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Dijitalleşme

E.	Toygar	Turgut 
Endüstri Yönetimi ve Otomasyon (IMA) Satış Müdürü

Bütün dünyayı sarsan Covid-19 virüsü dijitalleşmenin çok daha hızlı bir 
şekilde hayatımıza girmesini sağladı. Özellikle son yıllarda çok yaygın 
olarak kullanılan “Endüstri 4.0” terimini çok daha hızlı anlamamıza 
yardımcı oldu. Dijitalleşmenin önemiyle birlikte artık üretim tesislerinin 
dijital hale dönüşümü kaçınılmaz olmuştur. Bu kapsamda biz de bilişim 
dünyası ile üretim hatlarının birlikte entegrasyonunu sağlayacak kolay, 
hızlı çözümler sağlamaktayız. 

Biz kendi üretim tesislerimizde Dijital Fabrika teknolojisinin ilk 
uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Buradan kazandığımız tecrübeleri 
müşterilerimizin uygulamalarına nasıl adapte edeceğimizi 
müşterilerimize işletme ve bakımda ne gibi kolaylıklar sağlayacağımızı 
tespit edip bu bilgi birikimimizi paylaşarak tesislerinin dijitalleşmesi için 
destek olmaya çalışıyoruz. Bu gerçekleştirilen uygulamalar ile tesislerin 
verimliliğinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. 

Uygulamalarımızın temelinde yeni nesil PLC olarak tanımladığımız 
PLCNext ürünleri ve uygulama yazılımları kullanılmaktadır. Bu yeni nesil 
PLC ile IT ve OT dünyalarını kolaylıkla birleştirebiliyorsunuz. İster mevcut 
sisteminiz olsun ister yeni kurulacak sisteminiz olsun IT-OT dünyasının 
kolaylıkla anlayabileceği MQTT, OPC UA vb haberleşme protokollerini 
kullanarak entegrasyonu kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunun yanında sistem 
açık kaynak kod tabanlı olduğu için kendi uygulamlarınızı geliştirerek 
PLC ‘nizi özelleştirebilir ve bir çok sistem ile kolaylıkla entegre edilmesini 
sağlayabilirsiniz. 

Neden yeni nesil PLC olarak isimlendiriyoruz? Aslında akıllı telefonunuzu 
nasıl kişiselleştirebiliyorsanız bu PLC ile de uygulamanıza özel olarak 
PLC‘yi kişiselleştirebilirsiniz yani bir uygulama yazarak bu uygulamayı 
farklı kişilerin kullanmasını sağlayacak şekilde kullanabilirsiniz. Peki 
bunu nasıl yapacağız diye düşünebilirsiniz. Bunun için PLCnext ‘e ait 
özel bir uygulama mağazası olan www.plcnextstore.com üzerinden 
PLCnext için bizim tarafımızdan yapılmış kütüphane ve uygulamalara 
erişebiliyorsunuz.  Bunun yanında siteye gerekli kriterleri ve 
sorumlulukları yerine getirerek katkı sağlayıcı olarak katılarak kendi 
uygulamanızı yükleyebiliriz. Ayrıca burada farklı uygulama firmalarına ait 
bir çok uygulamaya da ulaşabiliyorsunuz.  Bu sayfa üzerinden kullandığınız 
uygulamalara geri bildirim vererek uygulamaların geliştirilmesine katkı 
sağlayabilirsiniz. Bu konu hakkında daha fazla bilgiye erişmek için  
www.plcnext-community.net adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Ayrıca PLCnext ile ilgili olarak sosyal medya platformundan #iamplcnext 
hashtagini takip edebilirsiniz; bu şekilde farklı yerlerde yapılmış olan 
uygulamalara erişim sağlayabilirsiniz. Bunun yanında siz de yapacağınız 
uygulamaları da burada #iamplcnext şeklinde etiketleyerek paylaşımlarda 
bulunabilirsiniz. 

Üretim hatlarını dijitalleştirirken dolayısıyla fabrikalarınızı dijital hale 
dönüştürürken mutlaka bir çözümümüz olacağını düşünmenizi isteriz. 

Sağlıkla kalın…

BAŞYAZI

E. Toygar Turgut



4	 UPDATE 1/21 Phoenix Contact müşteri dergisi

PLCnext	Teknolojisi	yeni	yöntemlerle	düşünmenize	olanak	verir.	
Özgürlüğün	tadını	çıkarın.

06

Kalıp	tasarım	mühendisliğinde	Endüstri	4.0’ın	uygulanması.	

10

ÖNE	ÇIKANLAR	

UPDATE dergimizin bu sayısında 
dijital üretim süreçlerini ve 
işlevlerini mercek altına aldık.

Künye
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. 
Mersis No: 0729002180800018

İmtiyaz Sahibi: 
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Yazı İşleri: 
Mia Tanıtım Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0216 225 4300, Faks: 0216 481 83 00

E-posta: 
info@phoenixcontact.com.tr

Copyright: 
© Phoenix Contact 2021

UPDATE Türkiye‘nin tüm 
hakları mahfuzdur.

Phoenix Contact 
Müşteri Dergisi

UPDATE

Otomasyonla 
ilgili düşüncelerinizi geliştirin



Phoenix Contact müşteri dergisi UPDATE 1/21 5

Ürün,	süreç	ve	hizmetlerin	dijital	networkü	ile	zaman	ve	
maliyetten	nasıl	tasarruf	edilir?

13

ÖNE	ÇIKANLAR	

Yeni sigorta adaptörümüz ile tanışın!

20

Network Koruması

16

Otomasyonla 
ilgili düşüncelerinizi geliştirin

Yeni sigorta adaptörümüz ile tanışın!

20



6	 UPDATE 1/21 Phoenix Contact müşteri dergisi

Bu yeni denetim platformunun sunduğu olanakları 
anlamak için sahip olduğu özelliklerin, yerleşik 
çözümlerle karşılaştırmalı olarak kısaca açıklanması 

gerekir. Klasik PLC mimarisi, az çok tanıdık bir işletim 
sistemi üzerinde uygulanan bir yürütme sistemine 
dayanmaktadır. Bu yürütme sistemi daha sonra üreticiye-özel 
bir mühendislik aracıyla programlanır. Bu sistem, yürütme 
ortamında tanımlanan görev ve programlar arasında tutarlı 
bir veri alışverişi olduğunu varsayar; yürütme ve zamanlama 
özelliklerini dikkate alır. Kullanıcıların gereksinimleri son 
yıllarda önemli ölçüde değişmekte ve kontrolörün üst seviye 
dillerde programlanabilir olma talebi sürekli artmaktadır; PLC 
üreticileri bu talepleri iki farklı stratejiyle karşılar.

İlk yaklaşım, Microsoft Visual Studio, Eclipse ve Matlab 
Simulink araçlarıyla mühendislik sağlayan çeşitli kontrolör 
tedarikçileriyle karakterize olan yaklaşımdır. Ortaya çıkan 
programlar daha sonra PLC’de bulunan yürütme ortamına 
göre derlenir ve yürütme ortamında çalıştırılır. Bunun 
avantajı, programların kontrolör programcısı tarafından her 
zamanki gibi bir fonksiyon bloğu olarak oluşturulabilmesidir. 

PLCnext Teknolojisi 
yeni yöntemlerle 
düşünmenize olanak 
verir.	Özgürlüğün	
tadını	çıkarın	!

RÖPORTAJ

PLCnext Teknolojisi, Phoenix 
Contact’ın yeni, açık denetim 
platformunun temelini oluşturur ve 
Kasım 2017’de piyasaya sürülmüş 
bir ürün olarak kullanıcılara 
sunulmaktadır. Ancak, 2016’dan beri 
ilgililer, Erken Benimseme Programının 
bir parçası olarak, platformun 
geliştirilmesine erken bir aşamadan 
itibaren katılma olanağına sahip 
olmuştur. İlk fi kir ve uygulamalar bu 
aktivite sonucu geliştirilmiş ve aşağıda 
tartışılmaktadır.

MAKALE

Michael	Gulsch
Yük. Müh. , PLC Pazarlama, Phoenix Contact 
Electronics GmbH, Bad Pyrmont

RÖPORTAJMAKALERÖPORTAJMAKALERÖPORTAJ

Otomasyonla 
ilgili düşüncelerinizi geliştirin
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Üst seviye dil programlarının işletim sisteminin yürütme 
ortamı tarafından kapsandığı böyle bir sistemin dezavantajı, 
kullanıcının açık kaynak bileşenleri kullanmak istemesi 
durumunda ortaya çıkar. Sonuçta bu bileşenler genellikle 
işletim sisteminin fonksiyonlarına bağımlıdır. Eğer bunlar 
yürütme ortamında PLC üreticisi tarafından sağlanmazlarsa, 
kullanıcı klasik kontrol sistemlerinin kısıtlamalarına tabi olur. 
Bu nedenle kullanıcı, gerekli olduğu zaman, bir Java Runtime 
veya Python yorumlayıcısını mühendislik faaliyetlerine 
kolayca entegre edemez.

