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ÖZET 

Bu yazıda otomatik kontrol sistenıleri ve hareket tarziarına kısaca değiııilip, günümüzde 
yaygın olarak kullamlan konvansiyonel sistemler ve son teknoloji ürünü olan bilgisayar 
destekli (Bina Yönetim Sistemi) otomatik kontrol sisteminin yeteneklerine değinilmiştiL 

1. KONUNUN ÖNEMİ 

Son yıllarda gelişen yatırım anlayışı sayesinde ülkemizde de çok büyük boyutta teknolojik 
biııalar, oteller, İ§ merkezleri ve fabrikalar yapılmaya başlanmıştır. Yapıların büyümesi ile birlikte 
ısıtma, oo&utma, havalandırma, aydııılatma, ulaşım (asaıısör, yürüyen merdivcn) sulama, depolama, 
arıtma gibi elektrik/elektromekanik sistemlerin işletme maliyetleri de artmış, ayrıca birbirinden 
uzak olan bu sistemlerin kontrolü de zorlaşmı~tır. Sonuçta hızlı, güvenilir, esnek ve ekonomik bir 
kontrol sistemi ile bahsedilen sistemlerin kontrolu kaçınılmaz olmuştur. 

2. OTOMATİK KONTROL SiSTEMLERiNE GENEL BAKlŞ 

2.1. Otomatik Kontrol Esasları 

Günümüzde kullanılan otomatik kontrol sistemleri genel olarak iki ana gruba ayrılır. 

- Elektronik Otomatik Kontrol Sistemleri 
- Pnömatik Otomatik Kontrol Sistemleri 

Gerek fiyat gerekse uygulama kolaylığı ve kontrol hızı bakıınıi1daıı elektronik otomatik 
kontrol sistemleri en çok uygulama alanına sahip olan sistemlcrdir. 

Özellikle yangın tehlikesi yüksek olan tckstil fabrikaları, kimycvi veya patlayıcı ürün üreten 
fabrikalarda ise pnömatik otomatik kontrol sistemleri oldukça yaygındır. Bu tip yerlerde her 
zaman için basıııçlı hava mevcut olduğu için fazladan bir yatırım maliyeti de gerekmemektedir. 



Pnömatik sistemlerin çalışma mantıkları ve uygulama şekilleri tamamen elektronik otomatik 
kontrol sistemleri gibidir. Tek farkı güç kaynağının elektrik yerine basınçlı hava olmasıdır. Esas 
kontrol sinyali, elektronik otomatik kontrol sistemlerinde "2-10 V" veya"4-20 mA" gibi 
elektriksel sinyalicr iken, pnömatik sistemierde bu havanın verdiği "0,2-1 bar" lık basınç 

sinyaHdir. 

Sistemlerin çalı§nıa mantığı aynı olduğu için bu çalışmada sadece elektronik otomatik kontrol 
sistemleri ve bu sistemlerin bina yönetim sistemlerine uygulanması incelenmiştir. 

Bazı uygulamalarda pnömatik sistemlerde bina yönetim sistemleri içinde kullanılabilir. 

Örneğin; büyük bir tckstil fabrikasının bina otomasyoııu yapılması gerekiyorsa, bu tesiste saha 
elemanları pııümatik malzeme olarak seçilirken denetim ve kontrol elemanları klasik bina yünetim 
sistemi cihaziarı olarak seçilebilir. 

Uygulama alanları çok geniş olan otomatik kontrol sistemleri, fiziksel değerlerin insan gücüne 
bağlı olmaksızın denetlenmesi ve kontrol altında tutulması amacına hizmet eder. 

Şekil 2.1 deki otomatik kontrol sistemi genel olarak incclenirse; 

ÖLÇÜM EU!MAN'I Jc-----"=--~-~~ 

Şekil 2.l.Otomatik kontrol sisteminin genel çalı~ınası. 

-Ölçüm elcmam tarafıııdan sistem çıkış büyüklüğünün gerçek değeri ölçülerek geri besleme 
sinyali elde edilir. Ölçünıün cinsi sıcaklık, nem, basınç, vb. olabilir. 

-Kıyaslayıcı tarafından kontrol noktası ilc ülçüııı clcmaımıdan alman geri besleme sinyali 
kıyıısianarak hata sinyali elde edilir. 



- Yükseltki eleman, sinyali değerlendirerek ölçülen hatayı küçültecek ya da yok edecek 
şekilde uygun bir kontrol sinyali üretir. 

