

 
OR LD 

 
OR STR 

 
OR ORG 

Mantıksal i�lemin çıkı�ı 
(OUT) 
 

  
OUT 

 
OUT 

 
OUT 

 
OUT 

Mantıksal i�lemde 
bo�luk (Hiçbir �ey 
yapılmaması) 

  
NOP 

 
NOP 

 
NOP 

 
NOP 

Program sonunun 
tanımlanması (Bu 
programın bitmesi de�il, 
i�lemin sona gelmesi 
demektir.) 

  
END 

 
END 

 
END 

 
END 

 
Grafik: Farklı firmalara ait ö�retici dil grafi�i 

 
 

 
 Her firma, iç röle, zamanlayıcı, sayıcı gibi elemanları için kendine özgü yerle�ime 
sahiptir. A�a�ıdaki tabloda bu duruma ait bilgiler verilmektedir.  

 
 
 

MITSUBISHI 
   A1SH   

MITSUBISHI 
   FX2N 

OMRON 
CQM1H 

OMRON 
C200HE 

OMRON 
CS1 

HITACHI 
H-200 

 
Giri� – Çıkı� 
rölesi 
(Maksimum, 
toplam) 
 

256 points 
X00-XFF 
Y00-YFF 
(X ve Y üst 
üste gelmez) 

256 points 
X00-X267 
Y00-Y267 
(X ve Y üst 
üste gelir) 

Input  
256 points 
0CH-15CH 
Output 
256 points 
100CH-
115CH 

640 points 
0CH-29CH 
300CH-
309CH 
(Giri� ve çıkı� 
üst üste 
gelmez) 

5120 points 
0CH-319CH 

256 points 
X00-X1515 
Y00-Y1515 
(X ve  Y üst 
üste gelmez) 

 
Yardımcı röle 

2048 points 
M0-M999 
L1000-L2047 

500 points 
M0-M499 

2368 points 
16CH-89 CH 
116CH-
189CH 

6464 points 
30CH-231CH 
310CH-
511CH 

42304 points 
1200CH-
1499CH 
3800CH-
6143CH 

1984 points 
R0-R7BF 

100ms 
zamanlayıcı 
 

200 points 
T0-T199 
M1000-L2047 

200 points 
T0-T199 

10ms 
zamanlayıcı 
 

56 points 
T200-T255 

46 points 
T200-T245 

4096 points 
T0-T4095 

 
Sayıcı 

256 points 
C0-C255 

200 points 
C0-C199 

512 points 
(Zamanlayıcı 
ve sayıcının 
toplamı) 
Zamanlayıcı 
TIM0-TIM511 
Sayıcı  
CNT0-
CNT511 
Yüksek hızlı 
zamanlayıcı 
TIM0-TM15 
(Sayıcı ve 
zamanlayıcı 
üst üste 
gelmez) 

512 points 
(Zamanlayıcı 
ve sayıcının 
toplamı) 
Zamanlayıcı 
TIM0-TIM511 
Sayıcı 
CNT0-
CNT511 
 
 
 
(Zamanlayıcı 
ve sayıcı üst 
üste gelmez) 

4096 points 
C0-C4095 

512 points 
(Zamanlayıcı 
ve sayıcının 
toplamı) 
Zamanlayıcı 
TD0-TD255 
Sayıcı 
CU0-CU511 
 
 
(Zamanlayıcı 
ve sayıcı üst 
üste gelmez) 

  CH Kanal anlamına gelir.  E�er “0” dan “15” e 
kadar iki basamaklı bir sayı her bir kanalın 
sonuna eklenirse, bu röle numarası olarak 
gösterilecektir.  

 

 

                      Tablo.  PLC’ler için tahsisat tablosu 

Farklı firmaların PLC’lerine ait tahsisat tablosu 
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 PLC için bir devre dizayn edilip çalı�tırılacaksa, devre dizaynına ait a�a�ıda 
gösterilen yöntemi izlemek gereklidir.  

 
 

 
Kontrolün içeri�i  ve �artları kavranılmalıdır.  
 
Hareketin zaman grafi�i çizilmelidir.                                        
Terminallere giri� – çıkı� gereçleri ayrılmalıdır. (Aynı tür 
gereçlerin kullanılması durumunda birlikte ayrılabilir.)                         

 
Gereçlerin ayrılması ve ladder diyagramının çizilmesi 
genellikle aynı zamanda yapılmaktadır.   
Üst üste kullanımdan kaçınmak için tahsisat tablosu 
yapmak faydalıdır.  

 
Devre, kontrol sırasına uygun olarak çizilmelidir. ( Bu 
durumda devrenin anla�ılması ve çizilmesi 
kolayla�acaktır. Örne�in kontrol devresi ile operasyon 
devresi birbirinden blok olarak ayrılırsa anla�ılması daha 
kolay olacaktır.)  

 
Ladder diyagram üzerinde program yapılmasına kodlama 
(coding)  denilmektedir.  

 
Programın kontrol edilmesi, “debug” olarak adlandırılır.                                        
PLC ve yazılımı, yapılan programı kontrol etme 
fonksiyonuna sahiptir. E�er programda bir hata varsa, 
hata mesajı ve hata kod numarası görüntülenmelidir.                            

 
Test edilirken programın yapıldı�ı özelliklere uygun 
olarak çalı�ıp çalı�madı�ı kontrol edilmelidir. Program 
EPROM veya EEPROM içerisine kaydedilmelidir.                            

 
Çalı�tırmaya ba�lanmalıdır.  

                                         
 

�ekil  – 5  Devre dizayn akı�ı 
 
 

Devre dizaynı 

Devre dizaynının akı�ı  

Kontrol içeri�i kavranılmalı 

Giri� – çıkı� gereçleri ayrılmalı 

PLC ile giri� - çıkı� ba�lanmalı 

Yardımcı röle, zamanlayıcı, 
sayıcı vb. ayrılmalı 

 Ladder diyagram çizilmeli 

Program kodlanarak PLC ye 
yüklenmeli 

Hatası varsa giderilmeli 

Çalı�tırılıp test edildikten sonra 
program kayıt edilmeli 

Çalı�tırılmalı 
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 PLC’ye programın yapıldı�ı iki popüler metod vardır. Birisi, programlama konsolu 
ile, di�eri ise ki�isel bilgisayar ve özel yazılım kullanarak program yapmadır.     

 
(1) Programlama konsolu 

�
Programlama konsolu, komut listesindeki komutları (Ö�retici dil) kullanarak 
PLC’ye program yazmaya ve yüklemeye yarayan bir gereçtir. Bu eleman klavye 
ve gösterge bölümlerine sahiptir.  

 
 

 
 
(2) Özel yazılım  

                                    
 

Bilgisayar ve özel bir yazılım 
kullanarak  ardı�ık diyagram çizmek 
mümkündür. Bu yöntem, PLC ye program 
yazmak ve transfer etmek için kullanılan en 
yaygın yöntemdir. Fabrikalarda programları 
do�rudan de�i�tirmek için Laptop 

kullanılmaktadır.  Yukarıda bahsetti�imiz özel yazılımlardan bazıları a�a�ıda ifade edilmi�tir.  
 
 MITSUBISHI    FX-PCS/WIN 
                         GX-Developer 
 OMRON         CX-Programmer 
 SIMENS         STEP7 
 

 
 PLC üreticileri, kendi ürünleri için farklı programlama dili (ö�retici dil - komut dili) 
kullanmaktadır. Bu farklı dil, PLC programlama metodunun farklılı�ından yada PLC’nin 
fonksiyonlarının farklılı�ından kaynaklanmaktadır. Fakat temelde birbirlerine benzerdirler.  
 PLC komut kelimeleri, 16’dan 32’ye kadar olan giri� ve çıkı�ları ile  ve 
kar�ıla�tırmalı olarak, kolay anla�ılabilir bir �ekilde, basit elektrik devrelerine kar�ılık gelecek 
�ekilde açıklanacaktır.  

 
 A�a�ıdaki tablo, MITSUBISHI ürünleri için, basit elektrik devrelerine göre komut 
kelimeleri hakkında açıklayıcı bilgi vermektedir.  
 
 

 

Programlama gereçleri 

PLC için komut dili (Ö�retici dil) 
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 MCR N 

 MC N 

 
Sembol adı Fonksiyon Devre, Eleman 

LD Load ��lemi ba�lat (a kontak)  
 

LDI Load inverse ��lemi ba�lat (b kontak)  
 

AND And 
 

Seri ba�lantı (a kontak)  

ANI And Inverse 
 

Seri ba�lantı (b kontak)  

OR Or 
 

Paralel ba�lantı (a kontak)  

ORI Or Inverse 
 

Paralel ba�lantı (b kontak)  

 
ANB And Block 
 

 
Bloklar arasında seri ba�lantı 

 
 

 
ORB Or Block 
 

 
Bloklar arasında paralel ba�lantı 

 
 

OUT Out Bobine enerji verili  
 

NOP Nop 
 

��lem yok Bo�luk 

SET Set 
 

Bobine enerji verili (Mühürlemeli)                     

RST Reset 
 

Bobin enerjisi kesili   

PLS Pulse 
 

Enerji verildi�i anda bir seferlik 
yükselen sinyal 

           

PLF Pulf 
 

Enerji kesildi�i anda bir seferlik 
yükselen sinyal 

 

MC Master control 
 
 

Master Control Block’un 
ba�laması 

                   
 

MCR Master control 
reset 
 

 
Master Control Block’un bitmesi 

        

MPS Push 
 

Hafızanın set edilmesi 

MRD Read 
 

Hafızanın okunması 

MPP Pop 
 

Hafızanın okunması ve 
resetlenmesi 

       

END End Programın tamamlanması Programın tamamlanması 
(0’ıncı adıma dön)  

 
                �ekil  – 6   Temel ardı�ık komutlar (ö�retici dil komutları) (MITSUBISHI) 
 

 SET 

RST 

 PLS 

 PLF 

MPS 

MRD 

MPP 
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(1) ��  

Load kelimesinin kısaltılmı� halidir. Normalde açık olan “a kontak”’ın ana enerji hattına 
ba�lanmasını ifade eden komut kelimesidir.  