Önceki yaklaşımların belirli avantajlarını korumak
Kontrolör tedarikçilerinin, yeni müşteri taleplerine yanıt 
verdiği bir diğer konsept ise, IP20 DIN ray muhafazasına 
sahip bir Linux PC’nin sağlanmasıdır. Bu konseptte kullanıcı, 
mevcut açık kaynak kitaplıklarındaki bileşenlerin yürütülmesi, 
programlanması ve kullanımıyla ilgili kararlarda esnekliğe 
sahiptir. Bununla birlikte, bu tür platformlar, mühendislik 
faaliyetlerini tanıdık IEC61131 programlama dillerinde 
uygulayamadıkları için klasik PLC programcıları için yalnızca 
sınırlı bir çekiciliğe sahiptir.

Bu duruma karşı Phoenix Contact, PLCnext Teknolojisinde 
her iki yaklaşımın avantajlarını birleştirmiş ve ilişkili 
dezavantajları ortadan kaldırmıştır. Gerçek zamanlı bir Linux 

işletim sistemini temel alan tüm PLCnext kontrolörleri, bir 
IEC61131 yürütme ortamı içerir. Klasik PLC programcısı, 
böylece Linux’un inceliklerini öğrenmek zorunda kalmadan 
cihazı paketinden çıkarabilir, bağlayabilir ve her zaman yaptığı 
gibi programlayabilir. Aynı zamanda, bu programcı, gelecekteki 
gereksinimleri karşılamak için gerekli esnekliğe sahip bir 
platform da edinmiş olur. PLCnext Teknolojisi, uygulamasını, 
bilinen tüm mühendislik ortamlarında oluşturabildiği için üst 
seviye dil programcısı açısından çekicidir. Derleyiciyi (ARM 
mimarisi, x86 mimarisi) yapılandıran ve çeşitli dışa aktarma 
fi ltrelerini kuran Microsoft Visual Studio, Eclipse ve Matlab 
Simulink gibi araçlar için eklentiler mevcuttur.

Programları geçici bir bağlama yerleştirmek
PLCnext Teknolojisi, zamanlama işlevinin yürütme 
ortamından tamamen ayrılması ve bir Linux bileşeni olarak 
düzenlenmesiyle karakterize edilir. Bu şekilde, herhangi 
bir program görevler halinde yapılandırılabilir ve geçici bir 
bağlama yerleştirilebilir. Bu özellik, bir IEC61131 görevinin 
yanı sıra tek bir cihazda yüksek seviyeli dil parçalarının 
yürütülmesi için ayrı yürütme sistemleri sağlayan piyasada 
bulunan diğer kontrolör çözümleriyle bu konseptin arasındaki 
temel farklardan biridir. Bu yaklaşımla, kullanıcı IEC61131 yanı 
sıra yüksek seviyeli dillerde de programlama yapabilir, ancak 
programcının esnekliği sınırlıdır çünkü yine ilgili üreticinin 
yürütme ortamına bağımlıdır (Şekil 1).

Buna karşılık, PLCnext Teknolojisinin mimarisi, herhangi bir 
araca ait programların geçici bir bağlama yerleştirilebilmesini 
sağlar. Örneğin, kullanıcı bir IEC61131, C++ ve Matlab Simulink 
programının döngü süresini ve yürütme sırasını tek bir görevle 
belirleyebilir. Veya gerçek zamanda işletilmesi gerekmeyen 
programları uygulamaya almak istiyorsa, zamanlayıcıyı 
kullanmaktan vazgeçebilir. Bu, örneğin MQTT ve Modbus/TCP 
gibi gerçek zamanlı olmayan protokolleri ve ayrıca Redis ve 
SQL gibi veri tabanı istemcilerinin işletilmesini içerir.

Görevler ve programlar arasında kolay veri alışverişi

Şekil	1	:	Görev yönetimi, farklı programlama dillerinin kombinasyonu ve 
deterministik veri alışverişi gibi patentli özellikler sayesinde PLCnext Teknolojisi, 
geleceğe yönelik bir otomasyon çözümüne dönük tüm talepleri karşılar.

MAKALE

Şekil	2	:
(Global Veri Alanı) 
ile birlikte temsili 
görüntüsü
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Bir adım daha basitleştirme sağlamak için Global Veri Alanı 
(GDS), programcının GDS’de tanımlanan portlar aracılığıyla 
görevler (iş parçacıkları) ve programlar arasında işlem verileri 
alışverişinde bulunabilmesine olanak verir. Programcı böylece, 
verileri bir işlemden bir sonrakine sürekli olarak aktarmak 
için semaforları, kaynak bloklamayı ve diğer programlama 
tekniklerini kullanma zahmetinden kurtulur. Ayrıca Global Veri 
Alanı, gerçek zamanlı ortamın dışında çalışan uygulamaların 
GDS’e veri yazmasını ve okumasını sağlayan bir arayüz içerir. 
Bu arayüz, gerçek zamanlı olan ve olmayan ortamlar arasında 
basit bir bağlantı oluşturulabilmesini sağlar (Şekil 2).
Tüm bileşenlerin yapılandırması, XML dosyalarıyla 
yapılır. Böylece programcı, Linux’tan alışkın olduğu gibi, 
zamanlamaları ve işlem verisi atamalarını bir metin dosyasını 
düzenleyerek başlatabilir ve değiştirebilir. Yürütme ve 
Senkronizasyon Yöneticisini (ESM) ve Global Veri Alanını 
ayarlamak için kullanılan bir grafik arayüzü içeren PLCnext 
Engineer yapılandırma ve programlama aracı tarafından daha 
da büyük kolaylık sağlanır. Bu yöntemle, programlar görevlere 
atanabilir ve sürükle-bırak yöntemiyle yürütme sırasında 
ayarlanabilir. Ayrıca, GDS giriş ve çıkış portları, programların 

giriş ve çıkış portlarına atanabilir. Doğal olarak PLCnext 
Engineer, IEC61131’de programlama için de kullanılabilir.

Birbirinden farklı görevleri esnek bir şekilde çözebilirsiniz
PLCnext Teknolojisinin temel bir özelliği olarak, kullanıcının, 
bir görevi kendi tercih ettiği araçlarla gerçekleştirme özerkliği 
tüm sisteme tutarlı bir şekilde aktarılmıştır. Eğer, örneğin, 
bir fonksiyon, bir protokol veya bir programlama dili eksikse, 
kullanıcı, kontrolör tedarikçisi olarak Phoenix Contact’tan 
geçmek zorunda kalmadan bunları kendisi entegre edebilir 

veya sisteme dahil edebilir. Bu olanak, ancak her yazılım 
parçasının yürütme ortamları tarafından kapsanmadığı ve 
kullanıcının iyi bilinen, yaygın olarak kullanılan bir işletim 
sistemiyle doğrudan çalışabilmesi durumunda mümkündür.

Üst seviye dil programcısı için örneğin bir MQTT protokol 
yığınını uygulamak kolaydır. Erken Benimseme Topluluğu’ndan 
bazı kullanıcılar, görüntü ve video analizinin yanı sıra nesne 
tanıma amacıyla OpenCV kitaplığını kullanan uygulamaları 
da gerçekleştirmiştir. Ayrıca PLCnext Teknolojisi, Google’ın 
dijital asistanı Alexa ile birleştirilmiştir. Başka kullanıcılar, 
üçüncü taraf yürütme ortamlarını ve uygulamalarını bu 
platforma bağlayabilmek için bunu gerçek zamanlı ortamın 
dışında ve dolayısıyla Yürütme ve Eşitleme Yöneticisi olmadan 
kullanır. Bunlar, Java’da programlama yapabilmek için Redis 
veri tabanlarına bir bağlantı yapmayı veya Java Runtime 
entegrasyonunu içerir. Erken Benimseyen bir programcı, 
web tabanlı otomasyon uygulamalarını gerçekleştirebilmek 
için Node.js’yi uyguladı. Diğer PLC yürütme ortamlarının 
entegrasyonu da olasıdır. Bu nedenle, kullanıcıların PLCnext 
Teknolojisiyle hangi fikirleri gerçekleştireceği ve kontrolör 

pazarının hangi yönde gelişeceği zaman 
içinde görülecektir. İlgili tüm taraflar, 
PLCnext topluluğuna katılmaya ve 
projelerini topluluk katılımcılarıyla 
tartışmaya davet edilir.