-Nihai konirol demanı aldığı kontrol sinyalİnin değerine ve şckiine göre yeni bir mekanik 
pozisyon yaratır. Nihai kontrol elemaııınııı yemi durumuyla kontrol edilen sistemdeki enerji 
aklarımı değişir. Böylece kontrol sisteminin müsade ettiği toleranslarmertebesinde hata yok edilir. 

Bu bölümde yukarıda açıklanan otomatik kontrol sistemi şekil 2.2'de genel bir örnek olarak 
bir ısıtma santralı üzerinde incelenmiştir. 
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Şekıl 2.2. Genel bır ısıtma santralı. 

Yukarıdaki sistemin oransal bir çalışma olduğunu göz önüne alınırsa çalışması şekil 2.3'deki 
gibi olmaktadır. 

Bu sistemde sıcaklık ölçüm (hissedici), hissettiği sıcaklık değerini kontrol paneline iletir. bu 
sıcaklık değeri kullanıcı tarafıııdan verilmiş olan set değeri ,ile karşılaştırılır. eğer, ölçülen sıcaklık 
değeri set değerine eşit ise sistemin çalışmasında hata yok demektir. Bu sebepten kontrol paneli 
njhaj. Jsoqtrıı,l. elı;pıam olan motorlu vanaya bir hareket sinyaji göpdermez. 

Eğer, ölçülen sıcaklık değeri set değerinden küçük ise yani mahal sıcaklık değeri istenen 
sıcaklıktan az ise negatif yönde bir hata var demektir. Bu sebepten dolayı kontrol paneli motorlu 
vanaya pozitif yönde yani vananın açması ve mahal sıcaklığını yükseltmesi yönünde bir sinyal 
verir. Böylece vanadan geçen ısıtıcı akışkanın debisi artacak ve mahal sıcaklığı istenen set 
değerine yaklaşacaktır. 
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Şekil 2.3. Oransal çalı~ına eğrisi. 
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Bu yaktaşma sonucu ölçüm değeri istenen set değerini aşarsa kontrol paneli pozitif yönde bir 
hata algılayıp negatif yönde yani motorlu vananın kapatması yönünde bir hata sinya!i göndermı;:ye 
baıılar. 

Bu işlem hata yok oluııcaya kadar yani ölçülen sıcaklık değeri set değerine eşit oluncaya 
kadar bir çevrim içinde devanı eder. Sistem oransal olduğu için hissedilen sıcaklık farkı kadar bir 
hata sinyali gönderilir. Böylece bir sistemdeki m ahalin sıcaklık değişiminin zamana göre hareketi 
§ekil 2.4'deki eğride gösterilmiştir. Görüldüğü gibi hata miktarı zamanla azalmakta ve sonuçta yok 
edilmektedir. 
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Şekil 2.4. Mahal sıcaklık değerinin zamana goıe deği>imi. 



Mahalin sıcaklığı, içerideki kişi sayısının değişmesi yada kapı veya pencerenin açılması gibi 
dış etkenlerle her an değişebilir. Fakat kontrol çevrimi sürekli olarak aktif olduğundan her hatada 
hatanın tersi yönünde bir hata siııyali üreterek nahalin istenen değerde olmasım sağlar. 

2.2. Saha Elemaniari 

HVAC sistemlerinin kontrolunu ve ilgili durunılarının gözlerni için aşağıdaki tiplerde saha 
elernanları kullanılır. 

-Kanal, dış hava ve oda tip sıcaklık sensörleri 
-Kanal ve oda tip bağlı nem sensörleri 
-Kanal ve oda tip mutlak nem sensörleri 
-Basınç sensörleri 
-Fark basınç sensörleri 
-Hız ve debi sensörleri 
-Hava kalitesi ve gaz sensörleri 
- Voltaj, akım ve frekans transmitteri eri 
-Sıvı, yakıt ve ısı sayaçları 

- Termostat, presostat ve higrostatlar 
-Akış ve debi şalterleri 
-Mikro anahtarlar, devre kesiciler vb 
-iki veya üç yollu motorlu vanalar 
-Oransal veya iki konumlu motorlu damperler 
-Selenoid valflcr\Motorlu kelebek vanalar 
-İki konumlu veya oransal kalkışlı elektrikli ekipmanlar 
(Fanlar, pompalar, ncmlendiricilcr, brülörler vb) 

