
ZAMAN ORANSAL KONTROLDA
Xp ve Xt'nin AYARLANMASI

Zaman oransal kontrol cihazlar›nda Xp = Oransal band 
Xt = Açma-Kapama periyodudur. Bu parametrelerin iyi
ayarlanmas› sonucu osilasyon minimuma inecek ve istenilen 
set de¤erinde dar bir bandda çal›fl›lacakt›r.

a) Oransal Band ayar› (Xp) = Oransal band sisteminin ayar
noktas› etraf›nda oransal olarak kontrol edildi¤i bandd›r.
Örne¤in 400°C skalal› bir cihazda % 10 band flu anlama gelir.
Ayarlanan nokta etraf›nda ± 20°C'lik 
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bu band içinde ayarlanan nokta ile sistemin bulundu¤u nokta
aras›ndaki hata ile orant›l› olarak, hata (-) ise zaman›n ço¤unda
aç›k, az›nda kapal›, hata (+) ise zaman›n›n az›nda aç›k, ço¤unda
kapal› durumuna geçecek ve hata s›f›r oldu¤unda ise zaman›n
%50'sinde aç›k, %50'sinde kapal› olacak flekilde hata ile aç›k-
kapal› zamanlar›n› do¤ru orant›l› olarak ayarlar.

Osilasyonu minimuma indirmek ve düzgün bir kontrol elde
edilmek istenirse oransal band oldukça büyük seçilmelidir.
Ancak her sistem belli bir noktada çal›flmas› için dizayn edilir 
ve bu noktada sisteme %50 güç verildi¤inde sistem sabit kal›r,
fakat bu nokta d›fl›nda %50 güçte sistem ayarlanan noktan›n 
ya alt›nda veya üstünde bir noktaya oturacak ve belli bir hata
olacakt›r. Bu hata oransal band daralt›larak giderilebilir veya
minimuma indirilebilir. Oransal band›n s›f›r olmas› bildi¤imiz
aç›k-kapal› kontrola karfl› gelecektir ki bu da sistemin
osilasyonda olmas› demek oldu¤undan e¤er oransal kontrol
seçiliyorsa arzu edilen bir durum de¤ildir.

Bu durumda oransal band›n seçiminde özet olarak flöyle
davran›labilir. E¤er sistem dizayn edildi¤i noktada çal›fl›yorsa bu
band maksimum seçilmelidir ve bu noktadan uzaklafl›ld›kça
oransal band da s›f›r olmamak kayd›yla orant›l› olarak
daralt›lmal›d›r.

Di¤er bir husus ise oransal band genifl seçildi¤inde sistem daha
yavafl oturacakt›r, e¤er bu bir dezavantaj say›l›yorsa band›
daraltmak düflünülebilir, bu durumda sistem oldukça h›zl›
oturacak fakat ilk baflta bir osilasyon, overshoot olacakt›r.
Oransal band›n ayarlanmas› ile ilgili olarak bir önceki bölümde
anlat›lan bilgilerden de istifade edilebilir.

b) Açma-Kapama periyodunun ayar› (Xt)=Zaman oransal bu tip
kontrol formunda aç›k-kapal› oran› belli bir zaman diliminde
de¤ifltirilir, iflte bu zaman dilimi de Xt zaman ayar› ile yap›l›r.
Kontrolde istenilen amaca ulaflmak için bu ayar flöyle yap›labilir;

Zaman oransal kontrolün açma kapama periyodunu minimumda
tutmak en iyi kontrolu sa¤layacakt›r, böylece sistemin gidifli yani
hatadaki de¤iflme çok k›sa zaman aral›klar›nda gözlenip buna
göre yeni bir aç›k-kapal› oran seçilecektir. Açma-kapama
periyodunun minimum olmas› cihaz rölesinin dolay›s› ile buna

ba¤l› kontaktörün çok fazla aç›p-kapamas› demektir. fiöyle ki
Xt=20sn seçildi¤inde röle 10 sn’de bir aç›p kapayacakt›r. Bu
durum röle veya kontaktörlü sistemlerde sistemin ömrünü
k›saltt›¤›ndan istenilen bir durum de¤ildir. Bu durumda Xt
zaman› sistem için mümkün olan en yüksek de¤erde seçilebilir.
Bu da çok kolay olarak flöyle ayarlanabilir.

Sistemin ›s›nma ve so¤uma e¤rilerinden 1°C'lik bir art›fl›n ne
kadar zamanda (t1) oldu¤u ve 1°C'lik so¤uman›n ne kadar
zamanda (t2) oldu¤u okunabilir veya gözlenebilir ve bunlardan
küçük olan› Xt'nin maksimum de¤eri olarak saptan›r.

Örnek = t1<t2 ise Xt≤t1 saptanabilir. E¤er Xt zaman› bu
maksimumdan daha büyük seçilirse sistemde osilasyonlar olacak
veya çok büyük seçildi¤inde ise kontrol tamamen kaybolacakt›r.
Çok s›k olarak plastik, lastik sanayinde kullan›lan bu tür
cihazlarda kabaca Xp= %5 ve Xt= 25sn seçilebilir.

■ YÜZER KONTROL 
C‹HAZLARDA Xp ve Xt'nin
AYARLANMASI

Bu seri cihazlar özellikle servomotor ile kontrol edilen
sistemler için tasar›mlanm›fl, arada sürücü gerektirmeden
servomotor do¤rudan ba¤lanabilen cihazlard›r. Bu seri
cihazlarda kontrol noktalar› di¤er say›sal kontrol
cihazlar›m›zda oldu¤u gibi LED göstergede kolay ve hassas
olarak ayarlan›r. Kontrol noktalar› tüm skala boyunca
ayarlanabilir. Bu özellik cihazlarda kontrol noktalar›n›n ALT
ve ÜST olarak belirlenmifl olmas›na ra¤men kullan›c›n›n
uygulamas›na uygun flekilde kullan›m›n› sa¤lar. 

Mikrofllemci donan›ml› olan bu cihazlarda Xp ve Xt, cihaz ön
yüzünden programlanabilir.

Xp ve Xt en küçük de¤ere getirilir. Bu durumda cihaz on-off
(aç›k-kapal›) kontrol formunda çal›fl›r. S›cakl›k de¤eri
göstergeden izlenir. Minimum ve maksimum s›cakl›k de¤erleri
aras›ndaki fark s›cakl›k, çal›fl›labilecek Xp oransal band kabul
edilebilir. En fazla sapma de¤eri için geçen süre Xt olarak
kabul edilir ve set de¤erleri buna göre ayarlan›r. Reaksiyon
e¤risi incelenir, gerekli düzeltmeler yap›l›r. Cihaz çal›flmaya
bafllad›ktan sonra e¤er s›cakl›k istenilen de¤erin alt›nda ise,
açma bobini aral›klarla enerjilenecektir. E¤er s›cakl›k istenilen
de¤erin üstünde ise kapama bobini aral›klarla enerjilenecektir.

( )x 10= 40°C bir band› tan›mlar. Bu durum da cihaz