Tüm verilerin güvenli iletimi
BT güvenliği, ciddiyetle ele alınması gereken 
önemli bir konudur. Bu konu, PLCnext 
Teknolojisi gelişiminin tüm alanlarındaki 
temel odak noktasıydı - hem donanım hem 
de işletim sistemi biçimindeki yazılım ve 
sağlanan yürütme ortamı için. Bu nedenle, 
PLCnext Engineer mühendislik aracına 
yönelik tüm iletişim kanalları tamamen 
şifrelenmiştir. Dahası, mühendislik sistem 

bilgilerinin bütünselliği, kontrolör 
tarafından sertifikalar aracılığıyla 

doğrulanır ve bunun tersi de geçerlidir. Sistem böylece 
mühendislik bilgilerindeki ve donanım yazılımlarındaki 
manipülasyonları tespit eder ve herhangi bir bozuk yazılımın 
yürütülmesini engeller. Dahası, “Güvenli Önyükleme” 
fonksiyonu, önyükleme aşaması sırasında aygıt yazılımının 
manipülasyonlarını algılamak ve etkilenmişse yürütülmesini 
engellemek için önemli bir araçtır. PLCnext Teknolojisi, 
kullanıcıların ve entegratörlerin belirli kullanıcı rollerinin 
belirli alanları paylaşabilmeleri veya engelleyebilmeleri için 
Linux kullanıcı ve grup yönetimi uygulamasını da tutarlı bir 
şekilde uygular (Şekil 3).

Şekil	3	:	Kontrolör platformuna temel bir endüstriyel güvenlik konsepti entegre edilmiştir

MAKALE
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AppStore’dan yeni fonksiyonları indirebilirsiniz
PLCnext Teknolojisini çevreleyen ticari altyapı, heyecan 
uyandırıcı olduğunu kanıtlıyor çünkü PLCnext AppStore 
ile entegratörler, son kullanıcılar ve hatta bileşenlerini 
PLCnext Teknolojisine dayalı olarak pazarlamak isteyen 
üçüncü taraf tedarikçiler için yeni iş modelleri oluşturuluyor. 
PLCnext AppStore aracılığıyla fonksiyonlar ve hatta eksiksiz 
uygulamalar satın alınabilir, lisanslanabilir ve kontrolöre 
indirilebilir. Dahası, sistem güncellemeleri ve diğer işlemler 
de bu kanal üzerinden sunulacaktır ve bu da son kullanıcılar 
açısından, bu yazılımları indirmeyi, cep telefonları için bir 
uygulama satın almak ve kurmak kadar kolay hale getiriyor 
(Şekil 4).

Böylece PLCnext Teknolojisi, programcıların, kullanıcıların 
ve üreticilerin on yıllar boyunca sahip olduğu düşünce 
kalıplarından farklılaşır. Geçmişte kullanıcılar son derece 
sınırlandırılmış bir sistem, şirket içi bir yürütme ortamı ve  
birçok benzersiz özellik nedeniyle belirli bir şirkete  
bağımlıyken, PLCnext Teknolojisi, kullanıcıların kendi 
gereksinimlerine göre genişletip özelleştirebilecekleri bir 
çözümdür. Üreticinin ek işlevler sağlayıp sağlamadığı ve 
bunları yürütme ortamına entegre edip etmediği, bu nedenle 
önemli değildir. PLCnext Teknolojisi ile kullanıcılar bunu 
dünyanın en yaygın kullanılan işletim sistemlerinden biri 
üzerinde kendileri yapabilirler. Bu yeni özgürlük düzeyi, 
başlangıçta kesinlikle yabancı gelecektir. Ancak Endüstri 4.0 
çağında, kullanıcılar bir kez prensipleri anlayıp bu sisteme 
aşina olduklarında, sınırsız olanaklarından faydalanabilirler.

Şekil	4:		Axioline I/O sistemi için AXC F 2152 PLCnext kontrolör, sürekli olarak maksimum 
performans ve zorlu endüstriyel ortamlarda kolay kullanım için tasarlanmıştır.

Daha	fazla	bilgi
www.phoenixcontact.de/plcnext

MAKALE
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Phoenix Contact Group, bağlantı, arayüz ve otomasyon 
teknolojisinin yanı sıra aşırı gerilim korumasının 
yenilikçi bileşenleri, sistemleri ve çözümleri ile 

uluslararası pazarlarda kendini kanıtlamıştır. Sürekli yüksek 
kalitenin temeli, diğerlerinin yanı sıra kapsamlı üretim 
kapasitesidir. Aslında, sadece vidalar, plastik ve metal parçaları 
kendi bünyesinde geliştirilip üretilmiyor, aynı zamanda gerekli 
yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş montaj makinelerinin yanı 
sıra delme, bükme ve enjeksiyon kalıp makineleri de geliştirilip 
üretiliyor. Yukarıda bahsedilenlerden sorumlu kalıp tasarım 
mühendisliği ekibi, Almanya, Çin, Hindistan ve Polonya’da bu 
alanda çalışan toplam 300 çalışanla Blomberg’den koordine 
edilmektedir. Tüm sahalar şirket içi bilgi ve yönetim yazılımları 
aracılığıyla birbirlerine network üzerinden bağlıdır.

Karmaşık enjeksiyon kalıp makineleri, ürünlerin giderek 
değişen doğası ve daha küçük üretim adetleri nedeniyle, 
daha kısa zaman dilimlerinde hazır olması gereken plastik 
parçaların üretiminde kullanılmaktadır. Diğer bir zorluk, 
yüksek düzeyde makine hassasiyeti gerektiren hassas son 
ürünleri içerir. Bu nedenle, dalgalanma üç boyutlu konturlarda 
sadece 5 mikrometredir. Tool Shop Plastics Direktörü Dr. Sven 
Holsten, “1 adetlik üretim boyutunda karmaşık yapıları maliyet 
kontrollü şekilde üretebilmek için Endüstri 4.0 fikirlerini 
eleştirel bir bakış açısıyla inceledik ve gelecek vizyonumuzu 
belirledik. Bunu yaparken bugün dijital çağın olanaklarından 
yararlanıyoruz” diyor. 

Yeni ürünlere tam otomatik yükseltme 
Endüstri 4.0, ancak ilgili tüm bilgilerin dijital formatta 
mevcut olması ve değer yaratmaya dahil olan tüm örneklerin 
networke bağlı olması durumunda uygulanabilir. Optimum 
değer yaratma, herhangi bir zamanda dijital verilerden elde 
edilir. İnsanları, nesneleri ve sistemleri bir araya getirerek, 
gelecekte dinamik, kendi kendini organize eden ve değer 

Kalıp tasarım 
mühendisliğinde 
Endüstri	4.0’ın 
uygulanması

Dünya sürekli değişiyor. Daha 
dijital, akıllı ve esnek hale geliyor. 
Buhar makinesi, elektrifikasyon 
ve otomasyondaki endüstriyel 
devrimlerin ardından, yarının 
akıllı üretimi artık Endüstri 4.0 
başlığı altında gerçekleşiyor. Dijital 
dünyanın sunduğu avantajlar 
Phoenix Contact’ın kalıp 
tasarım mühendisliği örneğinde 
gösterilmiştir. Dijital verilerin 
sürekli kullanımının süreçlerin 
optimizasyonuna katkıda 
bulunduğu yer burasıdır.

Anja	Moldehn 
 
Yük. Müh. , Kıdemli Proje Yöneticisi Endüstri 4.0, 
Phoenix Contact Electronics GmbH,  
Bad Pyrmont, Almanya
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katan networkler oluşturulacaktır. Bunlar, örneğin maliyetler, 
süreklilik veya kaynak tüketimi açısından çeşitli kriterlere göre 
optimize edilebilir.

Kalıp tasarım mühendisliği, uzun süredir Endüstri 4.0’a 
doğru ana hatlarıyla belirtilen yolu izliyor. Dijital verilerin 
tutarlı kullanımı sayesinde, çalışanlar günlük çalışmalarının 
farklı alanlarında önemli gelişmeler elde ediyor. Dr. Holsten 
“Gelecekte, yeni ürünlere yapılan yükseltmeler tamamen 
otomatik olmalıdır.” diyor. Bu amaçla dağınık üretim birimleri 
internet üzerinden birbirine bağlanır. Manuel ayarlar veya 
yükseltme çalışmaları gibi etkinlikler artık geçmişte kaldı. 
Bunun yerine, çalışanlar yeni araçları yapılandırmaya 
odaklanabilir. Bu dijital verilere dayalı olarak, simülasyonlar ve 
ayrıca gerekli lojistik süreçler de dahil olmak üzere otomatik 
olarak programlanmış üretim adımları bitmiş ürüne kadar 
bağımsız olarak çalışır.

SAP sistemine ve dahili platformlara iki yönlü veri 
aktarımı
Anlatılan senaryo hızlı bir şekilde uygulanamaz. Bu yoldaki ilk 
adım, Bilgisayar Entegrasyonlu Üretim (CIM) ve Yalın Üretim 
ile somutlaştırılmıştır. Tüm katma değer zinciri, örneğin 
iyileştirilmiş üretim lojistiği yoluyla daha verimli şekilde 
tasarlanmıştır. Kalıp tasarım mühendisliği için bu, döngü 
süresinin uzunluğuna bağlı olarak ürünlerin farklı makinelerde 
işlenmesi anlamına gelir. Homojen zaman ihtiyacı sayesinde 
bu daha uygun maliyetli kapasite planlaması ile sonuçlanır.