 
(2) ��� 

Load inverse kelimelerinden alınmı�tır. Normalde kapalı olan “b kontak”’ın ana enerji hattına 
ba�lanmasını ifade eden komut kelimesidir.   

 
A�a�ıda ardı�ık diyagram ve ö�retici dil (komut kelimeleri ) birlikte görülmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Ardı�ık diyagram                 Ö�retici dil 

�ekil – 7  LD ve LDI 
    

(3) ��� 
Bu komut “VE” olarak açıklanır ve normalde açık olan bir konta�ı (“a kontak”) ba�ka bir konta�a 

seri olarak ba�lamayı ifade eden komut kelimesidir.  
 

(4) ��� 
AND inverse komut kelimelerinin birle�tirilmesi ile olu�turulmu�tur. Normalde kapalı olan (“b 

kontak”) konta�ı ba�ka bir konta�a seri ba�lamayı sa�layan komut kelimesidir.  
  

(5) �� 
Bu komut, “VEYA” olarak açıklanır ve normalde açık olan bir konta�ı ba�ka bir konta�a paralel 

ba�lamayı sa�layan komut kelimesini ifade eder.  
 

(6) ��� 
OR inverse komut kelimelerinin birle�tirilmesinden olu�turulmu�tur. Normalde kapalı olan bir 

konta�ı (“b kontak”)  ba�ka bir konta�a paralel ba�lamayı ifade eden komut kelimesidir.  
 

(7) ��	 
Çıkı� yada bobini enerjilendirmeyi sa�layan komut kelimesidir.  

Temel bilgi  

Step No.  Operation   Address 

000      LD     X000 
001      OUT   Y000 
002      LDI    X001 
003      OUT    Y001 
004      END 

Adres 

Adres 

Ana enerji hattı 
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 A�a�ıdaki ardı�ık diyagram  ve ö�retici dil, yukarıda anlatılan (1) – (7) arasındaki komutları 
göstermektedir.  

 
 
     X000  X001 X002                                         

                                
 
 
          X003 

 

                          
         X004  

 
 
         X005 

 
 
 

 
    Ardı�ık diyagram                Ö�retici dil 

�ekil – 8   (1)—(7) 
 
 
(8) ��
��
��
��
 

Bu komut VE Blok olarak açıklanır. Blokları birbirine seri ba�lamak için kullanılan 
komut kelimesidir.  
 
(9) ��
��
��
��
  
   Bu komut Veya blok (OR Block ) olarak açıklanır. Genellikle seri olarak ba�lanmı� 
olan kontakların blok halinde paralel ba�lanması amacı ile kullanılır.  
 

 A�a�ıdaki ardı�ık diyagram ve ö�retici dil (1) – (9) arasındaki komutlara örnek 
olarak verilmi�tir. �zleyen ö�retici dilde, adım numarası 006 – 007 ve 008 – 009 da program 
paralel devreler halinde yapıldıktan sonra birbirlerine ANB komutu ile ba�lanmalıdır.  

OR X004 

OUT Y000 

Y001 

Y000 

Step No.  Operation   Address 

000     LD     X000 
001     AND   X001 
002     ANI    X002 
003     OUT   Y000 
004     LD    X003  
005     OR    X004 
006     ORI    X005 
007     OUT   Y001 
008     END  

Bus 

LD X000 AND X001 ANI X002 

LD X003 

ORI X005 

OUT Y001 

Ana hatta 

ba�lı 

Ana hatta 

ba�lı 

 ��"��� � ���
��� �/0�

���
�
�
��
		��1�1�2��
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Y001 

Y000 

Step No.  Operation   Address 

000     LD     X000 
001     AND   X001 
002     LD    X002 
003     ANI   X003 
004     ORB     
005     OUT   Y000 
006     LD     X004 
007     OR     X005 
008     LD     X006  
009     ORI    X007 
010     ANB 
011     OUT    Y001 
012     END 

Bus 

LD X000 AND X001 

ANI X003 

OUT Y000 

LD X002 

OR X005 

OUT Y001 
LD X006 

ORI X007 

ANB 

ORB 

 
 
 
      X000       X001                                          

                                
 
 
  X002     X003 

 

                          
       X004                      X006  

 
 
       X005                      X007 

 
 
 

 
 Ardı�ık diyagram     Ö�retici dil 

�ekil  – 9   (1)—(9) 
 
 
 
     X000          X002                X005           X006 

                                
 
 
    X001                                    X007         X008 

 

                          
        X003                                X009         X010 

 
 
        X004                                  X011  

 
 
 

 
 
 
 

Ardı�ık diyagram     Ö�retici dil  
�ekil  – 10   (1)—(9) 

  
   X005 – X011 arasındaki program paralel olarak tamamlandıktan sonra ANB komutu 

kullanılarak önceden yapılan program ile birbirine seri olarak ba�lanır.  

LD X004 

ANB 

Y000 

Step No.  Operation   Address 

000     LD     X000 
001     OR     X001 
002     ANI    X002 
003     ORI    X003 
004     OR     X004   
005     LD     X005 
006     AND   X006  
007     LD     X007 
008     ANI    X008  
009     ORB 
010     LDI    X009 
011     ANI    X010 
012     ORB    
013     OR     X011 
014     ANB 
015     OUT    Y001 
016     END 

Bus 

LD X000 ANI X002 
OUT Y000 

OR X001 

ORI X003 

OR X004 

ANI X010 LDI X009 

OR X011 

LD X005 AND X006 

LD X007 ANI X008 



����������	
�����	
���������������
���������	����������������	���	������	����

�	����������� �!� ��"��� 	����#
��
�����
��$%%&���������'���� ���

� � (*�

 
(10) ��	��	��	��	 

Bu komut bit aygıtını sürekli olarak “ON” konumuna getirir.  
 

(11) ��	��	��	��	 
 Bu komut bit aygıtını sürekli olarak “OFF” konumuna getirir.  
 

 A�a�ıdaki ardı�ık diyagram, ö�retici dil ve zaman grafikleri, SET ve RST 
komutlarının uygulamasını göstermektedir.  
 SET komutu, aynı çıkı� aygıtı için birden fazla  kullanılabilir. Karı�ık ladder 
diyagramlarında SET komutu ve her bir giri� ko�uluna uygun çıkı� adresi, aynı çıkı� adresi 
kullanılsa bile giri� ko�ullarının farklılı�ına bakılmaz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ardı�ık diyagram         Ö�retici dil 
    

�ekil  – 11   SET ve  RST 
 
 
 
          X000 
 
          X001 
 
          X002 
 
          X003 
 
          Y000 
 

�ekil  – 12  Zaman Grafi�i 
(12) �������� 

    Bu komut, PLC’nin o andaki aktif i�leminin sonucunu hafızaya almaya yarar.  MPS 
ladder diyagramında ba�lantı noktasına set edilir.  
   

Step No.  Operation   Address 

000      LD     X000 
001      SET    Y000 
002      LD     X001 
003      SET    Y000 
004      LD     X002 
005      SET    Y000 
006      LD     X003 
007      RST    Y000 
008      END 
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(13) �������� 
    Bu komut bir hafıza okuma komutudur ve kullanıldı�ı yerdeki PLC nin aktif i�leminin 
sonucunu okur. MRD komutu, MPS komutundan sonraki noktaya set edilir ve bir önce set 
edilen noktadaki  veri okunur, aynı zamanda bir sonraki ba�lantı noktasını da bu nokta ile 
ba�lantı kurmaya zorlar.  

 
(14) �������� 

    Bu komut kullanıldı�ı noktada, PLC’nin içerisindeki i�lemlerin sonucunu okumaya ve 
reset etmeye yarar. MPP komutu, birden çok kola ayrılan devrede, en son çıkı� noktasına set 
edilir. MPS komutu kullanılan bir devrede MPP komutu da son olarak kullanılmalıdır.  
 MPS, MRD ve MPP komutları, çıkı� bobinlerini konta�ın sol tarafına ba�lamak için 
kullanılır. E�er bunlar bu i�lem içinde kullanılmazlarsa, sadece son konta�ın sa� tarafı 
yapılabilir. A�a�ıdaki uygulama, MPS, MRD ve MPP komutlarına örnek olarak verilmi�tir. 
Aynı ardı�ık diyagram için sa� tarafında iki adet ö�retici dil kullanılarak yapılmı� program 
verilmi�tir. Bu programlardan sol taraftakinde MPS, MRD ve MPP komutları kullanılmı�, sa� 
taraftakinde ise bu komutlar kullanılmamı�tır. Bu iki program birbirisinin aynısıdır.  

 
   

 
    X000   X001                       X002 

 
 
 
                                 X003 

 
 
 
                                 X004 

 
 
 
                      
 
 
                      
                                  X005 

 
 
 
 
 

�ekil  – 13 MPS, MRD ve MPP

Step  Op.    Add. 

