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IML-322 IMALATTA OTOMASYON 

LAB 5 

PLC Merdiven Diyagramı Programlama 
 
 

1. Deneyin Amacı 
 

Bu deneyin amacı, PLC merdiven diyagramı programlamayı öğrenmek, grup 
çalışması yapabilmek, hazırlanan programın gerçek bir endüstriyel sistemde 
çalıştırmayı öğrenmektir. Bu amaçla, Siemens S300 serisi bir PLC ile MPS 
dağıtım istasyonunu programlayarak, algılayıcılar, pnömatik elemanlar ve PLC 
programlama konularında öğrendiklerinizi pekiştireceksiniz. 

 
2. Deney Sistemi Hakkında Detaylı Bilgiler 
 
Deneyde Laboratuvarda bulunan MPS sıralama istasyonu (Resim1) 
kullanılacaktır. Bu sistemde bir adet SIEMENS S7-300 PLC (CPU315-2 DP) 
bulunmaktadır.  
 
 

 
Resim 1: Sıralama istasyonu 
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2.1 Fonksiyon:  Malzeme Tanıma ve Sıralama 

Resim 2’de gösterilen sıralama istasyonu işlem görmüş parçaları üç ayrı hazneye 
sıralamak görevini yapmaktadır.  Parçalar konveyörde bulunan optic algılayıcı ile 
algılanır, parçalar tiplerine göre ayrılabilir (siyah, kırmızı, metal v.b.). İndüktif algılayıcı 
metal parçaları tanımlar. 2 adet sıralama kapısı pnömatik silindirler ile eylenerek 
elemanları ilgili yerlere yönlendirir. Parçanın ilgili kısma ilerlemiş olduğu ise optic 
reflector algılayıcı ile algılanır.  

 

Resim 2: Sıralama istasyonu Elemanları 

 

2.2 Teknik Bilgiler 

• Çalışma basıncı 600 kPa (6 bar)  
• Güç 24 V DC  
• 8 dijital girdi  
• 4 dijital çıktı  
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Proje çalışmasının eğitim amaçları 

Mekanik: 

• İstasyonun mekanik kurulması 
• Farklı elektriksel sürücülerin seçilmesi ve uyugulanması 

Pnömatik: 

• Pnömatik elemanların yerleştirilmesi  

Elektrik: 

• Elektriksel elemanların bağlanması 

Algılayıcılar: 

• Temaslı algılayıcıların yerleştirilmesi 
• Optik ve indüktif algılayıcıların yerleştirilmesi  

PLC: 

• PLC’nin sisteme bağlanması ve programlanması  

Önemli Elemanlar 

• Alüminyum profil tabla  
• Kablo tutucu 
• DC motorlu konveyör 
• CP valf terminalleri  
• Diffuse sensor  
• Electrical mounting system   
• İndüktif algılayıcı 
• Filtre ve regülatörlü On-off valfı 
• Profile plate connector   
• Yansıtmalı optik algılayıcı 
• Set of guide rails, Sorting   
• Slide module  
• Pnömatik sıralama kapı modülü  
• Başlama akımı sınırlayıcı  
• Durdurma modülü 
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2.3 Bilgisayar Programı, PLC Programlama ve Bilgisayarla Bağlantı 

Sistemde değişikli girdiler ve çıktılar bulunmaktadır. Algılayıcılar ve eyleyiciler 
sisteme dijital girdi çıktı olarak girmektedir. Ek algılayıcılar ve eyleyiciler sisteme 
kolaylıkla eklenebilir. Bilgisayar ile PLC arasındaki bağlantı Resim-3’de 
gösterilen RS-232 - MPI bağlantı kablosu ile yapılmaktadır. 

 

 

Resim 3:Bağlantı Kablosu 

PLC programlama için Resim-4’de gösterilen Simatic programı kullanılmaktadır.  
 
