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C! HAZ LAR LA !LG! L! GENEL 
TA NIM VE ÖZEL L!K LER

Ölçme i!lemi, çe!itli ölçü cihazlarını kullanmayı içeren bir i!levdir. 
Gerçekte insano"lu miktarları birbirinden ayırt edebilmek amacıyla 
ölçüm yapar ve kendi algılama organları yetersiz kaldı"ında ölçü 
cihazlarına ba!vurur. Miktarların birbirine göre farklılıklarını 
ölçmede daima belli standartlar kullanılır ve standartlara göre 
farklılıklar incelenerek bulunur. #üphesiz ki hiçbir ölçü cihazı tam 
ve do"ru bir ölçüm yapamaz. Ancak bir ölçümde kullanaca"ımız 
ölçü cihazını seçerken bizi ilgilendiren fark miktarı veya kabul 
edebilece"imiz hataya göre seçim yaparız. Bir ölçü cihazının 
yapabilece"i hatayı veya onun kalitesini belirlerken çe!itli terimler 
kullanırız. Ço"u zaman da bu terimler birbirine karı!tırılır. Ölçüm 
hatalarına girmeden bu terimleri tanımlayalım. 

HATA = Ölçülen de"erlerle gerçek de"er arasındaki fark. 
DO$RULUK = (Accuracy): Ölçülen de"erin gerçek de"ere 
yakınlı"ının tanımıdır.
HASSAS%YET = (Precission): Cihazın ne derecede do"ru ölçüm 
yapabilece"inin tanımıdır.
DUYARLILIK = (Sensitivity): Ölçülen de"erdeki de"i!ikli"in, 
ölçümde meydana getirdi"i de"i!iklik.
AYIRIM = (Resolution): Ayrılabilen en küçük de"er, ölçülebilen 
en küçük de"er.

Örnekler: Otomatik kontrolda kullanılan cihazlarda çok sık 
rastlanan do"ruluk sınıfları 0.&, 0.25, 0.5, &, &.5 sınıflarıdır. Bu 
sınıflardan daha kaba olanları genellikle mekanik cihazlardır. Bir 
cihazın yapabilece"i maksimum hata, do"ruluk sınıfı yardımıyla 
bulunur.

Hata = ±% (Do"ruluk sınıfı) x (Tam skala)

E"er bir cihazın tam skalası 400°C ise ve do"ruluk sınıfı 0.5 ise 
yapabilece"i maksimum hata;

Hata = ± % 0.5 x 400 = ±2°C’dir.

Cihaz muhakkak ± 2°C hata yapacaktır diye dü!ünemeyiz. Ancak 
do"ruluk sınıfı 0.5 ise ± 2°C hata yapabilme hakkına sahiptir.

Bir ba!ka örnek alalım: 0-&200°C’lik bir cihaz do"ruluk sınıfı & 
olsun; yapabilece"i maksimum hata;

Hata = ± % & x &200 = ±&2°C’dir.

Ba!ka örnek alalım; cihaz 0-&600°C olsun. Do"ruluk sınıfı 0.25 ise 
cihazın yapabilece"i maksimum hata;

Hata = ± % 0.25 x &600 = ±4°C’dir.

Bu durumda lütfen cihazların do"ruluk sınıflarını inceleyerek seçim 
yapınız.
Özellikle sayısal göstergeli cihazlarda önem kazanan özelliklerden 
birisi de ayırım (resolution) özelli"idir.

3 &/2 Digit LED göstergeli bir cihazda maksimum rakam &999 
olabilir. Nokta bir haneli gösterimde gösterge &99.9 maksimum 
de"erini gösterir. Böyle bir cihazda minimum ölçülebilen ve 
gösterilen de"er 0.& aralı"ıdır.

Örne"in 0-&00°C’lik bir cihazda 0.&°C ayırım istenirse tam skala 
sapmada göstergede görülen de"er &00.0°C’dir. Bu !ekilde 
35°C’lik bir sıcaklık de"eri, göstergede, 35.8°C gibi okunabilir. 
Yani ölçülebilen minimum de"er 0.&°C’dir.

Q C!HAZLARIN ÇALI"TIRILMASI
Elimko üretiminde yeralan  cihazlar genel olarak !ehir gerilimi 
220V 50Hz ile çalı!ırlar. Bazı bölgelerde &&0V gerekli olursa &&0V 
çalı!abilecek !ekilde de verilebilir. Cihazların arka etiketlerinde 
besleme enerjisi ile ilgili terminaller belirtilmi!tir. Bazı portatif 
tip cihazlar !ehir geriliminin yanısıra pille de çalı!abilmektedir. 
Bu konuda piyasada kolaylıkla bulunabilecek pil seçimine dikkat 
edilmektedir. Lütfen cihazınızın enerjisini kontrol ettikten sonra 
cihazlara tatbik ediniz.

Q ÖLÇÜ ELEMANI 
 BA#LANTILARI 
Cihazın ölçme ve kontrol i!levlerini yerine getirebilmesi 
kullanılacak ölçü elemanlarının cihaz arka etiketlerinde belirtilen 
giri! terminallerine uygun !ekilde ba"lanması ile olacaktır.

Özel cihazların ba"lantı !ekilleri haricinde yaygın olarak 
kullanılabilecek ba"lantı !ekilleri a!a"ıda verilmi!tir.