Tüm süreç zinciri boyunca veriler, her bir operasyon adımı 
için doğru zamanda ve doğru yerde mevcuttur. Bu amaçla 
kalıp tasarım mühendisliği tüm projeleri şeffaf şekilde küresel 
ölçekte temsil eden bir bilgi sistemi kullanır. Gerçekten de 
Blomberg’de dijital panolar günlük Gemba Yürüyüşünün 
temel bir unsurudur (Görüntü 1). Japonca bir terim olan Gemba 

(mevcut yer) fikri Yalın Üretim’den gelir ve tüm zorlukların 
görünür olduğu ve optimizasyon yaklaşımlarının doğrudan 
sahada geliştirildiği anlamına gelir.

Dr. Holsten “Verilerin tutarlı kullanımıyla, ilgili çalışma 
alanında hali hazırda gerekli olan tüm bilgiler karar vermek 
amacıyla mevcuttur” diyor. Diğer sistemlerden gelen dijital 
veriler fiziksel ürüne atanır. Sonuç, Endüstri 4.0’ın bir unsuru 
olan siber-fiziksel sistemdir. SAP sisteminden ve dahili 
platformlardan gelen veriler ilerideki kararlar için gerekli 
bilgileri sağlar. Dr. Holsten “Burada tam olarak ihtiyaçlarımıza 
uyarlanmış bir veri tabanı programladık” diye açıklıyor. 
Dolayısıyla projenin durumu, maliyetler, çizelgeler veya 
malzemeler gibi bilgiler değerlendirmelere dahil edilir. Veri 
aktarımı her iki yönde de çalışır: dokunmatik ekranda yapılan 
değişiklikler şirketteki diğer tüm süreçler için SAP üzerinden 
elde edilir.

Daha hızlı test yürütme
Endüstri 4.0’ın uygulanması söz konusu olduğunda, 
gerçeklik ve sanal dünya daha da yakından bağlantılıdır. 
Artırılmış Gerçeklik - yani, gerçekliğin bilgisayar destekli 
arttırılması - kalıp tasarım mühendisliğinde püskürtücülerin 
konumlandırılması için koordinatların belirlenmesine 
yardımcı olur. Her bir makine için 200’e kadar öğenin tam olarak 
tanımlanması gerekir. Bu amaçla orijinal olarak oluşturulan 
çizim, 3D gözlük kullanılarak veya ekranda gerçek durumla 
kaplanır. Başlangıçta makine yazılımdaki dijital ikizdir. Bu 
verilerden 3 boyutlu bir model oluşturulur. Sabit bir kamera 
gerçek ürünü kaydeder. Modeli gerçek makinenin fotoğrafına 
konumlandırarak, çalışanlar önceki prosedüre kıyasla ilgili 
süreyi önemli ölçüde azaltan kesin kullanım talimatları elde 
eder (Şekil 2).

Makine testi söz konusu olduğunda dijital veriler de çalışma 
prosedürünün iyileştirilmesine katkıda bulunur. Makinenin 

Görüntü	1	:	Dijital panolarda güncel bilgilerin görüntülenmesi, kararların 
doğrudan çalışma alanında alınabileceği anlamına gelir.

Görüntü	2	:	Sanal destekli montajda artık kâğıt formatında dokümantasyona 
gerek yoktur
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sonraki ölçümü için test ölçüleri önceden manuel olarak 
kaydedilmiştir. Bununla birlikte karmaşık ürünler, kumpaslarla 
birkaç kez belirlenmesi gereken 2500’e kadar test ölçüsü içerir. 
Bu zaman alıcı bir süreçtir. Burada bilgisayarlı tomografi (CT) 
kullanılmaktadır (Şekil 3 ve Şekil 4). CT’de oluşturulan gerçek 
görüntü daha sonra makinenin dijital ikizi ile kaplanır. Sahte 
renkli resimde herhangi bir sapma anından tespit edilebilir. 
En küçük ayrıntılar artık gerçek üründe değil, sonuçta ortaya 
çıkan resimde ölçülmektedir. Onayları ancak birkaç ölçüm 
döngüsünden sonra vermek yerine, süreç artık çok daha hızlı 
hale gelmiştir. Dr. Holsten gururla şunları söylüyor: “Her bir 
test boyutunun ölçülmesi artık yaklaşık 90 saniye sürüyor. Bu 
önemli bir zaman tasarrufudur.”

Kalıpların taşınmasının hassas takibi
Gelecekte tam otomatik üretim yapabilmek için sanal olarak 
üretilecek olan sadece kalıplar değildir. Ayrıca süreçlerin 
tümüyle dijital olarak tanımlanması da gerekiyor. Bunun sonucu 
olarak kalıp tasarım mühendisliğinde proses zincirlerine veri 
sağlayan başka bir proje hayata geçirildi. Enjeksiyon kalıp 
makineleri depodan ilgili makineye taşınmalıdır. Fabrika 
atölyelerinin kapılarına takılan sensörler, bir RFID etiketi 
sayesinde hangi makinenin hangi yöne taşındığını algılar. 
Bu şekilde kaydedilen veriler proses takibi için kullanılır. 
Makine ayrıca aleti RFID etiketi aracılığıyla tanımlar ve uygun 
programı ana bilgisayardan otomatik olarak indirir. Üst seviye 
kontrol sistemi ayrıca malzeme yönetimi verilerine de erişir. 
Orada, kayıtlı bakım aralıklarına bağlı olarak servis zamanı 

Resim	3	: Bilgisayarlı tomografi geleneksel ölçüm teknolojisinin yerini alıyor.

geldiğinde ilgili çalışana bir mesaj gönderilir. 
Endüstri 4.0’ın hedefine henüz ulaşılamadı, ancak birçok şirket 
tarafından bu yol uzun süredir takip ediliyor. Artan dijitalleşme, 
sırası herhangi bir gereksinime uyarlanabilen kalıp tasarım 
mühendisliğinde karma prosedürlere sahip otomasyon 
hücrelerini artık mümkün kılıyor (Şekil 5). Phoenix Contact 
teknik olarak mümkün olan her şeyi yapmak yerine sadece 
faydalı olan yönleri uygulamaya koymaktadır. Odak noktası 
kesinlikle maliyet etkinliği, kalite, esneklik ve performanstır.

Resim	4	: Bilgisayarlı tomografi geleneksel ölçüm teknolojisinin yerini alıyor.

Resim	5	: Tutarlı veri modelleri bir dizi prosedürle otomatik üretime olanak tanır.

TEKNOLOJİ
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Ürün, süreç ve hizmetlerin 
dijital networkü ile zaman 
ve maliyetten nasıl 
tasarruf edilir?
Günümüzde makine ve fabrikalar ile tüm endüstriyel üretim 
sistemi bilgi teknolojisi (IT) ile giderek daha fazla iç içe 
geçiyor. Ofi s ve üretim ortamları arasında önceden var olan 
haberleşme sınırları istikrarlı şekilde ortadan kaldırılıyor. 
Bu anlamda, ürün, süreç ve hizmetlerin artan dijitalleşmesi 
söz konusudur. İlgili tarafl arın tüm değer zincirinde ve şirket 
sınırlarının ötesinde işbirliği, koordinasyon ve şeffafl ığı 
optimize eden dijital network buradaki anahtar kelimedir. 
Yeni teknolojiler, hızlı haberleşme ve uygun maliyetli veri 
depolama bu yaklaşımın temelidir. Phoenix Contact’ın farklı 
bölümlerinde uygulanan aşağıdaki örnekler halihazırda neyin 
mümkün olduğunu göstermekte ve ayrıca kullanıcıları kendi 
çözümlerini geliştirmeye motive etmeyi amaçlamaktadır.

AR (Artırılmış Gerçeklik) ile püskürtücü konumlarını 
daha hızlı tanımlayın

Phoenix Contact’ın portföyü yüksek düzeyde dikey entegrasyon 
ile tanımlanır. Bu, ürünlerin tasarımında çok fazla varyasyon 
olduğu için büyük miktarda plastik parçanın giderek daha 
küçük üretim adetleri için ve daha kısa sürede mevcut olması 
gerektiği anlamına gelir. Bazıları oldukça karmaşık olan 
bileşenler, çoğunlukla karmaşık olan enjeksiyon kalıplarının 
yüksek hassasiyetine bağlıdır. Bu nedenle, dalgalanma bazı 
durumlarda üç boyutlu konturlarda sadece beş mikrometredir. 
Almanca iş sözlüğü Gabler Wirtschaftslexikon’un gerçek 
dünyayı sanal yönleri içerecek şekilde genişleten bilgisayar 
destekli algı veya gösterim olarak tanımladığı artırılmış 
gerçeklik (AR), püskürtücüleri konumlandırmak için 
koordinatların tanımlanmasına yardımcı olur.

TEKNOLOJİ

Endüstri kestirimci bakımı hayata geçirmeyi başarabilirse 
makine ve fabrikalar gelecekte kesintiler olmadan, yani 

arızadan arındırılmış üretimi gerçekleştirebilecektir. Ama 
böyle bir çıkarım gerçekçi mi? Phoenix Contact’ın makine 

imalatından ve aynı zamanda üretim ve yapım teknolojisinden 
bir dizi örnek, dijital verilerin tutarlı kullanımının günümüzde 

süreçleri iyileştirmeye zaten yardımcı olduğunu gösteriyor.



