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HMI-101 DONANIM BÖLÜMÜ 

1. 1 Sisteme Genel Giriş                                                                                                                    

HMI-101 en temel amaç olarak plc ya da akıllı bir kontrolcü ile COM port 
üstünden haberleşme fonksiyonuna sahip insan makine ara yüzüdür. Plc’nin içindeki 
role durumları veya yazmaçların değerini değiştirmek ve ayarlamak COM port 
haberleşme fonksiyonu ile akıllı kontrolcünün çalışma durumu ve ya Plc uyumlu akıllı 
bir yönetimi gerçekleştirip; gösterme işlemini gerçekleştirir.  
 
[Fonksiyon Özellikleri] 

▲HMI-101 proje geliştirme yazılımı, Windows platformunda, çalışma arayüzü 
kolay, öğrenmesi basit, birden çok ekranı düzenleyebilme ve çoklu format 
grafiği sunar.. 

▲ haberleşme protokolü proje dosyası ile metin ekranı yüklenir. Plc 
haberleşmesini ayarlamak gereksizdir. 

▲ HMI-101 bir çok Plc ile bağlanabilir. Örneğin ; Mitsubishi, Omron, Siemens, 
Panasonic ,Delta , Koyo ,Vigor ,ADC Schneider, AB PLC serisi. Modbus ve 
bağımsız haberleşme protokolü içerir. 

▲ şifre ile koruma sunar 
▲alarm listesi fonksiyonu, gerçek zamanlı sıralı alarm bilgisi gösterme. 
▲ 14 tuş barındırır, bunlar fonksiyon tuşları olarak tanımlanabilen,kolaylıkla 

kullanılabilen, kontrol kısmından bazı mekanik tuşlar yer değiştirebilir, tuş 
numarası ile . 

▲ desteklenen farklı haberleşme çeşitleri: RS232/RS422/RS485 
▲ aydınlatmalı 24 karakter X 4 satır STN-LCD 
▲ çoklu dil gösterme fonksiyonu ile ,kişinin . 
▲ IP65 koruma seviyesi 

                                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.2 Özellik Parametreleri 

 Donanımsal Özellikler 
 

Ekran 4.3’’STN LCD 
Çözünürlük 192 x 64 pixel 
LCM ömrü 25±2’C 65±10% RH 50000 saat üstü 
Parlaklık 60 cd/m2 
Renk Monochrome(sarı-yeşil) 
Kontrast Ayarlanabilir direnç 
Aydınlatma LED 
Hafıza  110KB Flash ROM 

Haberleşme  PC RS232& PLC RS485/422 & PLC 
RS232 

Fonksiyon Tuş 14 adet ayarlanabilir  
İzin Verilen güç dağılımı ≤20ms 
Boyutlar  171.8 x 84.2 x 38.6mm 
Ekran boyutları 97.0 x 34.5mm 
Sabitleme Delik Boyutları 165 x 85mm 
soğutma Doğal Hava Soğutma 
ağırlık 260g 

 
Elektriksel Sensörler 

Besleme Gerilimi 12 ~24VDC±10% <300mA  
Test Edilen Voltaj 500V AC 1dakika(Sinyal ve GND arası) 

Yalıtım Direnci 10M ohm @ DC500V (Sinyal ve GND 
arası) 

 
Çalışma Koşulları 

Sıcaklık –10~60 C 
Nem 20~90% (Buğulama Yok) 
Depolama Sıcaklığı –20~70 C 

Karıştırmaya Karşı Voltaj 1500Vp-p,darbe periyodu 
1us,(1sn boyunca) 

Titreşim 10~25Hz(30 dak. 2G, X,Y,Z yönleri) 
Koruma Sınıfı  IP65 (Ön Panel)  

 
  

Dikkat! 
Cihaza kabul edilebilir sınırlar içinde, doğru besleme yapılmazsa, cihaz 

zarar görecektir. 
 



 

 

1. 3 Donanım Yapısı                                            

HMI-101 ön yüzü resimde gösterildiği gibidir. 4.3’’STN LCD ekran sol üst 
köşede yer alır. Sağ üst köşede ve altta 20 tane uzun ömürlü film tuş yeralır. Yukarı, 
aşağı, ESC, SET ,ALM ve ENT tuşları sistem tuşlarıdır. Diğer 14 tane tuş özel 
fonksiyonlara ayarlanabilir.  