 

 

Resim 4:Simatic Programı 
 

Bu programda çalışmaya başlandığında, program başlatıldıktan sonra ilk olarak yeni 

bir proje tanımlanmalıdır. Programda, donanım ayarları fiziksel sisteme uyumlu 

olacak şekilde yapılandırılmalıdır. Bu kısımdaki olası hatalar programın çalışmasını 

engeller. Sembol tanımları tüm girdi ve çıktılar için yapılır.  
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Resim 5: Simatic Programı Kullanımı 
 

PLC’deki ana program OB1 isimlidir. Sistemde değişik amaçlarla farklı ufak programlar 
da vardır. Bazı programlar güvenlik amacıyla silinememektedir. Bu deney kapsamında 
merdiven mantık diyagramları (Ladder diagram) kullanılacaktır. Farklı programlama 
dilleri de PLC’lerde kullanılamaktadır. Zamanlayıcılar ve sayaçlar işlemlerin 
gerçekleşmesi ve güvenlik amaçlarıyla kullanılmaktadır. 
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Resim 6: Siemens PLC 

 
Programlama bilgisayarda tamamlandıktan sonra, kablo ile PLC’ye yüklenmektedir. 
Sistemdeki pnömatik elemanların çalışma basıncı 6 bar’dır. Sisteme kompresör 
bağlanmalı, kompresör çalıştırılmalı ve Filtre regülatör elemanı sistem çalışmadan önce 
ON konumuna getirilmelidir. Sistemi çalıştırmak için PLC üzerindeki tuş RUN’a 
çevirilmeli ve sistem üzerindeki QUIT tuşuna basılmalıdır. 

 

 
Resim 7: Sıralama istasyonu çalışırken 
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3. PLC Programı 
 

A) Programın Kullanılması: 
 
Laboratuvara geldiğinizde STEP 7 yazılımında programınızı bilgisayara 
girmeniz gerekecektir.  

 
 

 
Resim 8: Merdiven Diyagramının oluşturulması 

 
 
Not: Programın kullanımı ve PLC hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla 
referanslardaki dosyalara bakabilirsiniz. 
 
 
B) Merdiven Diyagramının Simüle Edilmesi: 
 
Oluşturduğunuz programların gerçek PLC’de nasıl sonuç vereceklerini anlamak 
için LADSIM programını kullanabilirsiniz. (İndirmek için: 
http://www.bytronic.net/laddemo.exe). Bu programı çalıştırdığınızda Resim 9’de 
verilen ekran ile karşılaşacaksınız. Sol pencerede yazdığınız merdiven 
diyagramını oluşturmalısınız. Daha sonra üstte bulunan kırmızı üçgene 
bastığınızda programınız çalıştırılacaktır. Sağ pencerede bulunan girdiler (inputs) 
tuşlarına mouse ile bastığınızda karşılık gelen çıktılar (outputs) düğmelerinin 
yanması ile programı doğru oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edebilirsiniz.  
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Resim 9: Ladsim demo programı 
 
 

Not: Program demo versiyon olduğundan kaydetme ve 20 dakikadan daha fazla 
kullanım imkanı yoktur.  

 
 Alternatif olarak; www.plcs.net web sitesinde bulunan online simulator bağlantısı 
ile de kullanılabilir.
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4. Deney Prosedürü 

 

Grubunuza verilen görevi Bölüm-5‘de görebilirsiniz. Dersimizde anlatılan 
Merdiven diyagramı bilgilerini kullanarak deney öncesi çalışma aşamasında her 
grup kendine verilen görev için uygun bir PLC programını yazacaklardır. 
Programınızı laboratuvara gelmeden yukarıda belirtilen LadSim programı ile 
simüle ederek hatasız çalıştıklarına emin olunuz. Deney günü beraberinizde PLC 
programınızın çıktısını getiriniz. Bu programı bilgisayarda oluşturacaksınız. Daha 
sonra, bu program PLC’ye yüklenecek ve verilen görevin yapıldığı gösterilmesi 
gerekecektir. Deneyden 2 hafta sonra deney raporunu teslim etmeniz 
gerekmektedir. Bireysel performansınız, programınızın çalışması ve raporunuz 
notunuzu belirleyecektir. 

 
Önemli Not: 
 
Geç teslim edilen raporlar için her geç gün için %10 gecikme puanı 
uygulanacaktır.  