14	 UPDATE 1/21 Phoenix Contact müşteri dergisi

Her bir makine için 200’e kadar öğenin tam olarak tanımlanması 
gerekir. Bu amaçla orijinal olarak oluşturulan çizim, 3D gözlük 
kullanılarak veya ekranda gerçek durumla kaplanır. Bunu 
mümkün kılmak için makinenin önce yazılımda dijital ikiz 
olarak oluşturulması gerekir. Bu verilerden 3 boyutlu bir model 
oluşturulur ve sabit bir kamera gerçek ürünü kaydeder. Modeli 
gerçek makinenin fotoğrafına konumlandırarak, çalışanlar 
püskürtücü konumlandırmada önceki prosedüre kıyasla süreyi 
önemli ölçüde azaltan hassas kullanım talimatları elde eder.

Makinelerin taşınmasını RFID etiketi ile takip edin

Makine testi söz konusu 
olduğunda dijital veriler iş 
akışının iyileştirilmesine 
de yardımcı olur. Eskiden, 
makinenin son ölçümü 
için test ölçüleri manuel 
olarak kaydediliyordu. 
Bununla birlikte, karmaşık 
ürünler, kumpaslarla 
birkaç kez belirlenmesi 
gereken 2.500’e kadar test 
ölçüsünü içeriyordu. Bu 
zaman alan bir süreçti. Bu 
nedenle makine atölyesi 
artık bilgisayarlı tomografi 
(CT) kullanıyor (Şekil.1). 
CT, çalışanların daha 
sonra dijital ikizin üzerine 
yerleştirdiği makinenin 
fotoğrafını çeker. Çekilen renkli görüntüde  herhangi bir sapma 
hemen tespit edilebilir. Dolayısıyla günümüzde en küçük 
ayrıntılar, artık gerçek üründe değil, ortaya çıkan görüntüde 
ölçülmektedir. Önceden olduğu gibi onayların verilmesi 
için birkaç ölçüm döngüsü yerine, makine atölyesindeki 

çalışanların artık test ölçüsü başına sadece yaklaşık 90 
saniyeye ihtiyacı vardır.

Dijitalleşme, enjeksiyon kalıplarının depodan ilgili 
makineye taşınması sürecinin de bir parçası haline 
gelmiştir. Fabrika atölyelerinin kapılarına takılan 
sensörler, hangi makinenin hangi yöne taşındığını 
belirlemek için RFID etiketi ile okunur. Kaydedilen veriler 
daha sonra proses takibi için kullanılır. Sistem, RFID 
etiketini okuyarak makineyi tanımlar ve uygun programı 
ana bilgisayardan otomatik olarak indirir. Üst seviye 
kontrol sistemi ayrıca malzeme yönetimi verilerine de 
erişir. Burada kayıtlı bakım aralıklarına bağlı olarak ilgili 
çalışan, örneğin servis zamanı geldiğinde bir mesaj alır. 
Düzenli olarak takvim girişi yapması veya işleri manuel 
olarak kontrol etmesi gerekmez.

Durum ve uyarı mesajlarını doğrudan akıllı 
telefonunuza gönderin

İlk adımda Phoenix Contact’ın makine imalatı ve sistem 
üretim alanı, farklı uygulamalar için ilgili verileri güvenli bir 
bulut çözümüne iletir. Burada mevcut veya yeni iş süreçlerine 
bağlanır ve ilgili hedef grupların kullanımına sunulurlar. 
Sistemin izlenmesi halen odak noktasıysa, bu, uzaktan destek, 
bakım yönetimi ve büyük veri analizlerine geçecektir. Buluttan 
buluta haberleşme yoluyla üçüncü taraf sağlayıcıları entegre 
etmek giderek daha önemli hale gelmektedir, çünkü tek bir 
şirket çoğu zaman her durumda gereken uzmanlığı sağlayamaz 
ve bunun yerine uzmanlara danışmak zorunda kalır.  

Bu bağlamda Phoenix Contact, otomasyon teknolojisinde köklü 
bir standart olan PROFINET Endüstriyel Ethernet standardına 

güvenmektedir. Phoenix Contact’ın kendi Proficloud sistemi, 
üretimde tesis edilmiş PROFINET networklerini internet ile 
bağlar (Şekil 2). Basit I/O modülü networklerini oluşturmaya ek 
olarak, Proficloud, örneğin durum ve uyarı mesajlarını doğrudan 
bir akıllı telefon veya akıllı saat üzerinden almak için internete 

TEKNOLOJİ

Resim	1	: Bitmiş makineyi ölçmek ve dijital ikiz üzerine yerleştirmek için 
bilgisayarlı tomografi kullanmak incelemeler için gereken süreyi önemli 
ölçüde azaltır

Şekil	2	: Proficloud sistemi, PROFINET networklerini internete bağlar, böylece akıllı hizmetler için tanımlanmış veriler sağlar.
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erişimi olan herhangi bir cihazı bağlamak için kullanılabilir. 
Kendi zekâlarıyla donatılmış sensör ve aktüatörler doğrudan 
çözüme entegre edilebilirken, pasif cihazlar için bir Proficloud 
kontrolörü gerekir. Toplanan makine verileri daha sonraki 
değerlendirmeler için kullanılabilir. İlgili uygulama için özel 
olarak optimize edilmiş uygulamalar analizi gerçekleştirir. 
Bunun için sanal bir Proficloud cihazı verileri toplamak için 
PROFINET protokolünü kullanır ve ardından veriler bulutta 
incelenir. Daha sonra sistem ve operatörü, sorun giderme, 
bakım gerçekleştirme veya üretim sürecini iyileştirme ile 
ilgili eylemler için talimat veya öneriler alır. Dijital verilerin 
kullanılması ayrıca aşınan parçaların neden olduğu duruş 
sürelerini önemli ölçüde azaltır ve hatta tamamen önler. 
Kullanıcılar, Proficloud platformu aracılığıyla gerekli uzman 
bilgisini veya hizmetlerini bir uygulama olarak satın alabilirler.

Enerji beslemesini ilgili çevre koşullarına esnek şekilde 
uyarlayın

Şirketin Bad Pyrmont’ta bulunan veri tabanlı enerji yönetim 
sistemi verimliliği yüksek, işletme maliyetlerini düşük tutar. 

Bunu başarmak için enerji beslemesi, ısıtma ve soğutma 
sistemi ve üretim alanları akıllı şekilde bağlanır. Örneğin, 
üretim atölyelerindeki sipariş verileri ve enerji okumaları, 
kesintisiz üretim sırasında pik yükleri önlemek için enerji 
kaynağına bağlanır (Şekil 3). Toplam 720 kW güce sahip gaz 
yakıtlı kombine ısı ve elektrik santrali (CHP santrali), şirketin 
kendi elektrik üretiminin büyük kısmını karşılar. Normal 
çalışmada CHP sistemi elektrik talebinin yaklaşık yarısını 
karşılamaktadır. Ek olarak, binanın çatısına 160 kW pik çıkışlı 
fotovoltaik paneller kurulur. Enerji verilerinin kesintisiz kaydı, 
elektrik, ısıtma ve soğutma için farklı enerji kaynaklarının her 
zaman ekonomik olarak en uygun şekilde kombine edilmesini 
sağlar. Elektriği  depolamanın enerji yönetimine nasıl entegre 
edilebileceğini test etmek için çözüme 10 kW’lık depolama 
birimleri ve elektrikli arabalar için şarj istasyonları dahil 
edilmiştir. 

Teknisyenler CHP tesisinin ayrıntılı çalışma verilerinden motor 
bujilerinin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini okuyabilir. 
Bu tür bir izleme bakım maliyetlerini düşürür, çünkü bir 
bujiyi değiştirmek 300 Euro’ya mal olabilir. Bu nedenle erken 
değişimlerden kaçınılmalıdır. Öte yandan sigortalar zamanında 
değiştirilmediği için CHP tesisinde arıza olmamalıdır. Bu 
nedenle en doğru zamanı bulmak çok önemlidir. Bu gerçekleşir 
gerçekleşmez sorumlu teknisyen doğrudan e-posta veya akıllı 
saat aracılığıyla bilgilendirilecektir.

Kendi ihtiyaçlarınız için fikirler geliştirin

Mevcut tüm verileri sürekli olarak kaydetmenin avantajı, 
örtüşen sistemlerin her zaman güncel bilgilere erişebilmesi ve 
bunları işleyebilmesidir. Sonuç olarak, örneğin süreçler daha iyi 
kontrol edilebilir ve bakım çalışmaları önceden planlanabilir, 
bu da zaman tasarrufu ve maliyetlerde önemli bir düşüş sağlar. 
Dijital veriler, eylem için öneriler sağlayarak karmaşık servis 
görevlerine de yardımcı olur (Şekil 4). Günümüzde sadece 
birkaç uygulamada kolayca benimsenebilecek hazır konseptler 
bulunmaktadır. Giderek daha çok şirket yeni teknolojilerden 
yola çıkarak kendi iş modellerini ve fikirlerini geliştirdikçe bu 
konseptlerin sayısı artacaktır.