 
HMI-101 ön paneli: 
 

       
 

Temel fonksiyon tuşları: Plc yazmaçlarının değerini ayarlamak. 
Özel fonksiyon tuşları: Bit set etmek, Bit reset etmek ve ekrana atlamak vs. 
 

HMI-101’in sağ tarfında enerji ve haberleşme yeri yer alır. Sol tarafında ise 
kontrast trimpotu bulunur. 
 

                                                                           
               (Sağ Taraf)                                             (Sol Taraf) 
 
 
 

Sol Tuş 

Yukarı Tuş

Sağ Tuş 

Aşağı 

TESC-ESC  

SET 

ENT 

ALM 

4.3’’ STN LCD Ekran 

0-9 dijital tuş 

+/- işaret 

CLR Silme 

DC24V 

COM Port

Kontrast 
Trimpot 



 

 

HMI-101 programlanırken plc için uygun haberleşmenin seçilmesi zorunludur. 
Düzenleme bittikten sonra pc nin Com haberleşmesi ile (HMI-101 yükleme kablosu 
aracılığıyla) HMI-101’e  bağlanır. Enerji verildikten sonra yükleme işlemi gerçeklenir. 
 

Lcd kontrası uygun değilse trimpotu yardımı ile ayarlanır. 
 

Arka ekranı aydınlatmalıdır ve her hangibir tuşa basıldığında ışık yanacaktır. 
Herhangi bir işlem yapılmaz ise aydınlatma otomatik söner. Kullanıcı aydınlatmanın 
sönmesini istediği zaman gecikmesine ayarlayabileceği gibi kapatabilir de.   

 
HMI-101 COM Port Yapısı : 

 
   COM Port                          DC24V  

 
9 PIN male                      power supply terminali 

 
 

HMI-101 COM Port Tanımları :    
 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HMI-101 yükleme kablosu 
 

HMI-101 9 PIN dişi                                      PC 9 PIN dişi 
 

RXD 2 
TXD 3 
RTS 7 
GND 5 

 
 
 

Pin Tanımı 
1 TD+ 
2 RXD 
3 TXD 
4 NC 
5 GND 
6 TD- 
7 RTS 
8 RD- 
9 RD+ 

2 RXD
3 TXD 
7 RTS 
5 GND



 

 

1.4 Fonksiyon Tuşlarının Listesi 

Tuş Fonksiyon 

[←] Yazmacın değerini değiştirirken imlecin bir hane sola gitmesini sağlar. 

[→] Yazmacın değerini değiştirirken imlecin bir hane sağa gitmesini sağlar 
[↑] Ekran özellik seçeneğinden ayarlanmış önceki ekrana gitmeyi sağlar. 

Veri ayarlama modunda değiştirilecek değeri bir artırır. Artırma aralığı 
ondalık için 0-9; hex için 0-F’dir.  

[↓] Ekran özellik seçeneğinden ayarlanmış sonrakii ekrana gitmeyi sağlar. 
Veri ayarlama modunda değiştirilecek değeri bir azaltır. Azaltma aralığı 
ondalık için 9-0; hex için F-0’dir. 

[ +/- ] Veri ayarlama anında , değiştirilen verinin işaretini belirtir. 
[0-9 ] Veri değeri ayarlanırken kullanılır. 
[ESC] Üstünde çalışılan durumdan çıkmayı sağlar; yazmaç değeri ayarı,şifre 

girişi, alarm ekranı vs.  
[ALM] Basılınca tanımlanmış olan alarm ekranına girişi sağlar.  

[SET] 

Yazmaç değerini değiştirirken basılır. Değiştirilen yazmaç ters renklenir ve 
yanıp sönmeye başlar. Her hangibir değiştirilecek yazmaç yok ise bu tuş 
çalışmaz. ENT tuşuna basılmadan tekrardan SET tuşuna basılırsa işlem 
iptal edilir ve diğer yazmacın değerini değiştirme işlemi başlar. 

[ENT] 

Şifre ile koruma yapılmış durumda tuşa basılır ve şifre ekranı gösterilir. 
Yazmaç ayarlama modunda basılınca değer yazmaca kaydedilir ve bir 
sonraki yazmacı değiştirmeye geçiş işlemini sağlar. 
Son yazmaç değiştirilince basılınca ayarlama işleminden çıkılmış olur. 