 
 

4.1 Prosedür 
 

1. S7-300 PLC ile Bilgisayar arasındaki bağlantının sağlanması Ek-1’de 
anlatılmıştır.  

2. Hazırladığınız programı OB1 isimli dosyaya soldaki elemanlara tıklayarak 
oluşturmalısınız. 

3. Programınızı kaydetiniz. 
4. PLC üzerindeki tuşu STOP konumuna getiriniz. 
5. Program üzerindeki DOWNLOAD tuşuna basarak programınızı PLCye 

yükleyebilirsiniz. PLC üzerindeki programın üzerine yazılmasını 
onaylayınız. 

6. Programınızı çalışırken bilgisayarda da değişiklikleri izlemek isterseniz, 
View menüsünden ONLINE tuşunu seçiniz. Sonra DEBUG menüsünden, 
MONITOR seçeneğini seçtiğinizde PLC üzerindeki program 
çalıştırıldığında bilgisayarda takip etmeniz mümkün olabilecektir., 

7. PLCdeki programı çalıştırmak için üzerindeki tuşu RUN tarafına çeviriniz. 
8. Sistemdeki pnömatik elemanların çalışma basıncı 6 bar’dır. Sisteme 

kompresör bağlanmalı, kompresör çalıştırılmalı ve Filtre regülatör elemanı 
sistem çalışmadan önce ON konumuna getirilmelidir.  

9. Acil durum tuşu çekilip, QUIT tuşunun basılmasıyla program çalışacaktır. 
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5. Grup Problemleri 

 

Gruplar kendilerine verilmiş problemleri yapacaklardır. Bu problemleri yaparken Tablo 
1’deki girdi ve çıktıları kullanacaklardır. (Tablolardaki Kodu ile belirtilenleri 
programınızda kullanmanız kolaylık sağlayacaktır. Girdi ve çıktıları tanımlamak için 
programınızda bu kodları kullanınız.)  
 
 
 

Tablo 1: PLC programı girdi ve çıktıları ve fonksiyonları 
 

Girdiler Kodu Açıklama ve Fonksiyonu (Değerleri: 1 veya 0’dır) 
I0.0 pk1acik Sol kapı açık sinyali (1B1)  
I0.1 pk1kapali Sol kapı kapalı sinyali (1B2) 
I0.2 pk2acik Sağ kapı açık sinyali (2B1) 
I0.3 pk2kapali Sağ kapı kapalı sinyali (2B2) 
I0.4 gecme Konveyörde parça varlığı belirleme 
I0.5 optik Parçanın depo alanına geçtiği sinyali (normalde 0) 
I0.6 induktif Metal parça belirleme 
I4.0 start Başlama tuşu bilgisi 
I4.1 reset Reset tuşu bilgisi 
I4.2 position Konum tuşu bilgisi 
I4.3 atuo/man Auto/Man tuşu bilgisi 
I4.4 stop Stop tuşu bilgisi 
I4.5 emergency Acil durum tuşu bilgisi 
I4.6 communication İletişim tuşu bilgisi 
Çıktılar Kodu Açıklama ve Fonksiyonu 
Q0.0 pk1 Sol kapıyı kapatma 
Q0.1 pk2 Sağ kapıyı kapatma 
Q0.2 motor1 Konveyör motoru çalıştırma 
Q0.3 pk3 İlk depo alanını kilitleme 
Q4.0 sled START ledini yakmak 
Q4.1 rled RESET ledini yakmak 
Q4.2 pled POSITION ledini yakmak 
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GÖREVLER 
 

a) Grup 1’in Görevi 
 

• Program başlatıldığında program konveyörde parça varlığını optik algılayıcı ile anlamalı ve 
aynı zamanda indüktif algılayıcı ile parçanın metal mi veya plastik mi olduğunu anlamalıdır.  