TEKNOLOJİ

Şekil	3	: Enerji yönetim sisteminde binalardan gelen veriler çok detaylı şekilde 
toplanır ve değerlendirilir.

Şekil	4	: Bad Pyrmont lokasyonunda bulunan şirket binasındaki havalandırma sisteminde görüldüğü gibi, dijital 
veriler bakım çalışmalarını etkin şekilde desteklemek için daha sık kullanılıyor.
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Network Koruması

Dr.	Lutz	Jänicke

Dr. Lutz Jänicke Phoenix Contact’taki ürün ve çözümlerin 
güvenliğinden sorumlu, ne zaman veri güvenliğinin sağlanması 
gerekse o kendini hazır hissediyor. 

Dr. Lutz aslında bir elektrik mühendisi. Ancak, 
yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütürken 
veri güvenliği konusuyla karşılaşmış, bu alanda 

uluslararası üne sahip bir uzman olmuş ve sistemli network 
koruması alanında Phoenix Contact’ta işe ilk alınan kişi 
olmuş. Bu görüşme, konunun ruhuna uygun olarak Bad 
Pyrmont’un eski kalesinde bulunan sarayda gerçekleştirildi.

UPDATE: Dr. Jänicke, burada güvende miyiz? 

Doğrusu belki 1.000 yıl önce güvendeydik (gülüyor). 
Ama geçmişte kalelere nasıl saldırılmıştı? Ateş ederek, 
saldırarak, kuşatarak ve sonunda duvarları yıkmak için 
tüneller kazarak. Başka bir deyişle, zayıf noktalar aradılar. 
Bugün de durum 1.000 yıl öncesinden farklı değil.

Güvenlik, geçmişte teknik bir konu değildi, hâlâ da değil, 
bu bir süreç sorunuydu. Önemli olan boşluk bırakmamaktır.

UPDATE:  Güvenliği bir kez sağladığınızda, sonsuza 
kadar güvende mi olursunuz?

Hayır, güvenlik bir süreçtir. Mümkün en çok sayıda 
olasılığa hazırlıklı olmak için savunmanızı nasıl organize 
edeceğinizi önceden düşünmelisiniz. Ve savunma, 
saldırıdan mümkün olduğunca önde olmalıdır. Orta Çağ’da 
bunu yapmak için elinizde yıllar vardı, bugün bunun 
daha hızlı gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hatalar genellikle 
klasik örüntülerde ortaya çıkar. Programlama yaparken, 
iş arkadaşlarınızın da işini iyi yapmasına bel bağlamış 
olursunuz. Bir çalışma ortamına hatalar girmeye başlarsa, 
bunlar bir saldırı için açık kapılara dönüşür. Dört göz ilkesi 
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bu konuda yardımcı olur. Klasik kale yapımında olduğu 
gibi savunmanın en baştan itibaren düşünülmesi gerekir. 
Tasarım gereği güvenlikten kastımız budur.

Bu, emek-yoğun bir iştir; yaratıcı beyinler için can sıkıcıdır 
ve aynı zamanda pahalıdır. Sonunda, güvenliksiz bir 
üründen farklı görünmeyen, sadece daha pahalı bir ürün 
elde edersiniz. Tartışma argümanlarınızı öncelikle bu 
noktadan başlatmalısınız. Yasalar yaşamsal bir altyapıya 
sahip olmaya yardımcı oluyor. Veya üretim kesintileri 
konusunda kendi kötü deneyimlerinize bir bakın. Bu, birkaç 
milyon avroyu hızlı bir biçimde kaybetmekle sonuçlanabilir 
ve ticari taahhütleri yerine getirememek nedeniyle büyük 
müşteri kaybına, hatta kurumun çöküşüne bile yol açabilir. 
Buna “yanlış uçta tasarruf” deniyor.

UPDATE: Tehdit durumu genel bir yükselişte mi?

Kesinlikle. Sektörümüze ait istatistik bulmak zor olsa da 
ABD’deki siber güvenlik olaylarından FBI’a bildirilen hasar, 
2008’den 2018’e, son on yılda 200 milyon dolardan 2 milyar 
dolara çıktı, yani on kat yükseldi. Bunlar kesinlikle gerçek 
rakamlar.

UPDATE:  Kim bu kötü adamlar ve neden yapıyorlar 
bunu?

Her türden saldırgan var. Eylemci bireyler var, ancak 
bunların verdiği zarar genellikle o kadar büyük değil. Bunlar 
anarşik amaçlarla veya çok somut ekonomik nedenlerle 
de davranabiliyor. Aslında satın alınabilen kötü amaçlı 
yazılımlar sıklıkla kullanılıyor ve bu durum cep telefonu 
uygulamalarında da yaygın.

Ardından, Rusya’daki organize suçlar için hizmet 
sağlayıcılar gibi yüksek kalibreli saldırıları para karşılığında 
satın alabileceğiniz ticari kuruluşlar var. Ve devlet adına 
hareket eden Çinli grupları da duymuşsunuzdur. Sonuç bir 
alacakaranlık oluyor.

Bir de NSA, Çin Halk Ordusu ya da hazırlık aşamasında 
olan kendi Bundeswehr’imiz (Alman Silahlı Kuvvetleri) 
gibi devlet aktörleri var. Sunucu faaliyetlerinin zaman 
damgalarını okuyarak, bu kişiler hakkında bir fikir 
edinebilirsiniz. Şaşırtıcı bir şekilde, belirli bir zaman 
dilimiyle eşleşen saatler bulacaksınız. Siber korsanlar bile 
düzenli çalışma saatlerine sahip görünüyor.
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UPDATE: Kendiniz “iyi adamlardan” biri olduğunuzda 
siber savunmanızı nasıl eğitirsiniz? Kendiniz bir 
saldırgan değilseniz, gerek duyduğunuz araçları nasıl 
edinebilirsiniz?

Darknet’e veya başka bir yere gitmek zorunda değilsiniz. 
NSA bile zaman zaman araçlar yayınlar, sadece onları 
indirebilirsiniz. Veya eBay’den 10 dolara satın alabilirsiniz. 
Bunları Almanya’da kendi ortamınızda laboratuvar amaçlı 
olarak kullanmanıza izin verilir, ancak açık alanda saldırı 
amaçlı kullanılamaz.

Ama aynı zamanda araçlarınızı test etmek için gerçek 
ortama ve bununla birlikte savunmaya da ihtiyacınız var. 
Ancak bu tür araçların evinize musallat olmasına izin 
verirseniz, network ortamımızda kontrol edemediğimiz 
bazı şeyler olabilir. Bu yüzden çok dikkatliyiz. Amacımız, 
networklerimizin buna dayanabilmesi.

UPDATE:  Giderek daha fazla network içinde olan 
bir dünyada yaşıyoruz. Ancak güvenliği yalnızca 
bir vaka olduktan sonra düşünüyoruz. Bu doğru bir 
değerlendirme mi?

Birçok küçük şirket aslında bu şekilde hareket ediyor ve bu 
çok önemli. Büyük şirketler genellikle çok daha temkinlidir. 

Örneğin, Phoenix Contact’taki BT her zaman tetiktedir 
ve üretim networkü, normal ofis networkünden tamamen 
ayrılmıştır.

UPDATE:  Phoenix Contact’ı böyle şeyler düşünmeye 
iten şey neydi?

2002 yılında Berlin’deki Innominate startup’ında mobil 
güvenlik duvarları konusunda çalışmaya başladık, ancak 
hızla endüstriyel otomasyon alanında ilerledik. Phoenix 
Contact daha sonra, 2008’de Innominate’i satın aldı.

Ancak Phoenix Contact Grup yalnızca güvenlik duvarlarına 
bel bağlamakla yetinemez; şirketin tüm süreçlerinde veri 
güvenliğini de dikkate almamız gerekiyor. Benim işim 
güvenlik konusunu bir dereceye kadar demokratikleştirmek. 
Öğretim programları yapıyor, insanları eğitiyor, araçlar 
geliştiriyoruz. Yazılım geliştiren herkesin güvenlik 
sorunuyla yüzleşmesi ve belirli kılavuzlara uyması gerekir.

UPDATE: Siber güvenliğin, klasik endüstri ve geleneksel 
BT ile uyumu ne kadar gerçekleşiyor?

Oldukça iyi gerçekleşiyor aslında. Kendi özel alanımızın 
uzmanlarıyız. Bu, genellikle BT tarafından takdir edilir. 
Üretim tarafında durum genellikle oldukça farklıdır. 
Çoğunlukla güvenlikten sorumlu kimse yoktur. Bir makine 

RÖPORTAJ
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Sürekli iyileştirmeler

Eksiksiz ürün gamı

Güvenli 
ürünler

Güvenli 
hizmetler

Güvenli 
çözümler

kurulduğunda, hiç kimse onun networke nasıl sorunsuz bir 
şekilde entegre edileceğini düşünmez. Yakınacakları son 
şey, denetleyicinin neden networke bağlı olmadığıdır. Hâlâ 
birçok şeyin değiştirilmesi gerekiyor. 

