
ON-OFF ( Açýk-Kapalý) kontrol algoritmasýnda, son kontrol elemaný                   

                                ( Röle veya SSR sürücü ) açýlarak veya kapatýlarak sýcaklýk deðeri    

                                set edilen deðerde tutulmaya çalýþýlýr. ON-OFF kontrol ile çalýþan 

                                           bir sistemde proses deðeri, set edilen sýcaklýk deðerinin üzerinde 

sürekli salýným  halindedir. Sýcaklýk deðerinin set edilen deðer etrafýndaki salýným sýklýðý veya 

genliði, kontrol edilen sisteme baðlýdýr. Sistemin ataleti nedeniyle, kontrol gücü (çýkýþ) kesildiði 

halde, ölçülen deðer yükselmeye devam eder. Sýcaklýk deðerinin salýným sýklýðýný azaltmak için 

set deðerini altýnda bir eþik bölgesi oluþturulur ve bu bölge histerisiz olarak adlandýrýlýr. Set 

deðeri etrafýndaki sýk açma kapama son kontrol elamanlarýnýn kýsa sürede tahrip olmasýna 

neden olur girilen bu histerisiz deðeri sýk açýp kapamayý sýnýrladýðýndan, son kontrol 

elamanýnda ömrünü uzatmýþ olur.

KONTROL FORMLARI

ON-OFF 
KONTROL

EMKO cihazlarýndaki kontrol formlarýný  ON/OFF ve PID olarak inceliyebiliriz bu 

sistemler kullanýcýnýn gereksinimine göre seçilir ve uygulanýr. Aþaðýda bu iki sistemile ilgili 

bilgiler bulunmaktadýr.

Üstteki  proses eðrisinde görüldüðü üzere, sýcaklýk yükselirken SET deðerini geçtiði 

anda enerji kesilir, sistem ataleti ile bir miktar set deðerini üstüne çýkar. Proses deðeri SET 

deðerine geldiðinde, cihaz OFF konumunu devam ettirir ve  sisteme enerji verilmez, girilen 

histerisiz deðeri kadar bu konumda kaldýktan sonra histerisiz deðerininde altýna düþtüðünde 

ON konumuna geçerek sistem enerjilendirilir. 

Yukarýdaki ON-OFF kontrol sisteminin histerisiz uygulama mantýðýna ek olarak  EMKO 

cihazlarýnýn ESM-XX50 ve ESM-XX30 serilerinde bulunan histerisizin mantýðý, SET deðerinin 

etrafýnda bir band oluþturur. 
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PID kontrol formu, endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol            

algoritmasýdýr.                    

1) Proportional ( Oransal ),

2) Integral ( Ýntegral ),

3) Derivative ( Türevsel ),  parametrelerinden oluþur.

 

PID algoritmasý proses üretime yönelik faliyet gösteren endüstride en çok bilinen ve 

kullanýlan geri beslemeli kontrol þeklidir. Kolay anlaþýlýr ve güvenilir algoritmasý ile mükemmel 

performans saðlamakta, deðiþken ve dinamik karakteristilk özellikleri ile sanayide en çok tercih 

edilen kontrol tipi olarak ön plana çýkmýþtýr. PID kontrolün iþleyiþi ve detaylý bilgilerini bu konu 

ile ilgili ‘’PID kontrol formu’’ adlý bilgi notunda bulabilirsiniz.
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Bu bandý SET deðerinin altýnda ve üstünde aþaðýdaki formüle göre oluþur.

                                           SV + HYS/2  ve  SV - HYS/2         

Yukarýdaki proses eðrisinde görüldüðü üzere oluþturulan bu banda baðlý olarak, sýcaklýk 

yükselirken SET deðerini geçtiði anda enerji kesilmez, girilen histerisiz deðeri (HYS/2) kadar 

yükselir ve orda kesilir. Sistem sýcaklýk düþüþünde ise SET deðerine geldiði anda enerjiyi 

açmaz, girilen histerisiz deðeri (HYS/2) kadar düþer ve o noktada enerjiyi açar.
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