[CLR] Yazmaç değeri ayarlanırken sıfırlamak için kullanılır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. 5 Sabitleme İşlemi ve Boyutları 

HMI-101 Boyutları (L*W*H): 171.8×98.8×38.6 (Birim: mm) 
Delikler: 165×85 (Birim: mm) 

 

 
Metod 1: Gömülü Takmak 
Montaj yüzeyi 

  
 

      
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Metod 2) Raya montaj. 
 

 
Method 3 Vidalama (Direkt ana gövdeye vidalama) 

 

 
 
 



 

 

HMI-101 YAZILIMI                    BÖLÜM 2 

2. 1 Genel Giriş 

 HMI-101 yazılımı, Windows palatformunda çalışan, HMI-101 insan makine 
arayüzünün geliştirme yazılımıdır. HMI-101 yazılımı kullanıcıya en iyi şekilde çeşitli 
grafik arayüzleri sunar; istediği kontrol ekranı ve alarm arayüzünü kısa sürede 
ihtiyacına uygun şekilde yapmasını sağlar. 
Proje dosyasının temeli ekrandır. Dizayn sayesinde her ekran bazı özel fonksiyonları 
ve farklı ekranlar fonksiyonlara anahtarlanabilir. 
HMI-101 yazılımını açtıktan sonra, kullanıcı ekran oluşturabilir ya da açabilir.ve her 
ekranda metin, dinamik metin, indikatör, yazmaç, fonksiyon tuşu, grafik, bar grafik vs. 
elemanlarını ayarlayabilir. Ayrı ekranlar bağımsız olarak değiştirilebilir.  
 
 

2. 1 İşlem Kartı 

Temel işlem akışı aşağıda gösteriliyor: 

 
 
 

HMI-101 Ayarı 

Proje Aç-Oluştur 

Ekran Düzenleme 

Projeyi Kaydet 

HMI-101 Çalıştırma 

Projeyi Yükle 



 

 

 

2. 4 Çalışma Arayüzü 

    

 
 

Tool 
bar 

 

 Yeni Proje oluştur 
 Kaydedilmiş proje aç 

 Projeyi Kapat 
 Projeyi Kaydet 
 Kes 

 Kopyala 
 Yapıştır 
 Sil 

 Yeni Ekran Oluştur 
 Ekran Sil 
 Ekranı Kopyala 

 HMI-101 Metin Ekranının parametrelerini ayarla 
 Alarm Listesine giriş, im kontaklarla ilişkili. 
 Projeyi Yükle 

 Lamba; PLC iç rölelerinin durumlarını gösterme amaçlı 

 14 Adet fonksiyon tuşları 

Menü 

Dağılım Çubuğu 

Durum Çubuğu 

Ekran Tanımı 
Düzenleme Bölümü 

Araç Çubuğu 

Özellik Bölümü 



 

 

 Metin 

 PLC yazmacına bağlı olarak değişen dinamik metin 

 Yazmaç , veri değeri ayarlama 

 Bar Grafik, PLC’nin içindeki veri değişimi göstermek amaçlı 

 Grafik, PLC’nin içindeki veri değişimi göstermek amaçlı 

 Siyah-Beyaz resim yükle(Max. 192×64 pixel ) 
 
 

2.4.1 Dosya 

Dağılım 
Çubuğu  

 Öne Getir 

 Arkaya Gönder 
 Seçilmiş nesneleri solda hizala  
 Seçilmiş nesneleri sağa hizala 

 Seçilmiş nesneleri yukarı hizala   
 Seçilmiş nesneleri aşağı hizala 
 Seçilmiş nesneleri sol çerçeveye hizala 

 Seçilmiş nesneleri sağ çerçeveye hizala 
 Seçilmiş nesneleri yukarı çerçeveye hizala 
 Seçilmiş nesneleri aşağı çerçeveye hizala 

 Seçilmiş nesneleri yatayda ortala 
 Seçilmiş nesneleri dikeyde ortala 
 Yatay olarak eşit aralıkla 

 Dikey olarak eşit aralıkla 



 

 

 
 
 
 

Menü Adı Fonksiyon 
Yeni Proje Yeni Proje Oluştur 
Proje Aç Eski Projeyi Aç 

Projeyi Kaydet Projeyi  Kaydet 
Farklı Kaydet  Projeyi Başka yolla kaydet 
Projeyi Kapat Projeyi Kapat 

Çıkış Yazılımdan Çık 

2.4.2 Düzenleme 

Komut, kes, kopyala, yapıştır, sil, tümünü seç, kontrol,pozisyon,ekran kopyala, 
kılavuz noktalarını göster gibi işlemleri gerçekler. 
 