000 LD   X000 
001 AND  X001 
002 MPS  
003 AND  X002 
004 OUT  Y001 
005 MRD    
006 AND  X003 
007 OUT  Y002 
008 MRD 
009 AND  X004 
010 OUT  Y003 
011 MRD 
012 OUT  Y004 
013 MPP 
014 AND  X005 
015 OUT  Y005 
016 END 

Y001 

Y002 

Y003 

Y004 

Y005 

MPS 

MRD 

MRD 

MRD 

MPP 

Step  Op.    Add. 

000 LD   X000 
001 AND  X001 
002 AND  X002 
003 OUT  Y001 
004 LD    X000 
005 AND  X001 
006 AND  X003 
007 OUT  Y002 
008 LD   X000 
009 AND  X001 
010 AND  X004 
011 OUT  Y003 
012 LD    X000 
013 AND  X001 
014 OUT  Y004 
015 LD    X000 
016 AND  X001 
017 AND  X005 
018 OUT  Y005 
019 END 
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 �ekil – 13  gibi dallara ayrılan bir ardı�ık diyagramda, MPS, MRD, MPP gibi komutlar 
kullanılmazsa, “LD X000” ve “AND X001” komutları her bir dalın ba�ına eklenmelidir. O 
nedenle, karı�ık bir devre yapılması gerekti�i durumlarda, programın adım sayısı çok 
artacaktır. Buna ba�lı olarakda programlama konsolu ile program yapmak çok daha zor bir 
hal alacaktır.  
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MC   N 

Nest 

 
 
15) ������������ 

Bu bir sinyal komutudur. Bu komut uygulandı�ında sadece ilk de�i�im sinyali alınır.  
 
(16) ������������ 

Bu bir sinyal dü�me komutudur. Bu komut uygulandı�ında sadece son de�i�im sinyali 
alınır.  

A�a�ıdaki ardı�ık diyagram ve ö�retici dil PLS ve PLF komutlarını göstermektedir.  
 
 
               X000                                          

                   
             M0 

                   
            X001           

                   
             M1    

                   
 

 
    

Ardı�ık diyagram                  Ö�retici dil 
�ekil  – 14   PLS ve PLF 

 
          X000 
 
          X001 
 
          M000 
 
          M001 
 
          Y000 
 
                         �ekil  – 15    Zaman grafi�i 
 
(17) ���� 

 MC (Master Control), yönetici kontrol blo�unun ba�langıcını ifade eder. (Program 
adım 3)  

 
                  
 
 

  Yönetici kontrol blo�unun grup seviyesi, (Nest) “0” dan “7” ye kadardır. (Toplam sekiz 
adet)   

 

Step No.  Operation   Address 

000      LD     X000 
001      PLS    M000 
003      LD     M000 
004      SET    Y000 
005      LD     X001 
006      PLF    M001 
008      LD     M001 
009      RST    Y000 
010      END 

 PLS MO 

 SET Y0 

 PLF M1 

 RST Y0 
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MCR      N 

Step No.  Operation   Address 

000      LD     X000 
001      MC     N0 

     SP     M100 
004      LD     X001 
005      OUT   Y001 
006      LD     X002 
007      OUT    Y002 
008      MCR    N0 
010      END 

Y001 

Y002 

MC  N0 M100 

 MCR N0  

(18) �������� 
 MCR (Master Control Reset), yönetici kontrol blo�unun biti�ini ifade eder.  
(Program adım 2)  

 
 
 
 

 A�a�ıdaki ardı�ık diyagram ve ö�retici dil, MC ve MCR komutlarının kullanımına 
örnek olarak verilmi�tir.   

  
 
 
               X000                                          

    
    N0   M100 

               X001 

                   
            X002           

                   
          
 

 
 

�ekil  – 16 MC ve MCR 
 

 X0 butonuna basıldı�ında ( Master Control “ON” oldu�unda) MC ve MCR komutları 
arasında kalan i�lemler gerçekle�tirilir. X0 butonu serbest bırakıldı�ında ise, bu iki komut 
arasında kalan i�lemler gerçekle�tirilmeden atlanır. 

(a) MC komutu, yardımcı röle (M) ve çıkı� rölesi (Y) için etkilidir. 
(b) LD komutu, MC komutundan sonra uygulanır.  
(c) MC komutu uygulandı�ı anda, ana elektrik hattı (bus line) MC komutunun bir 

altına kayar. MCR komutu ile de orijinal noktasına döner.  
(d) Grup (Yuva) seviye numarası küçük numaradan büyük numaraya do�ru (N0, 

N1…, N7) kullanılmalıdır.  
(e)   MCR komutu kullanıldı�ında (Nest seviyesi ile birlikte), kullanıldı�ı grup 

seviyesi ve üzerindeki seviyeleri resetler. En sonunda N0 nest seviyesi de 
resetlenmelidir.    

  
 
 
 

 A�a�ıdaki ardı�ık diyagrama göre ö�retici dilde program yazınız ve çalı�masını 
açıklayınız. 

 
 

Uygulama 1 
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               X000                                          

     
N0  M10 

              X001 

                   
            X002  

   
  N1  M11 

            X003 

                   
 
    
            X004           

                   
          
  

    X005           

                   
 
                     
 
 
 
 
(18) ������������ 
  Bu, i�lem yok yada önemsiz satır anlamında bir komuttur. PLC içerisindeki program 

silindi�inde, tüm komutlar NOP �eklinde olmalıdır. Program içerisinde de NOP komutu 
kullanılabilir, bu durumda program i�letilirken bu satırlar atlatılır ve di�er komutlar 
çalı�tırılır. Fakat gerekli olmadı�ı durumlarda, program adımının daha da uzamasına 
meydan vermemek için bu satırların silinmesi daha uygundur. 

  
(19) ������������ 

 PLC giri� i�lemini, çıkı� i�lemini ve program çalı�tırmasını tekrar edebilir. 
Programın en son satırına END komutunun yazılması durumunda, PLC, bundan sonra  
yazılan komutları çalı�tırmaz ve hemen çıkı� i�lemini çalı�tırır.  
 Ve end komutu, test çalı�tırmasında, programın bölümlerine konularak programın 
her bir blo�unun sırası ile kontrolü sa�lanabilir.  

 
 

Step No.  Operation   Address 

000       
001       
 
004       
005   
006   
007   
 
010   
011   
012   
014 
015 
016 
018 
019 
020 

 Y000 

 Y002 

 Y001 

 Y1 

MC  N0 M10 

 MCR N1  

MC  N1 M11 

 MCR N0  

 END 
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MC  N0 M100 

 MCR N0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(20) ������������

  SP (Space, bo�luk). Bo�luk tu�u, sayıcı ve zamanlayıcıya sabit sayıyı girmede, MC 
komutunda vb. kullanılır. Bu bir komut olarak algılanmamalıdır. 

 
 
               X000                                          

     
   N0    M100 

               X001 

                   
           X002           

                   
          
    

 
 
 

 A�a�ıdaki çizelge, fonksiyon – komut sınıflandırmasını gösterir.  
 

 
Fonksiyon (Görev) Komut 

Komut, kontak olarak ele alınır. LD    AND  OR 
LDI   ANI   ORI 

Komut, bobin olarak ele alınır. OUT   PLS   SET 
PLF   RST 

Komut, ba�lantı olarak ele alınır. ANB   MPS   MPP 
ORB   MRD 

Di�er tür komutlar. MC    NOP 
MCR   END 

Step No.  Operation   Address 

000      LD     X000 
001      MC     N0 

     SP     M100 
004      LD     X001 
005      OUT   Y001 
006      LD     X002 
007      OUT    Y002 
008      MCR    N0 
010      END 

Y001 

Y002 

        INPUT i�lemi 
 
000      LD     X000 
001   
 
 
        OUT     Y000 
        END 
        NOP 
        NOP 
        NOP 
        NOP 
         
        OUTPUT i�lemi 

END komutu, programın sonuna 
konulmalıdır. E�er program 
sonunda END komutu 
kullanılmazsa, hata meydana 
gelir. 
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(1) Programın uygulama sırası 
 
    �������������� �
          1-LD                               5-OUT                          1-LD         2-AND          4-OUT 
 
 
         2-LD         3-AND      4-ORB                               3-LD 
                          
 
 
�

�

������� ��� �� ��� �    

A             B              C              G             H                 K     

 
               D            E                                 I                J                             M 

 
                    F 
 
 
                A              B           C   1                        G               H   5                    K      10 
 
                      D            E                   2        3             I                J      6       7                       M 
                                                                                                                   9 
                                                                                                        8              11 
                F                          4 
       
 

 Program, soldan sa�a ve yukardan a�a�ıya do�ru çalı�tırılacaktır.  
(2) Aynı bobin için akım ve hazırlık  
 
 �!���"�"#��#$#������  

 PLC programında aynı bobin birden fazla yerde çalı�tırılacaksa, en son kullanılan 
kontak önceli�e sahip olur. (Bobin, en son kullanılan konta�ın durumuna göre çıkı� verir.)  

Programlama için uyarıcı ifadeler   

Y001 Y001 

ORB komutuna gerek yoktur. 

  L 

  N 

  L 

  N 
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Y001 

Y002 

Y001 

X001 

Y001 

X002 

 
 

 

  Giri�ler  X001=ON  X002=OFF 

 
Yandaki �ekilde, aynı devre içerisinde  Y001 

bobini iki kez kullanılmı�tır. 
X0 “ON” oldu�u için, ilk Y001 bobini de “ON” 

olur. Dolayısıyla Y002 de “ON” olur. 
X2 konta�ı “OFF” oldu�u için ikinci kez 

kullanılan Y001 bobini de “OFF” durumuna 
gelecektir. Sonuç olarak Y001 bobininin son hali 
“OFF” olacaktır.  

