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Proton hızlandırıcısı kontrol sistemi

• Neler üzerinde duracağız?

• Kontrol edilecek parametreler neler? 

• Neden bu parametreler önemli?

• Hangi parametreleri ne ile kontrol edeceğiz?

• Sistem bileşenleri ve seçim kriterleri neler?
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Kontrol edilecek parametreler

• Neden endüstriyel standartlar?

• Güvenilirlik, bilinirlik, yaygınlık.

• Mühendislik (!?)

• Kontrol derken ne demek istiyoruz?

• Yönetme

• Gözlemleme

• Hangi sistem parametreleri kontrol ediliyor?

• Sıcaklık 

• Akış

• Konum
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Sıcaklık kontrolü

• Nerede? 

• Katı hal sürücü güç kaynağına ve RF tüpüne soğutucu akışkan sağlayan boruların giriş ve 
çıkışlarında.

• Neden? 

• RF tüp çıkışında (ana yükselteç) soğutma sıcaklığının 80 dereceyi aşmaması gerekiyor. 
Soğutma yok veya yeteri kadar sağlanamıyorsa transistorlerin veya rf tüpünün yanmasına 
yol açacaktır.

• Ne ile ? 

• Analog sıcaklık algılayıcıları ile
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Akış kontrolü:

• Nerede?
• RF tüpü soğutma sistemine akışkan sağlayan boruların giriş tarafında.

• Neden?
• RF tüpü soğutma suyunda akış yok ve dakikada 16 litre altında ise rf güç kaynakları 

açılmaz veya açıksa kendini kapatır ve korumaya alır. Sıcaklığın belirli bir seviyenin 
altında tutulması akışkan sayesinde yapılıyor. Isı transferinin sağlanması için 
akışkanın dolaşım halinde bulunması gerekli.

• Ne ile?
• Hacimsel debi ölçümü yapan analog debi ölçer ile.

5



Konum kontrolü : 

• Nerede? 

• Ölçüm kutusunda

• Neden? 

• Proton demeti geometrisi, akımı ve emittans ölçümü yapan ölçüm cihazlarından 
(Delikli bir plaka, parıldak (scintillator) ve akım ölçmek için faraday kabı) 
istenilenlerin demetin önüne konumlandırılması için

• Ne ile? 

• Ölçüm kutusu dışındaki AC Servo motorlarla ve içerisindeki limit anahtarları ile
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Siemens sıcaklık sensörü

• Neden seçildi.

• Marka güvenilirliği

• Seçilen PLC’ye uygun analog giriş

• Daldırma tipi

• Sürekli veri akışı

• Değişken giriş voltajında çalışabilme

• 0, 10 VDC sabit çıkış verdirebilme (böylelikle PLC’ye ulaşan değerlere 
hata faktörü ekleyebilme)

• Özellikleri

• -10 – 120oC arası ölçüm

• 0-10 VDC çıkış gerilimi

• 13,5 – 35 VDC giriş gerilimi
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Siemens akış sensörü

• Neden seçildi.

• Marka güvenilirliği

• Seçilen PLC’ye uygun analog giriş

• Sürekli veri akışı

• Değişken giriş voltajında çalışabilme

• Özellikleri

• 3,5-50 l/d hacimsel debi ölçümü

• 0-10 V DC çıkış gerilimi

• -15 - 125 oC ortam sıcaklığında çalışma

• 13,5 – 35 VDC giriş gerilimi
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Delta Motorlar (planet redüktör) ve sürücüleri

• Neden seçildi.

• Fiyat-Performans

• Yaygınlık

• Motorlar cihazın dışında bulunduğundan dolayı güç 
aktarımı esnasında vakum kayıplarının yaşanmaması 
adına alınan tedbirler nedeni ile motorlarda oluşacak 
ek zorlanmaların önüne geçmek amacı ile redüktör
ihtiyacı doğdu. Aktarım yönünün değişmemesi, güç 
kayıplarının az olması ve kompakt yapılarından dolayı 
Planet redüktör kullanımına gidildi.
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Delta Motorlar (planet redüktör) ve sürücüleri

• Özellikleri (Delta ASD-A2 0,75kW 
3000 rpm)

• Dahili tam kapalı çevrim fonksiyonu 
sayesinde harici encoder,lineer cetvel ile 
hassas pozisyon kontrolü

• 20 Bit (1280000ppr) yüksek çözünürlüklü 
line receiver encoder

• Harici pozisyonlama,dahili pozisyonlama 
,Hız, Tork kontrol modları

• Tork/Hız limit fonksiyonları
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Delta Motorlar (planet redüktör) ve sürücüleri

• Özellikleri (Planet redüktör)

• 1/10 Çevrim oranı (tek kademe)

• ≥%96 hassasiyet

• Yüksek anma devri (3000 d/d)
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Limit anahtarları

• Neden seçildi.

• Güvenilir.

• Uzun ömürlü.

• Ucuz.

• Yeterli(!)

• (Güvenlik amacıyla limit anahtarları normalde kapalı 
olarak ayarlandı.)
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Kontrol elemanlarından kontrol sistemine

• PLC

• PLC nedir?

• PLC (=PCs) (=Programlanabilir Mantık Devresi):   
algılayıcılardan aldığı bilgiyi kendine verilen programa 
göre işleyen ve iş elemanlarına aktaran bir mikro işlemci 
tabanlı bir cihazdır.
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Kontrol elemanlarından kontrol sistemine

• Neden PLC?