3. KONVANSiYONEL KONTROL SİSTEMLERİ 

Tecrübeler göstermiştir ki, konvansiyonel kontrol sistemleri ile yukarıda bahsedilen etkin 
kontrol sağlanamamaktadır. Bunun nedeni kumanda/kontrol cihaziarının sahaya dağınık halde 
monte edilmiş olmalaıdır. 
Sistemleri oluşturan cihazlar ile kumanda/elektrik panoları, kablo maliyetini azaltmak için çok 
yakın monte edilmektedirlcr. Bahsedilen sistemlerde mimari ve fonksiyonel sorunluluk nedeni ile 
sahaya dağılılmak zorunda kalıııdığında, işletmeciler cihaziarı kumanda/kontrol etmek için sürekli 
olarak dolaşmak ve yazılı olarak kayıt tutmak zorunda kalmaktadırlar. 
Böylece kalifiye eleman zamanının büyük bir kısmını sahada harcanıakta, ayrıca oluşan arızatarın 
belirlenerek giderilmesi geciknıektcdir. 

Bir klima santahnda yapılabilecek kumanda ve izleme Şekil 3.l.'de açıklanmıştır. 

3.1. lsıtma-Soğutnıa-Nemlendirıııc-Dam per Kontrol u 

Her bir fonksiyon için ayrı bir kontrol paneli kullanılmaktadır. Cihazlarııı üzerine yerleştirilen 
sensörler, kablolar ile ilgili oldukları kontrol panellerine bağlanmakta ve kontrol panellerinin 
kontrol sinyalleride yine kablolarla vaııa/danıper scrvomotorlarına iletilir. 
Set değerleri her kontrol panellerinin üzerindeki düğmeler ilc ayarlanır ve ölçülen değerler de ayrı 
digital/analog göstergeler ile izlenebilir. 

67 



~-AHU-1 KUMA PANOSU \ 

0-----------------, 
@----, : 

1 1 
ı ı 
ı ı 
ı 

ri\_, : 
'0 ı ı 
, ı , 1 ı 

1--Lı±ı- ------, 
~" : ı 
'--q:z:ı- ---, : 

ı 
ı 

1 1 , 'D ,,, : 
ı r-ı- -----. ı ı ı 1 
ı ' ' ı ı ı 
ı 1 ı ı 1 ı ı 
1 1 [Jl ı ı 1 ı ı 
ı ı r- -ı ı 1 ı ı 1 
,,, _-,ı 1 ı ı ı 

tfJ rrö ___ (.)-0ri~ (~ c)]ı J 

ı r rx" ~ 1/.1 ,_J 

ı AHU-2 I<Ut.IA PAWOSU 

Şekil 3.1. Konvansiyonel sistemierde lokal izleme +kumanda 

3.2. Fan-Pompa Kumanda 

r AHU-3 KUIJ.l p,a_NOSIJ 

(0 
"' 1 
" ' 1 

[ -_,_E'f] 
-~-

Cc] 
· ______ J ~--1
-,r;ı 

(! 

Bu cihazlar elektrik panosu üzerinde bulunan anahtarlar ile işletmed tarfından çalıştınldığı 
gibi zaman saatiari ile daha önceden belirlenmiş sürelerde çalıştırılabilinir. 

3.3, Ariza-Durunı İzleme 

Termik arıza, fan kayış koptu, yüksek hasıııç v.h. arıza ve alarm bilgileri elektrik panosu 
üzerindeki lamha ve kornalar yardımıyla izlenmektedir. 

4-BİLGİSA YAR DESTEKLi OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERi 

Kontrol edilecek cihazlarınisistemierin fazlalaşması, gelişmesi ve birbiri ile olan iletişimiz 
artması sonucunda kontrol panelleride geliştirilerek gerekli birçok fonksiyoııla donatılmıştır. 

Mikroişlemci kontrol panelleri entegre devrelerden (EPKOM, RAM) oluşmakta ve bu devreye 
yüklenen programa göre çalışmaktadır. Progranı bir bilgisayar yardımıyla yazılmakta ve kablo 
bağliıntısı ile mikroişlemci cihaza yüklcnmektcdir. 