 

     Çıkı� durumu Y001=OFF Y002=ON     

 
�!���"�"#��#$#��%�&����� 

    Program içerisinde aynı bobinin birden fazla kullanımı yasaklanmamı�tır ancak bu 
kullanım ile i�lemler karma�ık bir hal alacaktır. Bu sebeple aynı bobini birden fazla 
kullanmak yerine, a�a�ıdaki de�i�ikli�e benzer de�i�iklikler yapmak daha uygun olacaktır.  

    
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 

Y001 

Y001 

Bu ihmal edilecektir. 

Y001 

M000 

M001 

Y001 

X000 X001 X000 X001 

X002 X003 

X004 

X002 X003 

X004 

X000 X001 

X002 X003 

X004 

M000 

M001 
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(3) Programlama için yasaklanmı� konu����
 
�'(�)������ #�

�

                                        
 
                                                                               
 
                                                                                    
                                    
                                                                               
 
 

  Yukarıdaki her iki devreye de akım vermemiz gerekirse, soldaki devreyi öncelikle 
sa�daki devre haline sokmalıyız. Bu iki devre birbirisinin aynısıdır fakat soldaki devre 
programlama olarak hatalı bir devredir. Sa�daki devre, X001 ve X003’ü dikkate almaz isek, 
di�er kontakların yalnız yada blok halinde paralel ba�lantısından meydana gelmi�tir.  
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Bobinin sa� tarafına kontak çizilmemelidir.  

Y001 Y001 

X000 X001 

X002 X003 

X004 

X002 X004 X001 

X000 

X000 X004 

X002 

X003 

Y000 

Y001 

Y000 

Y001 

X000 X001 X002 X000 X001 X002 
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�LER� SEV�YE PLC 

 
PLC’ deki veri i�lemenin temeli, ekleme, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematiksel 

i�lemler kullanılarak verilerin i�lenmesidir. Bu çalı�malar uygulandı�ında verilerin boyutu ve 
�ekli dikkate alınmalıdır. Sadece on tabanlı (decimal) sayılar kullanılmadı�ı için veri 
boyutunda kısıtlamalar vardır.  

Di�er taraftan merdiven diyagramı kullanılarak matematiksel i�lem bilgisi tanımlanaca�ı 
zaman, bu tanımlama PLC içerisine entegre edilmemi�tir. PLC’nin temel prensipleri aynı 
olmakla birlikte bazı geli�mi� fonksiyonları üretici firmaya ba�lı olarak de�i�iklik 
göstermektedir. Ekipmanlarımız MITSUBISHI oldu�u için bu seminer notunda Mitsubishi 
ürünleri alınmı�tır. 

 
 

 
 
Genellikle günlük hayatta 1,2,3,...9,10,11 gibi sayısal veriler kullanılır. Bu sayılar Decimal 

(onlu) sayı olarak adlandırılır. Decimal sayılar günlük hayatta hesaplamaları yapmak için 
kullanılır.   

PLC içerisinde i�lem yapmak için Binary (�kili) sayılar kullanılır. Fakat binary sayıların 
kullanılması içerisinde pek çok “0” ve “1” oldu�u için i�lemlerin anla�ılmasını 
zorla�tırmaktadır. Di�er yandan bilgi gönderme yada alma i�leminde sinyal hatlarının 
kodlanması binary sayılarla daha kolaylıkla yapılabilir. Aynı zamanda octal (sekizli ), 
hexadecimal (onaltılı) ve BCD (Binary kodlanmı� decimal) sayı kodları da kullanılmaktadır.  

Sıralı kontrol teknolojisinde Binary ve BCD kod sistemi en çok kullanılan sistemdir. 
     

      
Bir sinyal hattı, ikili sayı sistemi kullanılarak açıklanabilir ve bu sinyal hattında “0” 

ve “1” olmak üzere sadece iki durum vardır. Örne�in, 16 (Decimal) sayısı ikili sayı sistemi 
ile “10000” olarak yazılabilir ve bu gösterim �eklinde her bir sayının bir a�ırlı�ı vardır, bu 
da birinci sayı için;20 , be�inci sayı için 24 �eklinde ifade edilebilir.  

Aynı zamanda devreye enerji verip kesmek yada PLC içerisindeki röleleri yada 
hafızaları aktif yada pasif yapmak için de ikili sayı sistemi kullanılır. Devreye enerji 
verilmesi yada herhangi bir elemanın aktif olmasını “1” bunun tersi yani devre enerjisinin 
olmaması yada herhangi bir elemanin pasif durumda olmasını da “0” sinyali ile göstermek 
devre açıklamalarında bize kolaylık sa�layacaktır.  

 

 
Octal (Sekizli) Sayı Sistemi  : 
 Octal sayı sistemi 0 ile 7 arasındaki rakamların kullanıldı�ı sayı sistemidir. 
Binary sayıyı en sa�dan itibaren üçerli gruplara bölerek ve 0 ile 7 arasındaki 
rakamları kullanarak octal sayı sistemine dönü�türebiliriz.  
 

Sayısal Veri Kavramı 

�kili Sayı Sistemi 

Sekizli Ve Onaltılı Sayı Sistemi 



����������	
�����	
���������������
���������	����������������	���	������	����

�	����������� �!� ��"��� 	����#
��
�����
��$%%&���������'���� ���

� � $&�

Hexadecimal (Onaltılı) Sayı Sistemi : 
 Onaltılı sayı sistemi 16 tür durum ile açıklanabilir. Bunlar 0 ile 9 arası rakamlar 
ve A ile F arası harflerdir (Decimal sayı ile 0-15 arasındaki sayılar) . Binary sayı, 
dörderli gruplara bölünerek ve her bir dörtlü grubun hexadecimal kar�ılı�ı bulunarak 
dönü�üm i�lemi yapılabilir.  
 Sayı olarak hexadesimal sayı kullanılmak isteniyorsa, karı�ıklı�a meydan 
vermemek için  sayının sonuna yada ba�ına “H” harfi eklenmelidir. Örne�in; “H10” 
yada “10H” (decimal kar�ılı�ı 16), “H2A” yada “2AH” (decimal kar�ılı�ı 42). 
 
�kili (Binary) sayı 
   Y007     Y006    Y005    Y004    Y003    Y002    Y001     Y000 

  0   0   0   1   1   1   0   1 

128      64        32         16        8            4          2         1 

  
      16×8  16×4 16×2       16×1   
 
 

  0   0   0   1   1   1   0   1 

8          4           2          1          8          4            2         1 
 
       161  sayı                                     160 sayı 

     Hexadecimal   1×1=1                                 1×8+1×4+1×1=13    D  

           1                            D 

              ×16                                             ×1 
  
 “Y007 – Y000” arasına H1D sayısını yerle�tirdi�imizi dü�ünürsek; bunun 
anlamı Y4, Y3, Y2 ve Y0 çıkı�larının aktif olması demektir ve bu ikili sayı sisteminde 
00011101 �eklinde gösterilebilir. Aynı sayı decimal sayı sisteminde 29’ a e�ittir.  

 H1D (Hexadecimal) = 00011101 (Binary) = 29 (Decimal) 

 
 BCD, Binari kodlanmı� decimal’in kısaltılmı� halidir. Bu sayı sistemi, ikili sayı 
sisteminin en sa�dan itibaren dörderlik bitlere bölünmesi ile gösterilir. Her dörtlü bit 
sıfırdan dokuza (decimal) kadar olan sayıları alabilir. BCD sayı sistemi, binary sayı 
sistemi ile bilgisayar dünyası arasındaki ileti�imde kullanılır. 
 BCD sayı sistemini kullanırken her bir dörtlü bit’in decimal de�erinin dokuzu 
geçmemesine özen gösterilmelidir.     
 BCD kod sisteminde dörderlik bitler kullanıyoruz ve bu dörderli bitler içerisinde 
8 ile aynı anda 2 yada 4 ve 80 ile aynı anda 20 yada 40’ın kullanılması mümkün 
de�ildir, çünkü bunlar birlikte kullanılırsa toplam de�er 9 ( yada 90) u a�acaktır.  

 
 
 

BCD Sayı Sistemi 
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Binary, octal, hexadecimal ve BCD sayı sistemleri �u ana kadar açıklandı. 

A�a�ıdaki tablo her bir sayı sistemindeki bit yapılarını göstermektedir. 
  

