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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Endüstriyel uygulamalarda çok kullanılan bu motorların gerçek zamanlı olarak izlemesini ve 
kontrol edilmesi bir gereksinim haline gelmiştir. Özellikle imalat sürecinde motorların izlen-
mesi ve kontrolü, sürecin verimli olması ve imalat süreci esnasında meydana gelebilecek hata 
ve arızaların önceden bilinmesine imkân sağlayacaktır. Elektromekanik sistemlerde kullanılan 
bu motorlar için son yıllarda farklı kontrol yöntemleri geliştirilmiştir. Bu farklı kontrol yön-
temlerinin amacı imalat sürecinin hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde yapılmasını amaçlamak-
tadır. Bunun için en önemli elemanlar Servo motor sistemleridir. Servo motorlar robotlar, ev 
aletleri, endüstriyel alanlarda, oyuncaklarda ve hobi amaçlı çalışmalarda kullanılmaktadır. 

 
Deney setimiz ile öğrencilerimizin aşağıda belirlenen hedef kazanımlara ulaşmasını sağlamak 
amacıyla üretilmiştir.  

 
Hedef Kazanımlar; 

 
• İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda bağlantı şeması ve kullanım kılavuzuna uy-
gun olarak servo motor ve sürücü bağlantısını yapar.  
 
• İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda sistemin çalışma şekline uygun olarak servo 
motor sürücülerinin parametre değişikliklerini yapar.  
 
• İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda teknik şartnameye ve şemaya göre 
bağlantıları tekniğine uygun yaparak servo motoru PLC programı ile çalıştırır.  
 
• Teknik şartnameye uygun olarak servo motorları programlama yazılımı ile kontrol eder. 
   

Servo deney setimiz 16 haftalık bir sürede tamamlandı. Deney setinin tasarımı okulumuz öğ-

retmenleri ve öğrencilerimiz tarafında gerçekleştirilmiştir. Servo deney seti, her seviyede kul-

lanıcıya hitap eden, kolay, anlaşılabilir ve ders içeriklerinin tamamını kapsamasına özen gös-

terilmiştir. Deney setinin uzun ömürlü olması için dayanaklı materyaller kullanılmıştır. Deney 

setimizin montajı okulumuz atölyelerinde, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından ger-

çekleştirilmiştir. Deney setimiz ait yazılım programları mevcuttur. Bu yazılım programları 

Servo Motor Sürücüsü, PLC ve Operatör Panel programlanması için kullanılmaktadır. Bu 

yazılımlar üretici firmalara aittir. Deney setinde gerçekleştirilecek olan uygulama deneyleri-

nin kodlamaları bu yazılımlar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.  

2. Problem/Sorun: 

Mesleki eğitimde teori derslerinin yanı sıra uygulama derslerinin önemi büyüktür, meslek ve 

teknik liselerde, teknik ara eleman olarak yetiştirilen öğrencilerin mezun olduktan sonraki iş 

hayatlarındaki başarılarında uygulama derslerinin yeterli ve etkin olarak verilmesinin mesleki 

açıdan katkısı çok önemlidir. Günümüz teknolojisinde sürekli dönen AC motorlar yerine ko-

numunu, hızını ve torkunu ayarlayabileceğimiz motorlar tercih edilmektedir. Ancak bu tür 

motorları çalışmasını anlayabilecek ve uygulama yapabileceğimiz yeterli seviyede deney set-

leri bulunmamaktadır. Ayrıca hızla gelişen yerli ve milli savunma sanayisinde çalışabilecek 

nitelikte kalifiye eleman yetersizliğinin olmasıdır.   
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3. Çözüm  

Deney setimiz piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiştir. Deney seti iki farklı uygu-

lama modülünden meydana gelmiştir. Deney setlerimiz de bir servo motorun temel ve ileri 

seviye kontrolü yapılabilmektedir. Üzerinde bulunan servo motor sürücü devresinin kontrolü 

ile temel seviyede servo motor uygulamaları yapılırken, PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol 

Ünitesi) yazılımı ile ileri seviyede Servo motor uygulamaları yapılabilmektedir. Servo motor 

uygulama modülü ile Servo motor konumlama, tork ve hız kontrolü deneyleri yapılabilmekte-

dir. Servo Motorlu Atış Kontrol uygulama modülü ile savunma sanayisinde kullanılmakta atış 

kontrol sisteminin modellenmesi ile oluşturulmuştur. Bu model deney seti ile bir silahın ko-

numlama ve hedefe kitleme uygulamaları yapılabilmektedir.  