Mikro işlemcil kontrol panelleri fiziksel olarak sahadaki elektrik panolarının içine monte 
edilmcktedirler. Az yer kaplamalarına rağmen, çok miktarda konvansiyonel kontrol panelinin 
yerini almakta ve on/off, oransal (P), integral (1), zaman programı, alarm/arıza izleme, kayıt gibi 
fonksiyonlarıda yerine gctirebilmektcdirlcr. 
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Mikroişlemcil kontrol panellerini iki seri olarak üretilnıcktedir. 

- Kompakt üniter 
-Modüler üniteler 

Konıpakt üııiteler; kapasitesi fabrika çıkışmda belirlenmiş cihazlardır. 
Modüler üniteler; kapasitesi modüllcrin değiştirilmesi ile belli sınırlar içinde değiştirilebilen 

cihaziard ır. 

4.1. Bina Yönetim Sistemi Tanımı ve Yapısı 

Bina yönetim sistemi; 

-Binanın her tarafına dağılmış olan HVAC sistemlerinin merkezi gözetleme, kontrol ve 
denetimine, 

-Bütün sisteme ait bilgilerin depolanmas ma ve bu bilgilerin daha sonra işlenmesine, tasnifine 
izin veren, 

-B inadaki her bölümde arzu edilen çevre kosullarıııı sağlarken; enerji tüketiminde maksimum 
ekonomiyi sağlamak için, kullamlan enerjiyi ve insan gücünü optimize eden, 

-Kontrol sisteminin veriminin ve hassasiyetinin en yüksek seviyede olmasını sağlayan 
-Dağıııık alana yayılmış tüm elekiriki ve mekanik ekipınanların tek bir noktada (ekranda) 

renkli grafikkrle işletilmesine izin veren 
-Her büyüklükteki binaya ve komplekslerine adapte edilebilen 
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-Donanım ve yazılımı; mevcut sistemin sürekli olarak geni§lemesine ve yenilcnmesine imkan 
veren mikroi§lemci teknolojisi ile üretilmiş sistemlerdir. 

Yukımdaki ana amaçlara ulaşabilmek için üç kııdenıdi bir kontrol yapısı Şekil 4.2. de 
gösteribni§tir. 

Merkezi kontrol ve gözetlcmc (Veri Merkezi) 
Loka! kontrol ve gözetierne (Ara istasyon) 
Lokal gözetlcme ve uygulama (Saha Elemanları) 

PRINTER 

IZLEM[ +K .ı. YIT + 
I<U'-'AU;;..ı. ~ti'.ı-.EZI 

__1
--~-o----~~--~~------- _______ ___:__ ----
2•V75mm' _ .. ·-- '12•0.7Smm' 

(]i;j [~Jlltll [JTiilll~~]ill~ J]~f~J, 
KUMA VE lESISAT KATLARI AlU ISTASYONLARI [l[t<lRIK DAGHIM VE KONTROL 

PANOLARI ARA ISTASYOI'lLARI 
·---------------,----- r-----r-----r-----~-------.-------,---------------

)Hi] ~'] Ej4~ ı~ı N ~~ ~ 

Şekil 4.2. Bilgısayar destekli otomatık kontrol sİstemı akış şeınası. 

SAHA 
ELEMANLARI 

Kontrolün en üst kademesini oluşturan veri merkezi, kullanıcı odasma yerleştiriterek HV AC 
sistemlerinin uzaktan kontrolunu ve gözetlcnmcsini sağlar. Kontrolün orta kademesini oluşturan 
ara istasyonlar, muhatap olduklan salıaya ait kontrol işlemlerini gerçekleştirirler. 

Her yerleşim için ayrı olarak kullanılan ara istasyonlar; mulıatap oldukları sahaya ait 
bilgilerin \oplanmasına, 1ocal kontrol mantığı çerçevesinde değerlendirilmesine ve uygun 
komutların üretilerek yerleşimin (pompaların, fanların, motorlu vanalarııı, motorlu damperlerin, 
hava şartiandırma ünitelerinin vb.) gereksinim duyduğu kontrol hareketlerine veri merkezinden 
bağımsız olarak karar verirler. 

Başka bir deyişle, ara istasyonlar bilginin depolandığı ve dcğcrlcndiği ilk mikroişlemeili 
basamak tır. Ara istasyonlarda depolanan ve işlenen yerleşinıc ait bilgiler, bilgi iletim §ebekesi 
üzerinden veri merkezine aktarılıııır. Ara istasyonlar; kendi nıikroişlcıııcilcriııe uygun yazılımlar 
vasıtasıyla yerleşime ait bütün bilgileri izleme, alarm seviyeleri tanımlama ve bu alarmiarı 
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izieyebilme 1 düzcltebilnıe, bütün saha elemanlarını çalıstırabilme 1 durdurabilm e ve bütün kontrol 
ayar değerlerini 1 parametrelerini değiştirebilme yeteneğine sahiptir. 