Decimal 
      0 

        BCD 
  0 0 0 0    0 0 0 0     

Hexadecimal 
 0 0 

      Binary 
  0 0 0 0    0 0 0 0     

Oktal 
   0 

      1   0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1 1 
      2   0 0 0 0 0 0 1 0 0 2   0 0 0 0 0 0 1 0 2 
      3   0 0 0 0 0 0 1 1 0 3   0 0 0 0 0 0 1 1 3 
      4   0 0 0 0 0 1 0 0 0 4   0 0 0 0 0 1 0 0 4 
      5   0 0 0 0 0 1 0 1 0 5   0 0 0 0 0 1 0 1 5 
      6   0 0 0 0 0 1 1 0 0 6   0 0 0 0 0 1 1 0 6 
      7   0 0 0 0 0 1 1 1 0 7   0 0 0 0 0 1 1 1 7 
      8   0 0 0 0 1 0 0 0 0 8    0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
      9   0 0 0 0 1 0 0 1 0 9   0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
     10   0 0 0 1 0 0 0 0 0 A   0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 
     11   0 0 0 1 0 0 0 1 0 B   0 0 0 0  1 0 1 1 1 3 
     12   0 0 0 1 0 0 1 0 0 C   0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 
     13   0 0 0 1 0 0 1 1 0 D   0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 
     14   0 0 0 1 0 1 0 0 0 E   0 0 0 0 1 1 1 0 1 6 
     15   0 0 0 1 0 1 0 1 0 F   0 0 0 0  1 1 1 1 1 7 
     16   0 0 0 1   0 1 1 0 1 0   0 0 0 1 0 0 0 0  2 0 
      

     99   1 0 0 1 1 0 0 1      6 3   0 1 1 0    0 0 1 1    1 4 3 
 
                       Farklı sayı sistemlerini içeren tablo 
 

 �kili sayı sisteminin her bir rakamı 1(ON) yada 0(OFF) ile gösterilir. 1 veya 0 ile 
gösterilen en küçük birime “bit” ismi verilir.   
 
�kili  
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 15    14    13   12     11    10     9      8      7       6      5      4      3       2     1     0bit 
 
 
                              Bir bayt                                                     Bir bayt 
 
                                        Bir kelime 
 

Sıfır ile yedinci bit arasındaki sekiz bitten olu�an veriye (one byte) bir bayt adı 
verilir. Onaltı bitten meydana gelen veriye ise (one word) bir kelime adı verilir. 

 

Veri Biçimi 
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 A�a�ıdaki �ekil 16 bitlik verinin durumunu göstermektedir. ��aret biti olan ilk bit 
en önemli özelli�e sahiptir. Bu rakamın “0” olması, sayının  “Pozitif”, aksine “1” olması 
ise “Negatif” olması demektir. ��aret bitinin “+” veya “–” yapılması ile (Pozitif veya 
negatif) verinin pozitif yada negatif de�er alması de�i�tirilebilir.  
 
 

                                           16 bit 
 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    

           

16
38

4

     

81
92       

40
96      

20
48        

10
24       51
2

     25
6

      12
8

      64       32      16       8       4       2       0  

      
 ��aret biti 

 0:Pozitif 

 1:Negatif 

 
Negatif sayılarla çalı�mak 

 2-5= - 3 gibi bir hesaplamada, negatif sayı olan 3, önüne konulan “–” i�areti ile 
gösterilir. Di�er yandan aynı durum, bir üst rakamdan borç alınarak da ifade edilebilir. 

2-5=-10+(12-5)=-10 7=- 7. Bu düzenleni� “on’a tamamlayan – tens complement-“ 

olarak adlandırılır.  
 PLC içerisinde “–” i�aret binary olarak ve sayının ikiye tamamlayanı alınarak 
gösterilir. Örne�in, D10 veri kaydedicisinin (Data register) içeri�i negatif bir sayı ise, 
bu veri kaydedici içerisinde sayının ikiye tamamlayanı kullanılarak gösterilebilir. Tam 
sayı, her bir bitin tersinin alınıp sonuca “1” eklenmesi ile elde edilebilir.  
 - 3’ün ikiye tamamlayanının ve gerçek sayının gösterimi a�a�ıdaki gibidir. 
 
   �kiye tamamlayan     
   Verinin tersinin alınması 
   Bir eklenmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 ve 32 bit’lik verinin yönetimi 

3�4��3�4��3�4��3�4������������������
E�er zamanlayıcı yada sayıcı negatif sayıya ayarlanırsa, hata mesajı ile 
kar�ıla�ılır ve zamanlayıcı yada sayıcı asla çalı�maz. Çünkü 
zamanlayıcı ve sayıcı sadece 0 ile 32,767 arasındaki pozitif sayıları 
kullanır. (Yukarı – a�a�ı sayıcı negatif sayıları da kullanabilir. ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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A�a�ıdaki tablo ikili ve onlu sayı sistemindeki tipik pozitif ve negatif sayıları gösterir. 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � ����� � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � �� ��
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � �� � � � �
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� � � � �
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � ���
�� � � � � � � � � � � � � � � �� �� �� � � � �
�� � � � � � � � � � � � � � � � �� �� � � � �

 
 32 bit veri üst 16 bit ve alt 16 bit’lik verilerin birle�mesinden olu�ur. Üst ve alt 
bitlerin düzenlenmesi ile olu�an 32 bitlik veri içerisine –2,147,483,648 ile 
+2,147,483,647 arasındaki sayıları girmek mümkündür.  
            
             Üst 16 bit                                   Alt 16 bit 
                              

1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

10
73

74
18

24
 

53
68

70
91

2 

26
84

85
45

6 

13
42

17
72

8 

67
10

88
64

 

33
55

44
32

 

16
77

72
16

 

83
88

60
8 

41
94

30
4 

20
97

15
2 

10
48

57
6 

52
42

88
 

26
21

44
 

13
10

72
 

65
53

6 

32
76

8 

16
38

4 

81
92

 

40
96

 

20
48

 

10
24

 

51
2 

25
6 

12
8 64
 

32
 

16
 8 4 2 1 

                
 
    
 

 
Sıralı kontrol teknolojisini anlamada  aygıt çok önemlidir. Çünkü, tüm veriler 

aygıt kullanılarak açıklanmalıdır. PLC’ de bit ve kelime aygıtı olmak üzere iki tür 
aygıt vardır. Bit aygıtı sadece “1” ve “0” sinyallerini gösterebilir. (Örne�in, X, Y, M, S 
birer bit aygıtıdır.) Kelime aygıtı ise sayısal de�erleri gösterebilir. (Örne�in T, C, D 
birer kelime aygıtıdır.) 

 
 

  
 Kelime aygıtı bir kaydedicidir ve 16 yada 32 bitlik veriyi kaydetmek üzere 
tasarlanmı�tır. A�a�ıdaki �ekilde gösterilir.   

Aygıt (Device) 

��aret biti 

0:Pozitif 

1:Negatif 
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(1) Veri Kaydedicisi (Data resister)  (D) 
 Bu veri kaydedicisi ile 16 bitlik veri yada iki adet 16 bitlik veri kaydedicisinin 
birlikte kullanılması ile 32 bitlik veri kontrol edilebilir.      

 
16 bit veri                                            D0 
 

                 
 
32 bit veri 
                D1                                        D0 
 

                                
  
 E�er dü�ük numaralı veri kaydedicisi 32 bitlik data için ayarlanır ise, otamatik 
olarak bir üst numaralı veri kaydedicisi ayrılır.   

 

(2) Zaman kaydedicisinin güncel de�eri (T) 
 Zamanlayıcıya, güncel de�er olarak sayısal bir de�er verilebilir. Bu kaydedici, 
bir üst bitte bulunan sıfır “0” yüzünden 16 bitlik bir kaydedicidir ve 0 ile 32.767 
arasındaki de�erleri alabilir. Zamanlayıcıya verilen de�er e�er negatif bir de�er 
olursa, zamanlayıcı çalı�maz.  
 Zamanlayıcının birimi  ayarlanan zamanlayıcı numarasına göre 100ms, 10ms 
ve 1ms olarak de�i�iklik gösterir.   

(3) Sayıcının güncel de�eri ( C ) 
 Sayıcıya güncel de�er olarak sayısal bir veri girilebilir. Ayar numarasını de�i�tirmek 

sureti ile yukarı sayıcı ve a�a�ı sayıcı elde edilebilir.  
(Yukarı sayıcı için) 

 Üst bitteki “0” nedeniyle bu kaydedici 16 bitliktir ve 0 ile 32.767 arasındaki 
sayıları de�er olarak alabilir. (E�er bu sayı negatif olarak girilirse, sayıcı çalı�amaz.)  

(A�a�ı sayıcı için) 
 Bu kaydedici 32 bitlik bir kaydedicidir ve negatif sayıları da alabilir. Alabilece�i 
sayılar; -2147483648  ile   +2147483647 arasındaki sayılardır. 

 

 
 Bit aygıtı sadece “1” ve “0” bilgisini göstermek için kullanılır. Örne�in giri� 
rölesi (X), çıkı� rölesi (Y), yardımcı röle (M), durum (S) vb. Bit aygıtı sadece “1, 
kapalı” yada “0, açık” bilgilerini ta�ımasına ra�men, bu aygıtların birle�tirilmesi sureti 
ile sayısal bilgiler de ta�ınabilir.  
 Her bir ünitesi dört bitten olu�an, 1-8 ünitelik bit aygıtı birle�tirilir ise, bununla 
32 bite kadar olan bilgileri kaydetmek mümkündür.  

Kelime Aygıtı (Word Device) 

Bit aygıtı (Bit Device) 
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( K4Y0 ) 
Üst   4. sayı                  3. sayı                 2. sayı               1. sayı   Alt 
 
Y17 Y16 Y15 Y14 Y13  Y12 Y11 Y10 Y7  Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 
   ��aret biti  0:Pozitif 1:Negatif 

 
( K4M0 ) 
Üst     4.sayı                   3. sayı                 2.sayı            1. sayı     Alt 
 
M15 M14 M13 M12 M11  M10 M9 M8 M7  M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0 
   ��aret biti  0:Pozitif 1:Negatif 

 

K 4 Y 0 

K: Basamak sayısının açıkça belirtilmesi gereklidir ve basamak sayısının önüne 
K harfi konulur.  