 
 
 

 
 



 

 

Menü Adı Fonksiyon 
Kes Kes 

Kopyala Kopyala 
Yapıştır Yapıştır 

Sil Sil 
Tümünü Seç Tümünü Seç 

Kontrol Düzenlemeyi Değiştir 
Pozisyon Pozisyonları ayarla 

Ekranı Kaydet Ekranı grafik Formatında Gösterir 
Klavuz noktalarını 

göster (G) 
Ekrandaki noktaları gösterir 

2.4.3 Görünüm 

Araç çubuğu, Durum Çubuğu, Pozisyon Çubuğunu gösterir. 
 

 
 

▲ Araç Çubuğu: Araç Çubuğu Göster 
▲ Pozisyon Çubuğu: Pozisyon Çubuğu Göster 
▲ Durum Çubuğu: Durum Çubuğu Göster 

2.4.4 Ekran 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Menü Adı Fonksiyon 
Yeni Ekran Yeni Ekran Oluştur 
Ekranı Sil Geçerli Ekranı Sil 

Ekran Kopyala Geçerli Ekranı Kopyala 
Ekran Numarası 

Ayarla 
Ekran Numarasını Resetle 

HMI 101 Ayarı HMI 101 Parametrelerini Ayarla 

Alarm Listesi İç Röle durumlarına bağlı olarak alarm 
listelerine giriş 

 
HMI 101 parametreleri ; açılış ekranı, şifre koruma (şifre:0-99999), ekran 

koruyucu gibi… 
 
 
Ekran Koruyucu 
Ekran Koruyucu istene süre içinde ışığın kapatılmasını sağlar. 
 

 
 
  

Dikkat! 
Maksimum ekran sayısı 256dır. 

 
 
 

2.4.5 Nesne 

Temel içerdiği komutlar lamba, buton, metin, dinamik metin, sayısal, bar grafik, 
grafik, resim. 



 

 

 
 

 
 

2.4.6 Bağlan 

PLC tipinin belirlenmesi, com port ayarı, yükleme işlemi. 

 
 

2.4.7 Araçlar 

Hazır kaynaklar ve dosyayı korumak amaçlı. 
 

Menü Adı Fonksiyon 
Lamba PLC iç röle durumlarını gösterir 
Buton 14 tanımlanabilir tuş, ekrana git, röle çektir 
Metin Metin yazımı için 

Dinamik 
Metin 

PLC adresindeki bilgiye bağlı değişebilecek metin 

Sayısal PLC yazmacındaki değerin gösterimi ayarlanması. 
Bar Grafik PLC yazmacındaki değerin bar grafik gösterimi 

Grafik PLC yazmacındaki değerin grafik gösterimi 
Resim Siyah-beyaz resim (Max. 192×64 pixels ) 



 

 

                
 

▲ Şifre, proje dosyanızı korumak amacı ile şifrelersiniz.  
 

 
 

▲ Hazır kaynaklar size bazı sabit durumlarda nasıl bir ekran karşılaşacağınızı 
tanımlar. 

 

 

2.4.8 Yardım 

 



 

 

 

2. 5 Çalışma Komutları 

2.5.1 Lamba 

 Lamba seçildikten sonra istediğiniz yere Mouse 
ile sürükleyip bırakınız ve ayarlarını giriniz. 

 
▲ Pozisyon: 
   X : yatay pozisyonu betimler 
   Y : dikey pozisyonu betimler 

Not: orjin noktası sol üst köşedir. 
▲ Veri Ayarı: 

PLC iç rölesinin tipi adresi gibi özelliklerinin ayarlandığı yer. 
▲ Sitil: Büyüt:  
Nesneyi iki katı büyüklüğüne çıkartır.  
▲ Ekran:    
Şekil olarak iki çeşittir yuvarlak ya da kare. 
Lojik mantığı olarak ise pozitif ya da negatif. 
 
 

Lojik Seçim Durum Ekran Resmi 
Pozitif Mantık 1  
Pozitif Mantık 0  
Negatif Mantık 1  
Negatif Mantık 0  

2.5.2 Fonksiyon Butonları 

Buton  özelliği seçildikten sonra, Mouse yardımıyla istenilen yere 
yerleştirin. Ayarlarını girin. 