• Giriş- Sayısı sayısı ve çeşitliliği. Analog 
(0-20mA, 4-20mA, ±0-2,5VDC, ± 0-
5VDC, ± 0-10VDC), dijital (0-24VDC), 0-
100kHz darbe …

• Güvenilir: Mekanik (darbe, titreşim vb.)  
ve elektriksel gürültülere karşı dayanıklı

• İletişim kabiliyetleri: kendi aralarında 
ve diğer cihazlarla birçok farklı 
protokolü kullanarak haberleşebilme 
(OPC, Modbus, Profibus, PROFINET, 
MPI, CAN, EtherNet/IP….)

• Esneklik: Bellek arttırımı, modül 
eklenebilmesi, hızlı ve kolay şekilde 
program değişimi

• Programlama yöntemi çeşitliliği: 
Merdiven diyagram, komut listesi, 
fonksiyon bloğu
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Kontrol elemanlarından kontrol sistemine

• Operatör paneli (HMI)

• Operatör paneli nedir?

• Genellikle PLC sistemleri otomasyon sistemleri ile 
kullanıcı arasında etkileşimi sağlayan ünitedir.
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Kontrol elemanlarından kontrol sistemine

• Neden operatör paneli?

• Buton, şalter, lamba, çeşitli dijital ve 
analog göstergeler ve hatta yerine göre 
SCADA yazılımının yerine kullanılması

• Herhangi bir değişiklik yapılması çok 
kolaydır. (Örneğin sisteme sadece gerçek 
bir butonun eklenmesi bile elektrik ve 
mekanik işlemler gerektirirken (kablo 
çekme, delik delme vb.) operatör 
panelinde bu işlem yazılımla yapılabilir.
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Siemens S7-1200 PLC (CPU 1215C DC/DC/DC)

• Neden seçildi.

• Yaygın kullanım. 

• Güvenilirlik.

• Kolay programlanabilirlik.
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Siemens S7-1200 PLC (CPU 1215C DC/DC/DC)

• Özellikleri

• 14 x 24VDC DI

• 10 x 10VDC DQ

• 2 x AI

• 2 x AO

• 6 x Hızlı sayıcı (100kHz)

• 4 x Yüksek Hızlı Darbe çıkışı (2x100kHz-2x10kHz)

• 8 Adete kadar sinyal genişleme modülü desteği

• 0.04ms/1000 komut işleme hızı

• 2 x PROFINET portu
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Siemens S7-1200 PLC Genişleme Modülleri

• İletişim Genişleme Modülü (CM 1241)

• RS422/RS485 bağlantı

• Noktadan noktaya yüksek performanslı veri 
değişimi

• ASCII, USS sürücü protokolü, Modbus RTU

• Otomasyon sistemleri ile (S7 temelli)

• Robot kontrolü, Modem, Tarayıcı, Barkod Okuyucu 
vb. haberleşme.
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Siemens S7-1200 PLC Genişleme Modülleri

• Dijital Giriş-Çıkış Genişleme Modülü (SM 
1223)

• 16x24VDC DI

• 16x 24VDC 

• Ayarlanabilir giriş gecikmesi (0.2-12.8 ms)
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Siemens S7-1200 PLC Genişleme Modülleri

• 2 x Analog Giriş RTD Genişleme Modülü 
(SM 1231 RTD)

• 4x Analog Giriş (RTD)

• Yüksek hassasiyetle sıcaklı ölçümü

• Herhangi bir yükseltici olmadan en yaygın RTD 
(Resistance temperature detectors) cihazlarını 
destekleri.  Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Pt 
10000, Ni 100, Ni 120, Ni 1000, Cu 10, FS 150, FS 
30, FS 600
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Siemens S7-1200 PLC Genişleme Modülleri

• Analog Giriş Genişleme Modülü (SM 
1231)

• Hızlı ADC zamanı

• 4x Analog Giriş (13bit)

• ±2,5V, ±5V, ±10V ve 0-20mA, 4-20mA giriş

• Herhangi bir yükseltici olmadan çalışma

22



Weintek dokunmatik operatör paneli

• Neden seçildi.

• Fiyat Performans

• Doğrudan PLC tag bilgisi ile çalışabilme 
(Bu özellik kullanılan PLC ile aynı 
markadaki panellerde bile yoktur.)
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Weintek dokunmatik operatör paneli

• Özellikleri

• 10’’ Geniş ekran TFT (800x480 piksel)

• 600MHz -32 Bit işlemci

• Analog Rezistif Dokunmatik Panel

• RS232/485, 10/100 Mbps Ethernet

• USB 2.0 host port (klayve, fare, printer vs.)

• Siemens PLC’lere MPI ile seri bağlanabilme

• Çevrimiçi ve çevrimdışı simülasyon
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Kontrol sisteminin genel yapısı

• Dolap

• 1- Sigorta şalterleri 

• 2- PLC ve modülleri 

• 3- PLC çıkış röleleri 

• 4- Motor darbe ve işaret (yön) çıkışları 
için gerilim düşürücü dirençler 

• 5- 24V DC güç kaynağı 

• 6- Motor sürücüleri 

• 7- PLC fiziksel giriş ve çıkış adresleri için 
klamensler

• 8- Operatör paneli 

1
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Kontrol sisteminin genel yapısı

• 8 - Operatör paneli 
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Kontrol sisteminin genel yapısı

• Ölçüm 
Kutusu 
(Kara Kutu)
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Kontrol sisteminin genel yapısı

• Ölçüm 
Kutusu 
(Kara Kutu)
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Kontrol sisteminin Organizasyon şeması
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Teşekkürler
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