4: Basamak sayısı. (4 basamak ayrıldı�ı durumda)  
16 bitlik i�lemlerde basamak (digit) sayısı K1, K2, K3, K4 �eklinde belirtilir. 32 
bitlik i�lemlerde ise basamak sayısı K1, .....K8 �eklinde belirtilir. Burada bir 
basamak 4 bit anlamına gelmektedir.  
Y: Çıkı� aygıtları “Y” harfi ile belirtilir. Bit aygıtları; X, Y, M, S �eklinde ifade 

edilirler. 
0: Belirtilen en küçük bit numarası.  
 
Kısıtlamanın olmadı�ı durumlarda en küçük bit iste�e ba�lı olarak belirtilebilir. 

(Örne�in, K4M11) Fakat bu numarayı 0 yada 10’un katları olarak belirtmek daha 
iyidir. Burada K4, 4 basamaklı bir üniteyi gösterir. K2, 2 basamaklı bir üniteye 
kar�ılık gelir. 

 
 Ta�ıma, kar�ıla�tırma, ekleme, çıkarma, çarpma ve bölme gibi veri i�leme 
i�lemleri bu bölümde açıklanmaktadır. 32 ve 16 bit i�lemler, kısa süreli sinyal bilgisi 
(pulse instruction) vb veri i�leme ile gösterilir. Gerekti�i �ekilde anla�ıldıktan sonra, 
bu fonksiyonların tam kullanımı sa�lanabilir. 

 

 
 Sayısal de�er, veri kaydedicide, X,Y,M,S gibi birle�tirilmi� bit aygıtlarında, 
zamanlayıcı yada sayıcıda geçerli de�er olarak tutulur ve farklı kaydedicilere 
ta�ınabilir. Bu i�lem “Data transfer” (veri ta�ıma) olarak adlandırılır ve “MOV” komutu 
ile gerçekle�tirilir. Basit ta�ıma fonksiyonunun yanında onlu sayılarda ta�ıma i�lemi 
de yapılabilir. (örne�in onlu 25 sayısını ta�ımak için kaynak, K25 �eklinde 
yazılmalıdır.) 

�leri açıklama 

 Veri ta�ıma 
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Ta�ıma butonu kapandıktan sonra tekrar açılmasına ra�men, hedef’in içeri�i eski 
durumuna dönmez. (Ta�ınan de�er hedef içerisinde saklı tutulur. Butonun kapalı 
olması, elektrik akımının iletilmesi, açık olması ise elektrik akımının iletilmemesi 
anlamında kullanılmaktadır.)  
  
 
                                             X0—OFF  D10—0 
 
                                             X0—ON   D10—5 
     
                                             X0—OFF   D10—5  
 
 
 
 
  A�a�ıdaki i�lemleri gerçekle�tiren bir program yazınız. 
  
(1) X0 butonuna basıldı�ı zaman 3 sayısını D0 kaydedicisine ta�ıyacak olan 

programı yazınız. 
(2) X1 butonuna basıldı�ı zaman D1 kaydedicisinin içeri�ini D2 kaydedicisine 

ta�ıyacak olan programı yazınız. 
(3) X2 butonuna basıldı�ı zaman X10-X13 arasını D3 kaydedicisine ta�ıyacak olan 

programı yazınız. 
(4) X3 butonuna basıldı�ı zaman 5 sayısını Y10-Y13 arasına ta�ıyacak olan 

programı yazınız. 
(5) X4 butonuna basıldı�ı zaman X14-X17 arasını Y14-Y17 arasına ta�ıyacak olan 

programı yazınız. 
   

Uygulama 1 

X0 butonuna basıldı�ında 
D0’ ın içeri�i D1’ e ta�ınır. 

X0 

MOV D0 D1 

X1 butonuna basıldı�ında 
10 sayısı D2’ ye ta�ınır. MOV K10 D2 

X1 

X2 butonuna basıldı�ında 
X10-13 arası D3’ e ta�ınır. 

X2 

MOV K1X10 D3 

Kaynak 

Ta�ıma 

Hedef MOV 
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 Sayısal verinin uzunlu�una göre 16 bit yada 32 bitlik veriler vardır. 32 bitlik veri 
ile ilgili çalı�malarda “D” (Double), komutun ba�ına eklenmelidir. Burada kaynak ve 
hedef sayısı iste�e ba�lı olarak ayrılabilir. Fakat herhangi bir karı�ıklı�a meydan 
vermemek için, en dü�ük bit numarasını çift sayı olarak seçmek iyi olacaktır.   
 
 

D10’un içeri�i  D12 ye ta�ınır.  
                                                                
D20,D21’in içeri�i D22,D23’ e 
ta�ınır.  
                                                       
                                                                  

��5 ��5 ��5 ��5 ����

 
E�er ta�ıma i�lemini, ta�ıma butonuna bastı�ımızda sadece bir seferlik 

yapmak istiyorsak bunu gerçekle�tirebilmek için MOV komutunun sonuna P harfini 
eklemeliyiz. (MOVP) “P” nin anlamı Pulse, yani bir seferlik sinyal demektir. 
 
 
 
 
 
X0 butonuna basıldı�ı sürece D20’ deki 
bilgiler D30’a ta�ınır. E�er bu esnada 
D20’nin içeri�i De�i�irse, D30’un içeri�i de 
de�i�ecektir. 

X0 butonuna sürekli basılsa bile D20’ deki 
bilgiler sadece bir seferlik D30’a ta�ınır. Bu 
esnada D20’nin içeri�i de�i�se bile D30’un 
içeri�i de�i�meyecektir. Bu komut kullanıldı�ı 
zaman i�lem süresi azalacaktır. 

 
 

 
 MOV ta�ıma       MOV ta�ıma         MOV ta�ıma                  MOVP ta�ıma       MOVP atlama       MOVP atlama 

 
 1. devir            2. devir             3. devir                     1. devir             2. devir            3. devir 
 

 
 PLC içerisinde binary (BIN) kodlu ve binary kodlanmı� decimal (BCD) 
i�lemlerin aynı anda yapılması mümkün de�ildir. Çünkü bu kod sistemlerinin yapıları 
tamamen farklıdır.  
 BCD komutu ile 16 yada 32 bitlik binary sayı, BCD’ye çevrilir.  ��lem aralı�ı 16 
bitlik i�lemlerde 0 ile 9999 arasındadır.  Bu komut 7 segment display’e do�rudan veri 
çıkı� komutu olarak kullanılabilir.  

Verilerin kodlarının de�i�tirilerek ta�ınması  (BCD/BIN) 
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 BIN komutu ile 16 yada 32 bitlik BCD sayı, binary sayıya çevrilir. E�er kaynak 
tarafından  BCD biçiminde sayı sa�lanmaz ise hata meydana gelir.  

 
Hata meydana geldi�i zaman M8067 konta�ı kapanır. (Bu konta�ı kullanarak 

hata durumunu anlayabiliriz.) Bu komut, dijital anahtardan do�rudan bilgileri okumak 
için kullanılabilir.   
       
          
 

 
 

Binary olan kaynak içerisindeki veri, BCD koduna çevrilerek hedef içerisinde 
saklanır. 
 
 
 
  
 

BCD kodunda olan kaynaktaki veri, Binary koduna çevrilerek hedef içerisinde 
saklanır 
 

      
X0-X7 arası, binary sayıya çevrilerek D0 içerisinde 
kaydedilir. 
Binary olan D0’ın içeri�i BCD koduna çevrilir ve Y0-Y7’ye 
çıkı� olarak gönderilir. 

 
 
 
                
               5            8   BCD                         
 
                                        
    
      X7 X6 X5 X4    X3 X2 X1 X0             

                                          
                   BCD                             

BIN (PLC)               BIN                
                   BCD                                      
                                 
      Y7 Y6 Y5 Y4    Y3 Y2 Y1 Y0                                          
                                          
       BCD 
 
 

Hedef Kaynak BCD 

Hedef Kaynak BIN 
Ta�ıma 
komutu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

5 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

5 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

58 

Ta�ıma 
komutu 
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               Komut                   Komutun içeri�i 
               INC                     data + 1 = data 
            DEC                    data – 1 = data 
  
 INC 

Ta�ıma butonuna basıldı�ı sürece  programın her devrinde hedefe “1” 
eklenir. (Hedefteki sayı bir artar.)  
 Bu 16 bitlik bir komuttur, bundan dolayı hedef +32767 sayısına ula�ınca, 
otamatik olarak tekrar -32768 sayısından itibaren artmaya ba�layacaktır. 32 bitlik 
komut olması isteniyorsa, komut INCD �eklinde yazılmalıdır. Bu durumda hedefteki 
sayı +2,147,483,647 de�erine ula�tıktan sonra otamatik olarak –2,147,483,648 
sayısından itibaren tekrar artmaya ba�layacaktır.               
 DEC 

Ta�ıma butonuna basıldı�ı sürece  programın her devrinde hedeften “1” 
çıkartılır. (Hedefteki sayı bir azalır.)  
 Bu 16 bitlik bir komuttur, bundan dolayı hedef -32768 sayısına ula�ınca, 
otamatik olarak tekrar +32767 sayısından itibaren azalmaya ba�layacaktır. 32 bitlik 
komut olması isteniyorsa, komut DECD �eklinde yazılmalıdır. Bu durumda hedefteki 
sayı -2,147,483,648 de�erine ula�tıktan sonra otamatik olarak +2,147,483,647 
sayısından itibaren tekrar azalmaya ba�layacaktır. 
 Ta�ıma komutuna basılı oldu�u sürece bu i�lem gerçekle�ecektir. Bu i�lemde 
kelime aygıtı kullanılır ve hedefte bit aygıtı olarak birle�tirilir.  
 