 

 

  
 

▲ Pozisyon: 
   X : yatay pozisyonu betimler 
   Y : dikey pozisyonu betimler 

Not: orjin noktası sol üst köşedir. 
▲ Tuş Özelliği 
   Tuş:istenilen 14 tuştan herhangi birisi seçilir. Sol, sağ, +/-, CLR, 0-9  

   El : istediğinizde el işaretini, tuşlamayı belirtmek için kullanabilirsiniz. 
   Görünmez: Tuşu gizlemek için 

   Şifre: Tuş sadece şifre doğru olarak girildiği zaman geçerlilik kazanır. 
   Coil Çektir :Tuş bir dijital giriş amaçlı kullanılabilir. 
   Ekrana Git: Ekrana gitmek amaçlı kullanılır. 
   Yazmaç Ayarla:  Yazmaç değerini ayarlama da kullanılır. 
 
▲Coil 
   PLC iç rölelerine uyumlu olarak kullanılır. 
   Aç: Röleyi set etmek için 
 Kapat: Röleyi reset etmek için 
Tersle: lojik değerinin tersine çevirir. 
▲ Sitil  
   Büyüt: İki kat büyük gösterir 
   Tersle: Arka ekran ile gösterim renkleri tersine döner. 

2.5.3 Metin 

Metin yazımında kullanılır.  Metin değeri istenilen şekilde girilir. 



 

 

 
 
▲ Pozisyon: 
   X : yatay pozisyonu betimler 
   Y : dikey pozisyonu betimler 

Not: orjin noktası sol üst köşedir. 
▲ Yazı Gir: 

   Metin olarak açıklamanın girişi,4 satır 24 karakter girilebilir. 
▲ Sitil  
   Büyüt: İki kat büyük gösterir 
   Tersle: Arka ekran ile gösterim renkleri tersine döner. 

2.5.4 Dinamik Metin 

Dinamik metin  seçildikten sonra istenilen yere yerleştirilir. Bu özellik size 
PLC yazmaç değerindeki değere bağlı olaraktan sizin istediğiniz değerin gösterimini 
sağlar. 

 
▲ Pozisyon: 
   X : yatay pozisyonu betimler 
   Y : dikey pozisyonu betimler 

Not: orjin noktası sol üst köşedir. 
▲ Sitil  
   Büyüt: İki kat büyük gösterir 



 

 

   Tersle: Arka ekran ile gösterim renkleri tersine döner. 
▲ Yazmaç 

   Kontrol Adresi ve PLC yazmaç tipine bağlı metin değerinin gösterimini sağlar. 
Veri tipi, Adres PLC’ye bağlı durumdur. 3 çeşit veri ayarlanabilir, BCD/Hex, 
Ondalık, İşaretli. 

▲ Ekran Metni 
Gösterilecek (32 Satıra Kadar) 

 
Örnek: D100 adresinden metin bilgisi oluşturulacak. Değerler 40-60-80 olarak 

girilir ve bu değerlere bağlı olaraktan Motor Dönüşü betimlenir. D100 deki 40 
değerinde Motor Çok Yavaş, 60 değerinde Motor Normal Hızda, 80 de ise Motor Çok 
Hızlı ekranda gösterilir.  

 
D100’ün değeri ayarlanmamış ise, ekranda bişey gözükmez. 
D100 80 ise; 

 
 

D100 40 ise; 

 
 

D100 60 ise; 

 

 

 

 



 

 

2.5.5 Yazmaç Değeri Ayarlamak 

Sayısal  seçimi yapıldıktan sonra istenilen yere yerleştirilir ve ayarları 
yapılır. 

 
▲ Pozisyon: 
   X : yatay pozisyonu betimler 
   Y : dikey pozisyonu betimler 

Not: orjin noktası sol üst köşedir. 
▲ Sitil  
   Büyüt: İki kat büyük gösterir 
   Tersle: Arka ekran ile gösterim renkleri tersine döner. 
▲ Biçim 

Hane ayarlaması, ondalıklı ve veri tipi ayarları girişi. Veri tipi Hex/BCD, 
ondalık, ve işaretli olarak üç çeşittir. 
▲ Yazmaç 

   Plc yazmacının adresi ve veri tipi ayarlanır. Veri tipi bağlanılan Plc ile uyarlıdır. 
Adres Plc yazmaç adresiyle uygun olmalıdır. 3 çeşit veri tipi seçilebilir, 
HEX/BCD, ondalık, işaretli ; yazmaç değerinin veri tipini biçimlendiren bir 
uygulamadır.  
Ayarla 
Ayarla kutusu işaretlendiğinde, şifreleme özelliği de görünür. Şifreleme  

seçilince , değeri ayarlamak istediğinde işlemi gerçekleştirebilmesi için “ENT” 
tuşu ile oturum açma işlemini gerçekleştirilmesi lazım. 
Limit 
Girilebilecek maksimum ve minimum değerler ile sınırlama yapılır. 