Ara istasyonlar; bilgi iletişim şebekesi dışında, taşınabilir PC (kişisel bilgisayar) veya portatif 
el kumanda cihaziarı (Servis Cihazı) vasıtasıyla dcğcrlendirdikleri tüm bilgilerin gözlenmesine 1 
kontroluna izin verirler. 

Kontrolun en alt kademesini oluşturan Saha Elemanları; yerlcşiıııe ait bilgileri algılayan 
(sıcaklık, nem ve basıııc scnsiirleri, mikroanahtarlar, termik elemanlar vb.) ve yerleşimin 

kontrolunu sağlayan sürücü clcmaıılardaıı (motorlu vanalar, motorlu dampcrler, faıı!ar, pompalar 
vb.) oluşmaktadır. 

4.2. Veri Merkezi Donanııııı 

Yerleşimin gözlcıııııcsi, kontrolu ve optımızasyonu ıçın kullanılan veri merkezi modüler 
yapıda, tck veya çok kullanıcı (Multiuscr) istasyon olarak düzenlenmiştir. Standart kombinasyon; 
16 bit işlcyici içeren bir komputer, 21 bit içeren bir yarı ilctken hafıza (modüler yapıda, 
genişleyebilir, dinamik RAM versiyonunda) bir program yükleme ve boşaltma ünitesi, kesintisiz 
güç kaynağı (bakıma gereksinim duymayan pillcrden oluşmuş ve güç eksikliği durumunda en az 
20 dakika için veri merkezinin normal operasyonuna devanı etmesini sağlayan UPS) bir standart 
RGB ara bağ.lantılı renkli monitör, bir klavye (fonksiyon tuşlarını ve bütün standart ASCII 
karakterleri içeren), a!arın ve durum bilgilerinin, ölçülmüş değerlerin, eski verilerin, olaya ve 
zamana bağlı komutların kaydı için bir adet printer'den oluşmaktadır. 

Veri merkezi ile ara istasyonlar arasındaki veri iletişimi; standart modem kanalı (100 adet ara 
istasyon bağlanabilcn) vasıtasıyla 4knı'yc kadar mesafelerde yapılır. Bilgi iletim şebekesi için 
standart burgulu kabltı kullanılacağı gibi, gerekli modemler kullanmak kaydı ile telefon hattı 

aracılığı ilede haberleşmek mümkündür. 

Ofisierin yanısıra teknik mahallerde (10-45 C ve 20-80 %RH ortam iklimi ve şartında) bile 
kuUaııılabilineıı veri merkezleri, sürekli (24 saat/sene) çalısma yeteneğindedir. 

4.3. Veri,Merkczi Yazılımı 

Veri merkezi yazılımı unifornı yapıda olup; sisteme giriş, diyalog hattı vasıtasıyla yapılır. 
Diyalog hattı, ekranda yerleşim statu listeleri veya grafikler üzerinde yer alır. Sistemi işletmek 
için gerekli giriş yetkisi, farklı şifrclcrle güvenlik altına alınmıştır. Giri§ yetkileri; fonksiyon 
kııclewıeleriııe bağlı olarak tanımlanabileceği gibi, bina yönetim sistemini oluşturan yerle§inılere 
tlajı olarakta taıımılanabiliııir. 

-Diyalog Hattı: 

Üç harften oluşan işletim emirleri, klavye vasıtasıyla kolaylıkla girilebilir, moiitörün diyalog 
hallında görüntülenir ve doğruluğu progranı tarafından kontrol edilir. 

-Yerleşim Adres Listesi: 

Sistemi denetiemek ve işletmek ıçın gerekli en önemli araç, çok renkli yerleşim adres 
listesidir. Sisteme ait tüm teknik yerleşimierin bütün adreslerini içeren liste; yerleşimin kolay ve 
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açık bir şekilde gösterimini ve okunmasını, sistem kontrolunu kolaylaştırmaya yardım eden 
hatırlatıcı notlar vb ile birlikte sunar. Adres listeleri, sürekli olarak düzenli bir gözlem dönuşümü 
ile güneelleştirilirler. Bu dönüşüm, her biri 60 adrese kadar olan 315 yapısal ve fonksiyonel farklı 
yerieşimler (sayfalar) içindir. 