Ancak finansal kontrol alanında biz genellikle sadece 
bir maliyet kalemi olarak görülüyoruz. Bu tam anlamıyla 
kötü bir şey değil. Olmasa da olur. Çoğu zaman çok 
büyük zararlar görürüz, ancak bunlar ender 
olarak meydana gelir. Bu nedenle, 
herkes tehditlerin kendi şirketini 
etkilemeyeceğine inanıyor.

UPDATE:  Siber güvenlik 
söz konusu olduğunda 
Phoenix Contact han- 
gi alanlarda etkindir?

Hem kendi şirketimizde 
hem de müşterilerimizle 
birlikte aktif faaliyet 
içindeyiz. Bu faaliyet, 
her iki yönde de 
yardımcı oluyor, çünkü 
aynı zamanda üretim 
alanlarındaki danışmanlık 
kavrayışımızı da genişletiyor. 
Ve sahip olduğumuz yeni 
sertifikalarımız, stok sayımı, kurulum, 
devreye alma ve eğitim dahil tüm 
süreçleri yetkin bir şekilde kuşatabildiğimizi ve 
sunabileceğimizi gösteriyor. Bu, kelimenin tam anlamıyla 
TÜV tarafından test edilmiştir.

TÜV Süd ile çok karmaşık, çok aşamalı bir sertifikasyon 
sürecini yeni tamamladık ve başarıyla geçtik. Bu, konuyu 
gerçekten ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor.

UPDATE:  Sizce, güvenlik söz konusu olduğunda 
şirketleri gelecekte neler bekliyor?

Prensip olarak, kitlesel olarak büyüyen tehdidin şirket 
yönetimlerini baskı altında bırakacağı varsayılabilir. 
Tedarik zincirinde, tedarikçi değerlendirmesinde güvenlik 
başlığı, giderek artan bir konu haline geldiğinden, 
müşteriler üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Yasal 
olarak, yeni kurallar gelmesi de kaçınılmaz.

UPDATE:  Açıklık ve mahremiyet – network koruma 
endüstrisinin kendisi, siber saldırılar söz konusu 
olduğunda kişi mahremiyetini çok fazla abartmıyor 
mu?

Bu bir kültür sorunudur. Meydana gelen tehditler ve 
saldırılar hakkında bilgi alışverişinin herkes için önemli 

olduğu doğrudur. Hisse senetleri halka açık 
olmayan şirketler zaten bu konuda 

oldukça açık iletişim kuruyor. 
Örtbas etmek kesinlikle zarar 

verir.

Ancak örneğin bir DAX 
şirketi başarılı bir 

saldırı bildirirse, 
hisse değerleri de 
düşecektir. Ama 
burada bile, bu 
konuda düşünme 
şekli yavaş yavaş 
değişiyor. Herkes 
saldırıya uğruyor. 

Bu bir zayıflık 
işareti değil. Sadece 

hiçbir şey yapmadan 
bekleyenler ihmalkâr 

davranmış oluyor. Ve 
saldırıya uğramadıklarını iddia 

edenler muhtemelen saldırıyı fark 
etmeyenlerden ibaret.

UPDATE: Bu Phoenix Contact için de geçerli mi?

Tabii ki. Piyasadaki itibarımızı göz önünde bulundurursak, 
Güneydoğu Asya’dan bazı devletler tarafından endüstriyel 
casusluk amacıyla saldırıya uğramamız neredeyse 
kaçınılmaz bir şey; eğer uğramasaydık o zaman yanlış bir 
şey yapıyor olduğumuzu düşünmemiz gerekirdi. Ayrıca 
kendimizi sürekli olarak günlük savunma konusunda 
eğitiyoruz, böylece müşterilerimiz kadar kendimiz de 
eğitim alıyoruz.

RÖPORTAJ
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Yeni sigorta 
adaptörümüz ile tanışın!
PLC röle çıkışında anahtarladığınız yükleri sigorta ile koruyorsanız 
artık bu işlemi doğrudan röle üzerinde yapabilirsiniz. Hem de mevcut 
röle ve soket kodlarında bir değişiklik olmadan!
Yeni sigorta adaptörümüz ile tanışın! (5 x 20 mm sigortalar için)
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 1186508 (120 ... 230 V AC/DC ve LED’li)
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - 1186499 (12 ... 24 V AC/DC ve LED’li)
PLC-FA-5X20 - 1186510 (Gerilim universal, LED’siz)

Phoenix Contact ailesi olarak aramıza yeni katılan 
bayilerimize hoş geldiniz diyor, iş birliğimizin uzun yıllar 
devam etmesini temenni ediyoruz. Firma iletişim bilgilerine 
aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Şalt Otomasyon Eelektrik Elektronik
Büsan O.S.B. Kosgeb Cd. No:34 Karatay / KONYA
Telefon : 0332 345 3181 (pbx) / www.saltotomasyon.com

Agon Enerji Elektrik Otomasyon Aydınlatma
Macun Mah. Batı Bulvarı, ATB İş Merkezi Apt. No: 1/253 
Yenimahalle / ANKARA 
Telefon : 0312 395 7930 / www.agonenerji.com.tr

Arkon Otomasyon Mühendislik Enerji Taahhüt
Fevzi Çakmak Mah. Demirkapı Cad. A Blok No:22/H 
(KTM Plaza) Karatay/KONYA 
Telefon : 0332 501 5152 / www.arkonotomasyon.com.tr

Ertek Elektrik ve Otomasyon
Gaziler, İbrahim Ağa Cd. No:267/A , 41400 Gebze/Kocaeli 
Telefon : 0262 646 0695-97 /  www.ertekelk.com

Makro Hareket Kontrol Otomasyon
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aykosan Çarşı B Blok Vip Plaza 
No:1/15 Başakşehir İstanbul 
Telefon : 0212 671 6147 / www.makrootomasyon.com.tr

2021 yılı itibariyle aramıza yeni katılan bayilerimiz;

QUINT’in 25.yılı
25 Yıldır En İyisi!

QUINT POWER ürün serimiz 25 yıldır hep gelişerek büyüdü! 
Sayısız işletmeye operasyonlarında yardımcı olan güç 
kaynaklarımız sürdürülebilir enerjinin de temelini oluşturdu. Son 
25 yıldır QUINT POWER serisini desteklediğiniz için teşekkür 
ederiz!

5 model ile başlayan bu başarılı ürün ailesi gün geçtikçe daha 
da gelişerek günümüzde 100’den fazla ürün çeşitliliğine 
ulaşmaktadır. Maksimum sistem kullanılabilirliği için eksiksiz 
çözümümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi 
ziyaret etmeyi unutmayın! 

BİZDEN	HABERLER
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Akıllı cihaz üzerinden çalışan 
THERMOMARK GO mobil 
etiket yazıcısı
Etiketlerinizi kolayca ve ihtiyacınız olan her yerde oluşturun: 
mobil etiket yazıcısını akıllı cihazınızla kontrol edin ve endüstriyel 
markalamadaki esneklikten yararlanın.

• Yerinde etiketler oluşturun: Akıllı telefonunuz veya tabletinizle 
   etiket yazıcısını kontrol edin
• Modern ara yüzler: Akıllı cihazı Bluetooth veya NFC ile bağlayın
• Hızlı ve kolay etiket oluşturulması: MARKING sistem   
 uygulaması, kullanıcıları etiketleme sürecinde yönlendirir
• Hatasız baskı: Otomatik malzeme tanıma baskı hatalarını önler

PTFIX	Fonksiyon	Blokları
Ayırmalı Fonksiyon 
Elemanlarının Kolay 
Entegrasyonu

YENİ	ÜRÜNLER

•  Clipline Complete esnekliğiyle PTFIX’in ergonomik yapısı birleşti. Yeni fonksiyon blokları ile PTFIX yeni işlevler kazanıyor!
• 1 adet 6 mm² kesitli giriş ile 6 adet ayırma noktasına sahip 2,5 mm2 çıkışlı fonksiyon blokları 49.1 x 28.6 x 21.7 mm 
 boyutlarıyla yerden tasarruf sağlar.
• Çeşitli montaj seçenekleri sayesinde uygulamanızda esnek kurulum
• El aleti gerektirmeyen Push-in bağlantı teknolojisiyle yüksüklü ve tek telli iletkenlerin bağlantısında zamandan tasarruf
• TG versiyonunda standart Clipline Complete fonksiyon aksesuarları (sigorta kutusu, direnç kutusu vb) ile uyumlu 
 üniversal ayırma bölgesi 
• MT ve MTL versiyonlarında standart Clipline Complete ayırma bıçakları
• Yaygın tüm test probları için test imkânı
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IP67 koruma derecesi için uygunluk gibi geleneksel 
gereksinimlere ek olarak, M12 güç bileşenlerini geliştirirken 
uyumsuzluk riskinin olmamasına  ve kaçak mesafelerine 
uyumun garanti edilmesine özellikle odaklanılmıştır. 16 A’ya 
kadar artan akımların ve 690 V’a kadar gerilimlerin güvenli bir 
şekilde iletilmesini sağlamanın tek yolu budur.