    Örnek: Max=800 Min=100 ise sadece 100-800 arası değer girişi 
yapılabilir geçersiz giriş yapılması durumunda ise doğru giriş için beklenir. 

     Limit seçimi yapıldıktan sonra ise, Orjinal ya da Proje Veri girişi 
sağlanabilir. 

Orijinal Veri: 
Orijinal Veri’den kasıt yazmacın değerinin herhangi bir işleme tabi tutulmadan 
gösterilmesidir.  Ondalık haneye uygun olarak nokta yerine konulur. Eğer ki; 
ondalık 2 ise ve yazmaç değeri 12654’e karşılıksa, ekranda görülecek değer 
126.54 olacaktır.  



 

 

 
Eng. Limitleri 
Proje verisinin max ve de min değeridir. 
Proje Verilendirmesi 
Bu özelliğin anlamı yazmaçtaki veri değeri gösterilmeden önce hesap işlemine tabi 
tutulur. Dönüşüm hesabının formülasyonu şu şekildedir; 
 
Çevrilmiş veri=Eng Min. + (Yazmaç Değeri- Min Giriş) × (Eng. Max-Eng. Min.) / 

Max Giriş-Min Giriş)  
 
Örnek: Yazmaç 1000 ise, ayarlar ise : 

Max Giriş: 4000 
Min Giriş: 0 
Eng Max: 2000 
Eng Min: -2000 

Çevrilmiş veri =-2000 +(1000-0)× (2000+2000)/(4000-0)= -1000 
 

  
Dikkat! 
Çevrimde bir miktar hatanın olması ondalık kısım limitinden kaynaklanır.  

 
 

Örnek olarak; Dizayn isteği, Ekran 2 ,Plc ile ilişkili ana özellik olarak iki grup 
olacak, iç sıcaklık ve de dış sıcaklık değeri. Sol tarafta ayar girişi ve sağ tarafta 
güncel değer gösterimi. İlişki ve tasarıma yönelik bilgi aşağıda sunuluyor. 

            

Gösterim Ayar Adres Değeri Güncel Adres Değeri 

İç Sıcaklık D100 D110 
Dış sıcaklık D200 D210 

 
Ekran 2 oluşturulur. Daha sonra Hedef, Güncel, İç sıcaklık, Dış Sıcaklık ayarları 

yapılır. 

 
Sayısal  seçimini yapın ve istediğiniz yere getirip yerleştiriniz. Ayarlar girilir, 

yazmaç adresi=D100, yazmaç no=1, hane=5, ondalık=0, veri tipi ondalık, işaretsiz. 
Talepler doğrultusunda şifreleme, limit gibi seçeneklerde seçilebilir. Ayarlama 
yapılacağı için sistemin  “Ayarl.” kısmı işaretlenir.  
 

Sayısal  seçimini yapın ve istediğiniz yere getirip yerleştiriniz. Ayarlar girilir, 
yazmaç adresi=D110, yazmaç no=1, hane=5, ondalık=0, veri tipi ondalık, işaretsiz. 
Ve burada ayarla kısmı işaretlenmez.  



 

 

 
Burada anlatılanlar 200 ve de 210 için tekrarlanırsa tasarım gerçekleştirilmiş 

olur. Tüm parametreler hazırlandıktan sonra aşağıdaki görünüm elde edilmiş olur. 
 
 

 

2.5.6 Bar Grafik 

Bar grafik  seçimi yapıldıktan sonra istenilen yere yerleştirilir ve ayarları yapılır. 
 
 

 
 
▲ Pozisyon: 
   X : yatay pozisyonu betimler 
   Y : dikey pozisyonu betimler 

Not: orjin noktası sol üst köşedir. 
▲Veri Tipi 

  Plc yazmacının adresi ve veri tipi ayarlanır. Veri tipi bağlanılan Plc ile uyarlıdır. 
Adres Plc yazmaç adresiyle uygun olmalıdır. 3 çeşit veri tipi seçilebilir, 
HEX/BCD, ondalık, işaretli ; yazmaç değerinin veri tipini biçimlendiren bir 
uygulamadır.  