:/! ��0�! :/! ��0�! :/! ��0�! :/! ��0�! ����
Ta�ıma butonuna sürekli basılsa bile, komut sadece bir kere ve programın ilk 
devrinde çalı�ır. 
 
 
 
  A�a�ıdaki i�lemleri gerçekle�tiren programı yapınız ve do�rulayınız. 
  
(1) X0 butonuna basılı oldu�u sürece D0’ın de�erini sürekli artıracak programı 

yapınız. 

Artma / Azalma (Increment / Decrement) 

Uygulama 2 

Ta�ıma komutu 

Komut Hedef 
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(2) X1 butonuna basılı oldu�u sürece D1’in de�erini sürekli azaltacak programı 
yapınız.  

(3) X2 butonuna basıldı�ında Y0-Y17 arasını binary olarak sadece ilk devirde, bir 
kere artıracak programı yazınız. 

(4) X3 butonuna basıldı�ında D2’nin de�erini sadece bir kere azaltacak programı 
yazınız.  

(5) X4 butonuna basıldı�ında Y0-Y3 arasını BCD olarak ve sadece bir kere artıracak 
programı yazınız.  

 

  
 Veri kaydedicide bulunan sayısal bir veri ile; zamanlayıcı yada sayıcının aktif 
de�erinin , X, Y, M, S gibi bit aygıtlarının birle�tirilmesinden olu�an sayının, K  gibi 
sabit bir  sayının kar�ıla�tırılması mümkündür. Farklı elemanlar ve aynı elemanlar 
kar�ıla�tırılabilir.  
   
 
    
                                                            
 
 
 Kar�ıla�tırmanın sonucuna göre; e�er 1. de�er 2. de�erden büyük ise, 1. bit 
ON olur. E�er 1. de�er 2. de�ere e�it ise, 2. bit (1. bitten sonra gelen bit) ON olur. 
E�er 1. de�er 2. de�erden küçük ise, 3. bit ON olur.  
     1.de�er > 2. de�er     1. bit  ON 
     1.de�er = 2. de�er     2. bit  ON  (2. bit 1. bitten sonra gelen bittir.) 
     1.de�er < 2. de�er     3. bit  ON  (3. bit 2. bitten sonra gelen bittir.) 
 
 
 

X0 butonuna basıldı�ında 20 de�eri ile D10 veri kaydedicisinin içeri�ini 
kar�ıla�tıracak ve 20 sayısının D10’un içeri�inden büyük olması durumunda Y0, 20 
sayısının D10’un içeri�ine e�it olması durumunda Y1 ve 20 sayısının D10’un 
içeri�inden küçük olması durumunda da Y2 çıkı�ını aktif yapacak olan programı 
yazınız. Yaptı�ınız programı do�rulayınız.  
 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kar�ıla�tırma (Comparison) 

Örnek  1 

Giri� 

 CMP  1. de�er  2. de�er   1. bit 
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(2) 
 
 
 Yukarıda gösterilen iki program aynı amaca yöneliktir. �ekil 1’de M0-M2 
yardımcı röle olarak kullanılmı�tır. Ve bu yardımcı rölenin kontakları kullanılarak Y0-
Y2 çıkı�ları çalı�tırılmı�tır. �ekil 2 de ise Y0-Y2 arası direkt olarak belirtilmi�tir. 
 
 
  
 
 
 
 
(1-1) X0 butonuna basıldı�ında 10(Decimal) sabit sayısı D10 veri kaydedicisine 
ta�ınacaktır.  
(1-2) X1 butonuna basıldı�ında 20(Decimal) sabit sayısı D10 veri kaydedicisine 
ta�ınacaktır.  
(1-3) X2 butonuna basıldı�ında 30(Decimal) sabit sayısı D10 veri kaydedicisine 
ta�ınacaktır.     
(2) X3 butonuna basıldı�ında kar�ıla�tırma yapılacaktır. D10 ile 20 sabit sayısının 
kar�ıla�tırılmasından sonra ,  
     D10>20(decimal) ise Y2 ON, 
     D10=20(decimal) ise Y4 ON, 
     D10<20(decimal) ise Y6 ON olacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uygulama 3 



����������	
�����	
���������������
���������	����������������	���	������	����

�	����������� �!� ��"��� 	����#
��
�����
��$%%&���������'���� ���

� � ),�

 
 
 
 

3�4��3�4��3�4��3�4����������������������Alan Kar�ıla�tırması (Zone compare)����

 
ZCP komutu 3. de�er hariç, kar�ıla�tırma komutu ile aynıdır. Bu komut veri aralı�ına göre 

kar�ıla�tırma yapar. (1. de�er – 2. de�er)  
 
 
                                                             
 
  
 
 Kar�ıla�tırmanın sonucuna göre, e�er 3. de�er 1. ve 2. de�erlerden küçük ise, 
1. bit ON olur. E�er 3. de�er 1. ve 2. de�ere e�it yada iki de�erin arasında ise 2. bit 
ON olur. E�er 3. de�er 1. ve 2. de�erlerden daha büyük ise 3. bit ON olur.    
 
      1. de�er, 2. de�er > 3. de�er     1. bit ON 
      1. de�er � 3. de�er � 2. de�er  2. bit ON  (2. bit, 1. bitten sonra gelen bittir.) 
      1. de�er, 2. de�er < 3. de�er        3. bit ON  (3. bit, 2. bitten sonra gelen bittir.) 
 
     
 

X0’ a basıldı�ında D0’ ın içeri�i sürekli olarak artacak. X1’ e basıldı�ında 
D0’ın de�eri ile decimal 10.000 ve 20.000 sayıları kar�ıla�tırılacak. Kar�ıla�tırmanın 
sonucuna göre; 
 - E�er D0’ ın de�eri 10.000’ den küçük ise Y0 çıkı�ı aktif olacak. 

- E�er D0’ ın de�eri 10.000 yada 20.000’e e�it olursa veya bu iki de�er   
  arasında  olursa Y1 çıkı�ı aktif olacak. 

 - E�er D0’ ın de�eri 20.000’den büyük olursa Y2 çıkı�ı aktif olacak. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
2. de�erin 1. de�erden küçük olması durumunda, 2. de�er 1. de�er olarak ayarlanır. 
     
 
 
 
 

Örnek 2 

Ta�ıma komutu 

ZCP 1. de�er 2. de�er 3. de�er 1. bit 
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 A�a�ıdaki i�lemleri gerçekle�tirecek programı dizayn ediniz.  
(1) X1’e basıldı�ında zaman sayıcı saymaya ba�layacak.  
(2) E�er 20 saniye geçti�i dü�ünülüyorsa X1 butonu serbest bırakılacak. 
(3) 20 saniye ile zaman sayıcının içeri�ini Kar�ıla�tırma komutunu kullanarak 

kar�ıla�tırınız. (Çıkı�, Y0-Y2) 
(4) 19 saniyeden 21 saniyeye kadar olan zaman aralı�ı ile zaman sayıcının içeri�ini 

Alan Kar�ıla�tırma komutunu kullanarak kar�ıla�tırınız. (Çıkı� Y10-Y12) 
* 60 saniye sonra zaman sona erecek. 

    ��+���� ��

    M8011  10ms clock                     ZRST  Alan reset komutu 
    M8012  100ms clock                   ZRST M0 M10 
    M8013  1 sec clock                     M0 dan M10’a kadar olan bölgeyi resetler. 
    M8014  1 min clock 
 
                                       20 sec 
 
 
 
 
 
                    X1                  X1                  X1    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uygulama 4 
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 Ekleme ve çıkarma i�lemleri ADD ve SUB komutlarını kullanarak yapılır. 
A�a�ıdaki diyagram bu komutun kullanımını göstermektedir.   
 
 
 
 
 
            
                        
 
 
 
 
           X0                                
                               ADD   K7     K2    D0       
                                          
       
      
             X1                                
                              SUB    K5     K1     D1       
                                          
 
 

Bu komut 16 bitlik bir komuttur, e�er 32 bitlik i�lem yaptırılmak isteniyorsa 
DADD, DSUB komutları kullanılmalıdır.   
 
 
 
 
 
 
       D1,D0 + D11,D10                     D21,D20 
       D3,D2 – D13,D12                    D23,S22 
 
 E�er hesaplamanın sonucu “0” olursa, özel yardımcı röle M8020 (zero flag) 
çalı�ır. E�er hesaplamanın sonucu 16 bitlik i�lemlerde 32.767’ yi ve 32 bitlik 
i�lemlerde de 2.147.483.647’yi geçerse özel yardımcı röle M8022 (carry flag) çalı�ır. 
Aynı �ekilde hesaplama sonucu 16 bitlik i�lemlerde -32.768’i ve 32 bitlik i�lemlerde 
de -2.147.483.648’i geçecek olursa (negatif yönde), özel yardımcı röle M8021 
(borrow flag) çalı�ır.  
 
 
Zero flag, Carry flag ve Borrow flag’ın ON olaca�ı bir program yapınız ve do�rulayınız. 
  