-Yerleşim Diyagramları: 

Sisteme ait teknik yerleşimierin şcınatik olarak gösterimine izin veren bu fonksiyon sayesinde 
yerleşimiere ait genel bilgilere kolayca crişilclıilinir. Diyagraınlann (şeınaların) gösterimi ve 
üretilmesi aynı ıııonitörde olur. Şeınalar önce klavye kullanılarak üretilir ve güvenlik amacıyla 
manyetik teybe kaydedilir. Karakterden başlayarak scmbo!e doğru giderek ve makro vasıtasıyla 
en karışık yerleşimierin şeması kısa bir süre içinde çizilir. 

Ayrıca yazılımda mevcut olan geniş sembol ve makro kütüphaneleri kullamlarak şemalar 
üretmek mümkündür. 

-Gccnıiş Veri Grafikleri: 

Sistemi oluşturan adresler arasından seçilen ve geçmiş değerleri gerçek zaman verileri ilc 
birlikte depolanan geçmiş veriler önce ara istasyonlarda 36 saatlik olarak oluşturulur. Ara 
istasyonlarda oluşan bu geçmiş bilgiler her gün otomatik olarak veya manuel olarak veri 
merkezine aktarılınır. Veri mcrkcziııtlc toplanan ve daha uzun süreler için depolanan geçmiş 
veriler, ekranda veya yazıcıda grafiksel olarak geçmişin değerlendirilmesine yardımcı olur. 

-Makaleler: 

Sistemin nasıl işletileceği konusunda açıklayıcı bilgiler verme yanısıra yerleşimler ve adresler 
hakkında da daha fazla detay bilgilerin verilcbildiği bu fonksiyon, işletİcİ personelin hata yapınası 
durumunda yol gösterici olması dolayısıyla çok kullaııışlıdır. 

-Matematiksel Formüller: 

Sisteme dt bilgileri matematiksel fornıüllcrlc çcşitlcndirıııck veya gereksinim duyulan 
matematiksel sonuçlara erişebilmek için; toplama, çıkartıııa, çarpma, bölme, entalpi hesaplama, 
trigonometrik fonksiyonlar, bootean cebri fonksiyonları, NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR, 
LT(A B), LE(A B), GT(A B), GE(A B), EQ(A=B), NE(A B) gibi kullam§lı operasyonlar içerir. 
Matematiksel formülasyon progranı paketi, hesap sonuçlannın otomatik i§letme için gerekli 
olduğu her yerde kullanılır. 

-Katagoriler Oluşturma: 

Sistemdeki teknik yerleşimierin ortak sııııflara ayrılması, yerleşimierin durumunu hızlı, 

güvenli ve detaylı olarak görülmesi açısından iiııcnılidir. Alarnılarııı, ölçülen değerlerin kendi 
birimlerine göre (ölçüm, zaman sayma, miktar sayma vb.) katagori!crc ayrılması yerle§İnıdeki 
hataların hızlı ve diğer olaylardan arındırılmış olarak dcğcrlencbilınesiııi mümkün kılar. 

-Zaman Programı: 

Ara istasyon seviyesinde veya veri merkezi seviyesinde; teknik ycriC§inılcriıı zamana bağlı 
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olarak kontrolu yapılarak enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Bu program; gece ve gündüz 
çevrimi, yaz ve kış çevrimi gibi fonksiyonlarm yanısıra haftalık ve iki yıllık takvim sayesinde 
bütün yerleşimler için zaman programı yapılmasına imkan tanır. 

-Durum Programı: 

Veri merkezinin daha geniş ihtiyaçlara cevap vcrebilmesi için gerekli olan bu fonksiyon; 
programlanabilir bir kontrol sistemi olarak tanımlanabilir. Gözlennıi§ bir kontağın açılması veya 
ölçülmüş bir değerin limit değerlerini aşması durumunda, veri merkezi bu hareketi alarm olarak 
algılayacak ve bu duruma baglı olarak çalışması gereken fonksiyonlan harekete geçirecektir. 