• Progamın herhangi bir anında acil durum tuşu basıldığında program durmalıdır. 
• 3 adet metal parça 1 nolu alana, 2 adet plastik parça 2 nolu alana ve 2 adet parça da 3 nolu 

alana yönlendirilmelidir. (Parçalar herhangi bir sırada gelebilir.) 
• Eğer 3 metal parçadan sonra metal parça gelirse veya 4 plastik parçadan sonra başka plastik 

parça gelirse program durmalıdır.  
• Konveyör çalışmasından 6 saniye sonra eğer parça ilgili depo alanına indiği bilgisi gelmezse 

motor durdurulmalıdır. 
• Toplam 7 parçadan sonra sistem durmalıdır. Sistem durduğunda sistem üzerindeki Start, 

Reset  LED’leri yanmalıdır.  
  
b) Grup 2’nin Görevi 
 
• Program başlatıldığında program konveyörde parça varlığını optik algılayıcı ile anlamalı ve 

aynı zamanda indüktif algılayıcı ile parçanın metal mi veya plastik mi olduğunu anlamalıdır.  
• Progamın herhangi bir anında acil durum tuşu basıldığında program durmalıdır. 
• 3 adet metal parça 3 nolu alana, 3 adet plastik parça 2 nolu alana ve 2 adet parça da 1 nolu 

alana yönlendirilmelidir. (Parçalar herhangi bir sırada gelebilir.) 
• Eğer 3 metal parçadan sonra metal parça gelirse veya 5 plastik parçadan sonra başka plastik 

parça gelirse program durmalıdır.  
• Konveyör çalışmasından 6 saniye sonra eğer parça ilgili depo alanına indiği bilgisi gelmezse 

motor durdurulmalıdır. 
• Toplam 8 parçadan sonra sistem durmalıdır. Sistem durduğunda sistem üzerindeki Start, 

Reset  LED’leri yanmalıdır.  
 
c) Grup 3’ün Görevi 
 
• Program başlatıldığında program konveyörde parça varlığını optik algılayıcı ile anlamalı ve 

aynı zamanda indüktif algılayıcı ile parçanın metal mi veya plastik mi olduğunu anlamalıdır. 
• Progamın herhangi bir anında acil durum tuşu basıldığında program durmalıdır. 
• 2 adet metal parça 2 nolu alana, 2 adet plastik parça 1 nolu alana yönlendirilmelidir. (Parçalar 

herhangi bir sırada gelebilir.) 
• Eğer 2 plastik parçadan sonra plastik parça gelirse ufak pnömatik silindir devreye girmeli ve 

1 nolu alana daha fazla parça gelmesine izin vermemelidir. Plastik parçalar 3 nolu alana 
yönlendirilmelidirler.  

• Konveyör çalışmasından 6 saniye sonra eğer parça ilgili depo alanına indiği bilgisi gelmezse 
motor durdurulmalıdır. 

• Toplam 5 parçadan sonra sistem durmalıdır. Sistem durduğunda sistem üzerindeki Start, 
Reset  LEDleri yanmalıdır.  

 
 
 
 



IML-322, İmalatta Otomasyon, Bahar 2008-2009, E.Altuğ, Deney 5 Notları 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 13 

d) Grup 4’ün Görevi 
 
• Program başlatıldığında program konveyörde parça varlığını optik algılayıcı ile anlamalı ve 

aynı zamanda indüktif algılayıcı ile parçanın metal mi veya plastik mi olduğunu anlamalıdır. 
• Progamın herhangi bir anında acil durum tuşu basıldığında program durmalıdır. 
• 2 adet metal parça 1 nolu alana, 2 adet plastik parça 2 nolu alana yönlendirilmelidir. (Parçalar 

herhangi bir sırada gelebilir.) 
• Eğer 2 metal parçadan sonra metal parça gelirse ufak pnömatik silindir devreye girmeli ve 1 

nolu alana daha fazla parça gelmesine izin vermemelidir. Sonraki metal parçalar 3 nolu alana 
yönlendirilmelidirler. 

• Konveyör çalışmasından 6 saniye sonra eğer parça ilgili depo alanına indiği bilgisi gelmezse 
motor durdurulmalıdır. 