Komut Yazılımı Komut Adı 
ADD BINARY ekleme 

SUB BINARY çıkarma 

Ekleme ve Çıkartma (Addition and subtraction) 

Uygulama 5 

Komut De�er1 De�er2 Sonuç 

Komut 

X0’a basıldı�ında 7 ile 2 sayısı toplanır 
ve sonuç D0 kaydedicisinde saklanır. 
K7 + K2 = D0 (9) 

X1 butonuna basıldı�ında 5’den 1 
çıkartılır ve sonuç D1’e kaydedilir. 
K5 – K1 = D1 (2) 
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 Çarpma ve bölme i�lemleri MUL ve DIV komutları kullanılarak yapılır. 
A�a�ıdaki tablo çarpma ve bölme komutlarını göstermektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 

D0 × D2 =  D5,D4 (32 bit) 
                                      
                                                               D10 / D12 = D14 (16bit)(Bölüm) 
                                                               D15(16bit)(Kalan) 
 
 
            X0                                
                              MUL  K500 K800   D0      
                                                 
      
            X1                                
                               DIV   K50    K3     D2      
                                         
 
 

Yukarıdaki i�lemler 16 bitlik i�lemler içindir. E�er 32 bitlik i�lem yapmak 
istiyorsak komutu DMUL, DDIV  �eklinde kullanmamız gerekir.  
  
    
                                    D1,D0 × D3,D2 =  D7,D6,D5,D4 (64 bit) 
                                      
                                                                 D11,D10 / D13,D12 = D15,D14 (32bit) (Bölüm) 
                                                                 D17,D16 (32bit) (Kalan)  
 
 

Komut Yazılımı Komut Adı 
 MUL BINARY çarpma 

DIV BINARY bölme 

Çarpma ve Bölme (Multiplication and division) 

Komut De�er1 De�er2 Sonuç 

Komut 

X0’a basıldı�ında 500 sayısı ile 800 sayısı   
çarpılır ve sonuç D1,D0’ e kaydedilir.  
K500 × K800 = D1,D0 (400,000) 

X1’e basılınca 50 sayısı 3’e bölünür ve 
sonuç D2’ ye kaydedilir. (Tam kısım) 
Kalan D3’ e aktarılır. 
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Dijital yada thumbwheel anahtar ve seven segment  
display kullanılarak a�a�ıdaki soruları cevaplandırınız. 
 

(1) Dijital yada thumbwheel anahtar’ın de�erini seven 
segment display’e çevirecek programı yapınız. (2 basamaklı) 
            

(2) X10’ a basıldı�ında büyük sayı D1’e yerle�tirilecek.  
X11’e basıldı�ında küçük sayı D2’ye yerle�tirilecek.                          

 
(3) X12’ye basıldı�ında D1 ile D2 toplanacak ve sonuç 

seven segment display’de gösterilecek.  
 
(4) X13’e basıldı�ında büyük sayıdan (D1) küçük sayı (D2) 

çıkartılacak ve sonuç seven segment display’de gösterilecek. 
 
X14’e basıldı�ında küçük sayıdan (D2) büyük sayı (D1) 

çıkartılacak ve sonuç seven segment display’de gösterilecek. 
 
(5) X15’ e basıldı�ında D1 ile D2 nin çarpımı yapılacak ve 

seven segment display’ de gösterilecek.  
 

(6) X16’ ya basıldı�ında D1’in içeri�i D2’ ye bölünecek ve seven segment display’ de 
gösterilecek.( Bölüm sonucu seven segment display’ın onlar basama�ında, kalan ise 
birler basama�ında gösterilsin.) 
X17’ye basıldı�ında D2’nin içeri�i D1’e bölünecek ve sonuç aynı �ekilde seven segment 
display’de gösterilecek.  

   
 

 
 Zaman kontrolu yapabilmek için PLC’nin zamanlayıcıya sahip olması gerekir. 
Bu bölümde zaman kontrolü ile ilgili çe�itli komutlar tanıtılacaktır. Bu fonksiyonların 
sa�lam bir �ekilde anla�ılması, sıralı kontrol dizaynında önemli rol oynayacaktır.  
 

 
 PLC’ deki zamanlayıcı 1ms, 10ms veya 100 ms’lik clock sinyali olarak 
sayılabilir ve toplanabilir. Zamanlayıcının de�eri, önceden ayarlanan de�ere 
ula�tı�ında çıkı� kontakları konum de�i�tirir. Program hafızasındaki sabit bir sayı 
yada veri kaydedicinin (D) içeri�i zamanlayıcıya önceden belirlenen sayı olarak 
verilebilir.  

Uygulama 6 

Zaman Kontrol Komutları  

 Zamanlayıcı ��lemleri (Timer operation) 

 6  9 

X7 X6 X5 X4  X3 X2 X1 X0 

BCD 
BIN (PLC) 
BCD 

Y7 Y6 Y5 Y4  Y3 Y2 Y1 Y0 
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 Ön ayar de�eri olarak 457 sayısı verilen 10 ms’lik bir zamanlayıcının gerçek 
i�lem zamanı a�a�ıdaki �ekilde hesaplanır.  
               457×10ms 
               457×0.01s = 4.57s 
 
Hatırlamayan zamanlayıcı   Hatırlayan Zamanlayıcı 
(Non-retentive timer)                    (Retentive timer) 
100ms zamanlayıcı T0-199 (200p)          1ms hatırlayan zamanlayıcı T246-249(4p) 
(0.1-3276.7s)                              (0.001-32.767s) 
10ms zamanlayıcı T200-245(46p)           100ms hatırlayan zamanlayıcı T250-255(6p)  
(0.01-327.67s)                              (0.1-3276.7s) 
        
   (MITSUBISHI FX)                               (MITSUBISHI FX) 
 
        X01                                                    X02 
                  T200  K525                                                                       T250  K615 
                                                                                                T250 
      T200                                      Y02 
                   Y01                                               X03  
                                                               RST  T250 
 
 
                             5.25s                                                                 t1                 t2       t1+t2=61.5s 
X01                                                                                  X02 
 
                          525                                                    615 
Current                                           Current 
value                                              value 
 
 
 Y01                                                Y02 
 
                                                           X03 
 
 
 Hatırlayan zamanlayıcı (retentive timer) ula�tı�ı sayıyı elektrik kesilse bile hafızada 
tutabilme yetene�ine sahiptir. Tekrar elektrik verilince kaldı�ı yerden saymaya devam eder. 
Bunun anlamı, hatırlayan zamanlayıcıyı resetlemek için bobin enerjisinin kesilmesi yeterli 
de�il demektir, reset için özel reset komutu kullanılmalıdır.   
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 Zamanlayıcı için ön de�eri ayarlamak, sadece sabit bir sayıyı önceden vermekle 
yapılabilece�i gibi aynı zamanda belirli bir veri kaydedicinin içeri�ini kullanarak da yapılabilir.  
 Sabit sayı veya veri kaydedicinin içeri�i, program hafızasında bulunur. Fakat veri 
kaydedicisi hafızanın içerisindedir ve ilk de�er verilmesi gereklidir. E�er veri kaydedicinin 
de�eri negatif bir sayı ise zamanlayıcı çalı�mayacak ve i�lem hatası meydana gelecektir.  
 
 
 
 �ki sayılı dijital yada thumbwheel anahtar kullanarak zamanlayıcının ön de�erini 
saniye olarak ayarlayınız. 
 
 

X10’a basıldı�ında Y10 çıkı�ı aktif olacak.(Ön 
ayar zamanı süresince) Ön ayar zamanını saniye olarak 
ayarlamak için dijital yada thumbwheel anahtar 
kullanılacak. 

Bu dijital yada thumbwheel anahtar PLC’nin X0-
X7 giri�lerine ba�lanacak. Zamanlayıcının 100 ms’lik 
ünitesi kullanılacak.  

  
 
  
      
 

  
BCD olan X0-X7 arası BINARY sayıya 
çevrilir ve D0’ da saklanır.  
D0×K10=D3,D2 
T0, 100ms’ lik zamanlayıcı oldu�u için, ön 
de�er 10 ile çarpılmalıdır. 
Mühürleme konta�ı kullanılarak, ön ayar 
de�erine ula�ıldı�ında Y10’ un enerjisiz 
kalması sa�lanır.  
 

 

 Ön de�eri dolaylı olarak belirlemek  

Örnek 3 

1            5       (Sec)    

Ön ayar zamanı 

Y10 

X10 
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,-.�,-.�,-.�,-.�Zamanlayıcı de�erinin seçmeli ayarlanması����

 
 
 

T0 zamanlayıcının ön de�eridir. 0.5 saniye ile 5 saniye 
arasında 10 çe�it de�er zamanlayıcı için kullanılacaktır. Dijital 
yada thumbwheel anahtara basıldı�ında bu on de�erden birisi 
seçilecektir.  

Çe�itli ön de�erler seçmenin avantajı vardır.            
                  

           
                                                          0--0.5sec  1--1.0sec  2--1.5sec  3--2.0sec  4--2.5sec  
                                                          5—3.0sec  6—3.5sec  7—4.0sec  8—4.5sec  9—5.0sec 
 
 
                                                   M8000: Çalı�ma habercisi      
                                                   X3-0 arasının kodu M15-0 arasına çözülür. 
                                                   X3-0 arası binary olarak ele alınır.      
                                                    M0:ON(X3-X0:OFF)  K5       D0       
                                                       
                                                    M1:ON(X3-X1:OFF X0:ON) K10        D0  
                                               
                                                 
                                               
                                                 
                                              
                                                        Yukarıdaki düzen ile aynı. 
                                                  
                                                  
                                               
                                                  
                                                  
                                              
 
 

X10:ON         Zamanlayıcı çalı�ır. (T0) 
(Ön de�er 5 ile 50 arasında olacaktır. – 
0.5sn – 5sn.)                                      
T0:ON          Y10:ON  
 
 

����

Zamanlayıcı devresine örnek 

Örnek 4 

X0  X1 X2  X3 

PLC 

7 