Bağlantı Yöntemi 
Uygulama ne olursa olsun, kullanıcının Tak Çalıştır prensibi 
ile kablo ve konnektör montajını yapması işini oldukça 
kolaylaştırır. Bu amaca uygun olarak montajlı kablo yani hazır 
bir şekilde M12 güç konnektörleri için çözümler bulunmaktadır. 
Uygulamaya özel olarak farklı ihtiyaçlar için geliştirmiş çok 
sayıda kablo seçeneği de kullanıcılar için tasarlanmıştır; ancak 
her kullanıcı için hazır montajlı kabloya geçmesi mümkün 
değildir. Farklı uzunluklardaki iletim noktaları için çoğu zaman 
kullanıcı konnektör ve kabloyu ayrı satın almakta ve sahada 
montajını kendisi yapmaktadır. Pratikte güç kablolarının 
genellikle Phoenix Contact’ın CES gibi bir kablo giriş sistemine 
sahip olmayan cihazlara yönlendirilmesi gerekir; ancak 
bunun yerine yalnızca standart bir kablo rakoru kullanılabilir. 
Bazı cihazlarda halihazırda açık kablo ucu olan bir kablo 
bulunmaktadır.
Dünya çapında çok sayıda kullanıcı standart kapsamındaki güç 
kablosunu kullanmak istemektedir. Montaj için tasarlanan M12 
güç konnektörleri, istikrarlı M12 güç kabloları için temel yapı 
taşıdır. Güç dağıtıcıları, daha esnek güç dağıtım sistemlerinin 
tasarlanmasına olanak sağlamak ve ayrıca kabloların sayısını, 
uzunluğunu en aza indirmek için idealdir. Daha önce bir 
“bağlantı kutusu” ve terminal kutusu kullanılarak uygulanan 
M12 güç kablolama konsepti artık bu tür uygulamaları basit ve 
takılabilir hale gelmiştir.
Sinyal ve veri uygulamaları için vidalı, yaylı, krimpli, lehimli 

Öznur	ŞAHİN
Elektrik  Mühendisi, MBA /  MBA,  

B.Sc. Electrical Engineer  
Ürün Yönetmeni - Product Manager

Endüstriyel bağlantı teknolojisi alanında iletimin en 
önemli araçlarından biri M12 konnektörlerdir. Sinyal ve veri 
aktarımının yanı sıra artık güç aktarımı için de kullanılmakta 
olup cihaz ve sahada kullanıcı ve tasarımcıya daha kompakt 
alanlar sağlamaktadır.
Günümüz uygulamalarını incelediğimizde, 4 A akım değeri 
üstündeki iletim ihtiyaçları için daha büyük normdaki 
konnektörlerin yerini yavaş yavaş M12 ara yüzlü konnektörler 
almakta. Özellikle tasarımları için daha kompakt yapılı 
konnektör arayanlar için  Phoenix Contact bu amaçla güç 
iletimine yönelik 5 adet özel kodlama geliştirdi ve bunları IEC 
61076-2-111 standardına dahil etti. 
Örneğin; 3 fazlı motor veya frekans konvertörü gibi AC 
uygulamalarda K; S veya M-kodlu konnektörleri; kamera veya 
robot gibi DC uygulamalarında ise T ve L-kodlu konnektörleri 
seçmeniz gerekir. Uygulamanız için teknik olarak uygun 
olmayan seçenekleri eledikten sonra ise her bir konnektörün 
iletim yapabileceği akım ve gerilim değerini incelemek sizi 
doğru sonuca ulaştırır. 
S-Kodlu M12 Konnektör akım/ gerilim değerleri ve kutup 
sayıları : 16 A / 230 V AC  2 + PE kutuplu
12 A /690 V AC 3 + PE kutuplu
K-Kodlu M12 Konnektör akım / gerilim değerleri ve kutup 
sayıları : 16 A / 690 V AC 4 + PE kutuplu
M-Kodlu M12 Konnektör akım / gerilim değerleri ve kutup 
sayıları :8 A / 690 V AC 5 + PE kutuplu
T-Kodlu M12 Konnektör akım / gerilim değerleri ve kutup 
sayıları :12 A /63 V DC 4 kutuplu
L-Kodlu M12 Konnektör akım / gerilim değerleri ve kutup 
sayıları :16 A / 63 V DC  4 + PE kutuplu
T ve L kodlamaları, pin başına 16 A’ya kadar akıma sahip DC 
uygulamaları için tasarlanmıştır. T kodlamasının aksine, L 
kodlamada ayrı bir PE kontağı bulunur. S-, K- ve M kodları, 
terminal AC yüklerini sağlamak içindir. Motorlar gibi tek ve 
üç fazlı AC cihazları daha sonra 690 V voltaj ve 16 A akımla 
beslenebilir.

Güç İletimine Yeni Boyut 
Kazandırmak İsteyenler için 
M12 Konnektörler 
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Ücretsiz Online Eğitimlerimiz

QR	kodu	okutarak		Phoenix	Contact	
Ürün	kataloglarımıza	erişin!	

Güç iletiminde benzersiz kolaylık, Push Lock Bağlantısı
Yay kuvvetli bağlantı teknolojisi, klemenslerin, dairesel 
konnektörlerin ve PCB konnektörlerinin kolay bağlanmasına 
izin verir. Bu bağlantı teknolojisi, son birkaç yılda sürekli 
olarak geliştirilmiştir ve bugün çok çeşitli uygulamalarda 
kolay kullanım sağlar. Konnektör PCB veya DIN ray montajına 
sabitlenirken, montaj için tasarlanan M12 konnektörler 
bağlantı sırasında elle tutulmalıdır. Sinyal ve veri kablolaması 
alanında, kolla çalıştırılan bir çözüm halihazırda yerleşmiş 
durumda. Kolun avantajı, kelepçeleme odasının açık kalması 
ve kullanıcının iletkeni içeri beslemek için her iki elini de 
kullanmasıdır. Her uygulamacı, 1,5 mm² ve 2,5 mm² gibi kesitleri 
bağlarken bu özelliği beğenecektir. Bu bağlantı teknolojisi, 
kurulumu yapan kişi için işleri çok daha kolaylaştırır ve ayrıca 
yay kuvvetli bağlantıyı M12 uygulamalarında hızlı ve kolay bir 
bağlantı seçeneği haline getirir.
Siz de M12 güç konnektörleri ile ilgili teknik destek, ürün 
seçimi veya numune taleplerinizle ilgili destek almak için 
bizimle irtibata geçebilirsiniz.

ve izolasyon kaydırmalı bağlantılar sıkça tercih edilen bağlantı 
yöntemleridir. Tüm bu bağlantı teknolojileri uzun süredir 
kullanılmaktadır ve uygulamaya bağlı olarak kendi özel 
avantajlarına sahiptir. Bu bağlantı teknolojileri arasındaki 
herhangi bir karşılaştırmanın sonuçları, daha fazla dikkate 
alınmadan basitçe güç kablolama uygulamalarına aktarılamaz. 
Bunun nedeni 1,5 mm² ve   özellikle 2,5 mm²’lik iletken 
kesitlerinin bağlantısı için uygulamacı tarafından daha fazla 
çaba ve özen gerektirmesidir. Dikkatli kurulum, özellikle 690 
V’a kadar AC uygulamalarında hafi fe alınmaması gereken bir 
faktördür.
IEC 61076-2-111 konnektör standardı, M12 güç 
konnektörlerinin yalnızca voltaj olmadığında takılabileceğini ve 
ayrıca muhafazanın yalnızca voltaj olmadığında açılabileceğini 
öngörür. Piyasada buna yönelik çeşitli farklı yaklaşımlar vardır  
ve uygun konnektörü seçerken dikkatli olunmalıdır. Örneğin 
bazı konnektörler, montaj sırasında muhafazalar yapıştırılarak 
kapatıldığı için yeniden bağlanamaz. İzolasyon yer değiştirme 
konnektörleri, yalnızca kablo yeniden konumlandırılırsa ve 
yalıtım yer değiştirme kontağı iletken üzerinde farklı bir 
noktada temas ederse yeniden bağlanabilir.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz online eğitimlerimiz 
bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da devam edecek. Herbiri 

alanında uzman Ürün Yönetmenlerimizin  anlatımıyla bu yıl ve 
önümüzdeki yıl devam edecek olan eğitim programımıza 
info@phoenixcontact.com.tr adresiyle iletişime geçerek 

ulaşabilirsiniz. Daha önceki webinar kayıtlarımıza ulaşmak ve 
gelecek webinar programlarımızı öğrenmek için 

sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın!   
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