• Toplam 5 parçadan sonra sistem durmalıdır. Sistem durduğunda sistem üzerindeki Start, 
Reset  LEDleri yanmalıdır.  

 
e) Grup 5’in Görevi 
 
• Program başlatıldığında program konveyörde parça varlığını optik algılayıcı ile anlamalı ve 

aynı zamanda indüktif algılayıcı ile parçanın metal mi veya plastik mi olduğunu anlamalıdır.  
• Progamın herhangi bir anında acil durum tuşu basıldığında program durmalıdır. 
• 2 adet metal parça 3 nolu alana, 3 adet plastik parça 2 nolu alana ve 2 adet parça da 1 nolu 

alana yönlendirilmelidir. (Parçalar herhangi bir sırada gelebilir.) 
• Eğer 2 metal parçadan sonra metal parça gelirse veya 5 plastik parçadan sonra başka plastik 

parça gelirse program durmalıdır.  
• Konveyör çalışmasından 6 saniye sonra eğer parça ilgili depo alanına indiği bilgisi gelmezse 

motor durdurulmalıdır. 
• Toplam 7 parçadan sonra sistem durmalıdır. Sistem durduğunda sistem üzerindeki Start, 

Reset  LED’leri yanmalıdır.  
 
f) Grup 6’nın Görevi 
 
• Program başlatıldığında program konveyörde parça varlığını optik algılayıcı ile anlamalı ve 

aynı zamanda indüktif algılayıcı ile parçanın metal mi veya plastik mi olduğunu anlamalıdır. 
• Progamın herhangi bir anında acil durum tuşu basıldığında program durmalıdır. 
• 2 adet metal parça 2 nolu alana, 2 adet plastik parça 1 nolu alana yönlendirilmelidir. (Parçalar 

herhangi bir sırada gelebilir.) 
• Eğer 2 plastik parçadan sonra plastik parça gelirse ufak pnömatik silindir devreye girmeli ve 

1 nolu alana daha fazla parça gelmesine izin vermemelidir. Plastik parçalar 3 nolu alana 
yönlendirilmelidirler. 

• Konveyör çalışmasından 6 saniye sonra eğer parça ilgili depo alanına indiği bilgisi gelmezse 
motor durdurulmalıdır. 

• Toplam 7 parçadan sonra sistem durmalıdır. Sistem durduğunda sistem üzerindeki Start, 
Reset  LEDleri yanmalıdır.  
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EK 

 
 

S7-300 BİLGİSAYAR BAĞLANTI KLAVUZU 
 

1- Güvenlik açısından bağlantı sırasında iki cihazın da kapalı olmasına dikkat edilmelidir. 

2- Bilgisayarın arkasındaki RS-232 bağlantı portuna RS-232 MPI dönüştürücü kablonun 
RS-232 ucu bağlanır. 

 
3- Aynı kablonun diğer ucu şekildeki kapak açılarak alttaki şekilde işaretlenen MPI girişine 

bağlanır. 

 

  

             
 

4- Daha sonra bilgisayar açılarak denetim masasından set PG/PC interface kısmına girilir. 

Buradaki ayarlar aşağıda resimde gösterildiği gibi olmalıdır. 
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5- Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra Simmatic manager programı açılır. Hardware configurations 

kısmına girilerek sağ taraftaki menüden şekildeki gibi donanım konfigürasyonu yapılır. Burada 

sıralamaya dikkat etmek gerekmektedir(CPU iki numaralı bölüme gelecek gibi). 

1 
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Bu işlemlerin ardından symbol editor’de istenilen giriş ve çıkış değerlerine programlama 

esnasında karışmamaları için yukarıdaki gibi isimlendirme yapılabilir.  

 
 
 
 
 
 



IML-322, İmalatta Otomasyon, Bahar 2008-2009, E.Altuğ, Deney 5 Notları 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 18 

REFERANSLAR 

1. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, IML-322 ders notları 

2. Final Sorting station (http://www.festo-didactic.com/int-en/learning-systems/mps-the-

modular-production-system/606/final-sorting-station.htm)  

3. PLC website (www.PLCs.net) 

4. PLC User Manual 

(www.automation.siemens.com/doconweb/pdf/SINUMERIK_SINAMICS_10_2008_E/S7_K

OP.pdf?p=1)  

5. PLC User Manual (www.fer.hr/_download/repository/S7prV53_e.pdf) 

6. PLC User Manual (www.alberotomasyon.com/dokuman/siemens/Step7.pdf) 

7. LadSim Programı http://www.bytronic.net/laddemo.exe 