▲ Boyut 
Bar grafiğin genişlik , yüksekliğinin ayarlanmasını sağlar.    
▲ Görünüm 

Tam Doluluk: yazmaç değerine bağlı olarak gösterilecek doluluk 100%. 
Boş Doluluk: yazmaç değerine bağlı olarak gösterilecek doluluk 0% 

   Dolma Yönü: yukarı, aşağı, sola,sağa. 
 Örnek: oluşturulan bar grafik 0-100mm arasında bir tanktaki doluluk seviyesini 



 

 

gösterecek. Bunun için gerekli yazmaç ayarları yapılınca ve max değer 
100 min değer de 0 olursa bu değerlerde tankın doluluk seviyesini birebir 
karşıladığı için tasarım gerçekleşmiş olur. Yazmaç içindeki veri 20 ise bar 
grafikteki doluluk %20 olarak ekrana yansıyacaktır. 

 

 

2.5.7 Grafik 

Grafik   seçildikten sonra gerekli ayarlamaları yapılır. 

 
 

▲ Pozisyon: 
   X : yatay pozisyonu betimler 
   Y : dikey pozisyonu betimler 

Not: orjin noktası sol üst köşedir. 
  
▲Veri Tipi 

  Plc yazmacının adresi ve veri tipi ayarlanır. Veri tipi bağlanılan Plc ile uyarlıdır. 
Adres Plc yazmaç adresiyle uygun olmalıdır. 3 çeşit veri tipi seçilebilir, 
HEX/BCD, ondalık, işaretli ; yazmaç değerinin veri tipini biçimlendiren bir 
uygulamadır.  

 
▲ Boyut 



 

 

Bar grafiğin genişlik , yüksekliğinin ayarlanmasını sağlar.    
 
 
 
▲ Görünüm 

  Tam Doluluk: yazmaç değerine bağlı olarak gösterilecek çizgi 100%. 
  Boş Doluluk: yazmaç değerine bağlı olarak gösterilecek çizgi 0% 
    

   Veri Noktaları: tüm grafik ekranın soldan sağa kaç örnek noktası 
barındıracağını belirler. Daha çok olması grafiğin daha hassas olmasını 
sağlarken zamanın uzamasına sebep olur. 

                 Örnekleme: komşu iki nokta arasındaki aralıktır. 
 

2.5.8 Resim 

Resim    seçimi yapılır ve dosyadan istenilen resimin seçimi yapıldıktan 
sonra yerleştrilir. 

 
 
 

 
 

 
 

▲ Pozisyon: 
   X : yatay pozisyonu betimler 
   Y : dikey pozisyonu betimler 

Not: orjin noktası sol üst köşedir. 
 
▲ Sitil  
   Büyüt: İki kat büyük gösterir 
   Tersle: Arka ekran ile gösterim renkleri tersine döner. 

 
  

Not: Birçok dosya formatına destek sunar*BMP, *ICO, *JPG vs. 
 



 

 

 
 

2.5.9 Alarm Listesi 

Alarm listesi  seçilir ve gerekli ayarları girilir. 

 
 
 HMI-101’in her proje dosyası için gruplanmış ayarlanabilir alarm liste bilgisi 
vardır. Bu bilgilerin her birisi bir röle ile ilişkilidir. Tüm rölelerin numaraları süreklidir. 
Rölelerin başlangıç adresi programda kullanıcı ile tanımlanabilirdir.Eğer ki herhangi 
bir röle durumunda değişim gerçeklenirse uyarı ekranı oluşacaktır. Röle durumundaki 
enerjilenme bittiğinde ise alarm bhilgisi otomatik olarak kaybolacaktır. 
 
 

Örnek: pompa bilgisi hakkında bir tasarım yapalım. İç röleler M100, M101, 
M102 olsun ve sırası ile bilgileri ; “su seviyesi 5m üstünde”, “Aşırı yük”, “Enerji 
hatası”. 
Çalışma prosedürü,  
1. Röle tipi M olarak ve adresi 100 olarak girilir. 
2. Sıralı olarak bilgi girişleri gerçeklenir. 



 

 

 
 
M0 ve M1 kontakları enerjilenirse, aşağıdaki bilgiler ekrana gelir. 
 

 
 