-Çalışma Zamanı ve Miktar Sayımı: 

Veri merkezi, yerleşime ait alarnı, dunım ve mesajların uygulanma zamanlarını veya 
tutarlarını hiç bir saha elemanı bağlaııtısma ihtiyaç duymadan ölçcbilir ve raporlayabi!ir. 
Bu fonksiyon sayesinde faııların, pompa vb. ekipmanların çalışına veya dum1a süreleri 
denctlcnebildiği gibi bu sonuçlara bağlı olarak ilave komutların üretimide mümkündür. 

-Optimizasyon Programı: 

Veri merkezi, yerle§ime ait enerji dağılımını optımızc edebilecek ve kullanılan eııerııyı 

koruyacak, dolayısıyla yatırımın geri dönüşünü hızlandıracak optimizasyon fonksiyonuna sahiptir. 
Isıtma \ soğutma optimizasyonu, serbest hava soğutması, serbest enerji bandı kontrolu, entalpi 
optimizasyonu gibi optimizasyon fonksiyonları sayesinde, enerjinin maksimum talebi gözlenebilir 
ve bu gözlemlere bağlı olarak enerji maliyeti düşiimü sağlanabilir. 

4.4. Ara istasyon Donanimi ve Yazilimi 

Ara istasyonlar; modüler veya kompakt yapıda olan ve aşağıdaki fonksiyonlan 
gerçekleştirebilcn mikroişlemeili akıllı ünitclcrdir. (Şekil 4.3.) 

-Veri merkezi ile saha elemanlan arasındaki haberleşmeyi sağlamak, 

- Yerleşimin ihtiyaç duyduğu k omut çıktılarını üretmek, 

- Yerleşimc ait çeşitli algılayıcı elemanlar için analog ve digita! girdileri kontrol etmek, 

-Analog \ Digital veri dönüşümünü gcrçcklcştırmek, 

-Ara istasyonlar, muhatap oldukları HVAC'ın ihtıyaç duyduğu kontrolu kendi 
mikroişlemcilerı vasıtasıyla sağlarlar. Dolayısıyla ara istasyonlar, veri merkezi bozulduğunda veya 
kapandığında kendi başına çalı§acak uygun yazılımiara sahiptir. 

-Modükr yapıdaki ara isıasyoııun girişi çıkış bağlantıları üniversal olup, bu bağlantılııra hem 
analog hemde digital değerler uygulanabilir. 

-Ara istasyonlar, elektrik kesintilerinde programlarınlll aksamadan devamı için kendi 
bünyelerinde sistemden bajımsı:ı: UI'S bulı.ındurabilirler. 

-Veri merkezi geçmiş veri grafikleri dosyalarını oluşturan gcçm~ veri dosyaları ara 
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Şekıl 4.3. Dijital kontrol panclı [onksıyonlaıı. 

istasyonlar seviyesinde 36 saat olarak tutulmaktadır. İstcnildiğiııde, ara istasyon seviyesinde 
geçmiş veri grafikleri oluşturmak mümkündür. 

-Ara istasyonlar, yerleşimin kontrolu için gerekli; zaman saati, değişken zaman gecikmeli 
rölcler, görev çevrimi, uyum kontrollu optimum lıaşlarna\bitirıııe, tatil programı, otomatik yaz\kış 
saati vb. tüm zaman tabanlı fonksiyonları yapma ycteneğindedir. 

-Ara istasyonlar yerleşimin kontrolu için gerekli; P veya Pl kontrol blokları, analog\digital 
açma ve kapama blokları, lineer seviye dönüştürücü blokları, limit blokları, ölçü seçme blokları, 
büyük\küçük seçme blokları, toplama\çıkartıııa blokları, bölme blokları, entalpi\optimizasyon 
blokları vb fonksiyonları yapma yetcııeğiııdedir. 

-Ara istasyonlar, bilgi iletişim şebekesi dışıııda taşınabilir PC veya Servis Cihazı vasıtasıyla 
aşağıdaki fonksiyonların yapılmasma izin verirler. 

-Giriş ve çıkışlara ait ölçülmüş değerlerin gösterimi 
Set değerlerini gösterme ve değiştirme 
Alarııı noktalarını gösterme ve değiştirme 
Kontrol parametrelerini gösterme ve değiştirme 
Koşıııa zamanı bloklarını gösterme ve değiştirme 
Tarih, gün ve gerçek saati gösterme ve değiştinııe 
Açma/kapama programlarını gösterme ve değiştirme 
Elle veya otomatik yaz/kış zamanı çevrimi 
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