306

a) Termokupl Ba$lantısı 
Termokupl ile ölçüm yapan cihazlarda T/C, + ve - yönlerine dikkat 
edilerek cihaz arasındaki eleman giri!i terminallerine ba"lanır.

b) Rezistans Termometre
Rezistans termometre ile ölçüm yapan cihazlarda e"er elemanın 
bulundu"u yer arasındaki uzaklık &0 mt’nin altında ise, bu durumda 
iki telli ba"lantı kullanılır. Cihaz üç telli imal edilmi!se klemenste 
belirtilen iki uç arası kısa devre yapılır. Di"er iki uca R/T ba"lanır. 
Cihaz ile R/T arası &0 mt’den uzaksa bu durumda üç telli ba"lantı 
tercih edilir. Üç telli kullanılan kablonun uçları R/T’ye uygun 
!ekilde ba"lanır. Di"er uçlar da cihazın klemensinde belirtilen üç 
noktaya ba"lanır. Yukarıdaki !ekillerde görüldü"ü gibi...

c) Çevrici Ba$lantısı
&) 2 telli 24 V beslemeli çevirici ba"lantısı, !ekilde görüldü"ü gibi 
güç kayna"ı, çevirici ve cihaz uygun !ekilde ba"lanır. +, - uçlara 
dikkat edilmelidir.

2) Di"er tip çeviricilerin ba"lantısı !ekilde görüldü"ü gibi çeviricinin 
çıkı!ı do"rudan cihazın (+) (-) giri!lerine ba"lanır.

Q GÖSTERGE 

Genel olarak Elimko sayısal göstergeli cihazlarda 3 &/2 Digit LED 
ve 4 &/2 Digit LED kullanılır. Gösterge kapasitesine ba"lı olarak 
tam digitler de kullanılır. Örne"in bazı cihazlarda iki tam digit, altı 
tam digit gösterge kullanılmaktadır. 3 &/2 digitlik bir göstergede 
maksimum &999 rakamı, 4 &/2 digitli bir göstergede maksimum 
&9999 rakamı yazdırılabilmektedir. Ölçü aralı"ına uygun olarak 
nokta yer de"i!tirebilir. Göstergede &9.99, &.999, &99.9 gibi 
de"erler okunabilir. 3 &/2 digit göstergede giri! i!areti &999’dan 
daha büyük bir de"ere kar!ı geliyorsa bu durumda göstergede 
OFL okunur. Giri! i!areti negatif bir de"er ise göstergede “000” 
okunur. Aynı özellik 4 &/2 led gösterge için de geçerlidir.

Termokupl ve rezistans termometre giri!lerinde giri! açık devre ise 
veya hatta kopukluk varsa bu durumda göstergede OFL yazılacaktır. 
Akım çıkı!lı çevirici giri!li cihazlarda hattaki kopukluk normalde 
göstergede “000” olarak yazılır. %sterse dizaynda de"i!iklik yapılarak 
“OFL” de yazılabilir.

Q KONTROL NOKTALARININ   
 AYARLANMASI
Genel olarak konvansiyonel tip Elimko cihazlarında set ayarları 
3 &/2 veya 4 &/2 Digit LED gösterge kullanılarak kolay ve 
hassas olarak ayarlanabilir. Kontrol noktası tüm skala boyunca 
de"i!tirilebilir. Bu özellik cihazda kontrol noktalarının ALT ve 
ÜST olarak belirtilmi! olmalarına kar!ın kullanıcının iste"ine uygun 
!ekilde kullanımını sa"lar. 

Set butonlu ve ayar vidalı tip cihazlarımızda kontrol noktasının 
ayarlanma i!lemi !öyle yapılır.

&) Ayarlanacak kontrol noktasına ait set butonuna basılır.   
 Böylece ayar noktasının de"eri göstergede yazılır.
2) Ufak bir tornavida yardımı ile ayar vidası çevrilerek   
 göstergede istenilen de"er okunacak !ekilde ayarlanır.

3) Vidanın saat yönünde döndürülmesi göstergedeki  
 de"eri artırır, ters yönde döndürülmesini azaltır.

4) Ayarlama i!lemi bu !ekilde yapılarak tamamlanır. Set   
 butonunu serbest bıraktı"ınız anda göstergede ölçülen de"er  
 görülür.

5) Kontrol noktasının de"eri kontrol edilmek istenildi"inde set  
 butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Q ALT-ÜST KONTAK TANIMI
On-off kontrol cihazlarında çıkı!ta bulunan rölenin çalı!ma !ekli 
iki tipte olabilir. 

a) Alt Kontak
Ölçüm de"eri ayarlanan de"erin altında iken röle enerjilidir ve 
rölenin orta ucu “O” normalde açık “NA” ucu kısa devredir. 
Ölçüm de"eri ayarlanan de"erin üstünde ise bu durumda rölenin 
enerjisi kesilir ve “O” ucu “NK” ucu ile kısa devre olur.

b) Üst Kontak
Üst kontakların çalı!ması alt kontakların tam tersidir. Ölçüm de"eri 
ayarlanan de"erlerin altında iken röle enerjilenmez ve “O” ucu 
“NK” ile kısa devredir. Ölçüm de"eri ayarlanan de"erin üzerine 
çıktı"ında röle enerjilenir ve “O” ucu “NA” ile kısa devredir.

Genelde konvansiyonel tip cihazlarda rölenin enerjilenip 
enerjilenmedi"i göstergenin üzerinde yanan LED’lerle belirtilir. 
Röle enerjilendi"inde LED yanar.