 

Deney setini tasarlarken, maliyetini en aza indirmek için okul imkânlarından faydalanılmıştır. 

 

Tasarlanan deney seti MEB tarafından yayınlanan ve MEGEP portalında yer alan Elektrik- 

Elektronik Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Alanında eğitimi verilen “Ser-

vo Motorlar” dersin içeriğini kapsamaktadır. Ayrıca Meslek yüksekokulları, üniversiteler ve 

örgün eğitimi dışında kalan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes tarafında rahatlıkla 

kullanılabilir.  

 

  

 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

 Servo Motor Eğitimine 
yönelik, gerçek piyasa 
şartlarına uygun deney 
setinin olmaması sonucu 
kaliteli mesleki eğitimin 
gerçekleştirilememesi.  

 Servo Motor ders içe-
riğinin tamamını kapsaya-
cak şekilde düşük maliyet-
li, gerçek hayat uygulama-
larını içinde barındıran, 
modüler bir deney setinin 
üretilmesi.  

 Mesleki eğitimde, nite-
likli , piyasa şartlarına 
adapte olmuş kalifiye tek-
nik elemanların yetiştiril-
mesine katkı sağlamaktır.  

  

4. Yöntem 

Deney setimiz iş piyasasında kullanılan ve bu ürünleri üreten firmaların güncel kataloglarında 
bulunan elemanlardan oluşmaktadır. Deney seti ile servo motor uygulamasının (hız, tork ve 
harici pozisyonlama) gerçekleştirilmesi de gerçek piyasa şartlarına uygun bir deney seti oldu-
ğunun göstergesidir. Deney setinde PLC, Servo Motor, Motor Sürücü gibi piyasa birebir uy-
gulamaları bulunan güncel ürünler tercih edilmiştir. PC üzerinde PLC programlaması yapıla-
bilmekte ve Servo motor sürücü parametreleri ayarlanabilmektedir. PLC programlaması 
LADDER (Kumanda Dili) Programlama dili gerçekleştirilmektedir. Gerekli tüm kablolama 
bağlantıları yapıldığında kullanıma hazır bir deney setidir. (Sürücü mod geçişleri için gerekli 
bağlantılar normalde birkaç ders saati sürerken, setimizde bu birkaç saniyede gerçekleşmek-
tedir.) Gerekli tüm kablolama bağlantıları yapıldığında(tamamlandığında) kullanıma hazır bir 
deney setidir. Atış kontrol deney setimiz ile savunma sanayisinde kullanılmakta atış kontrol 
sisteminin modellenmesi ile oluşturulmuştur. Bu model deney seti ile bir silahın konumlama 
ve hedefe kitleme uygulamaları yapılabilmektedir. 
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Şekil-2 Servo Motorlu Atış 
Kontrol Sistemi 

  

 

 

 

                   

Şekil-1 Servo motor deney setimizin ait taslak   

Deney setlerimiz hali hazırda öğrencilerimiz tarafından Servo motor eğitimlerinde uygulama 

materyali olarak kullanılmaktadır. Servo motor deney setimizle gerçekleştirdiğimiz deneyle-

rimiz ve deneylere ait föyler kitapçık haline getirilmiştir. Arzu edildiği takdirde komisyona 

deney seti kitapçığımız sunulacaktır.  

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Esnek, taşınabilir, ergonomik, öğrencinin uygulama yapmasına imkân veren, ekonomik, bir-

çok duyu organına hitap edebilen, gerçek hayattaki sistemlerle aynı özellikte, basit-sade anla-

şılabilir, özgün, geliştirilebilir-güncellenebilir, dayanıklı ve atıl malzemelerden üretilmiş olup; 

Servo Motor ve Sürücüleri konusunda öğrenci seviyesine uygun ve hedef kazanımlara ulaş-

mayı kolaylaştıracak şekilde oluşturulmuştur.  Piyasada Birçok Servo Motor deney seti mev-

cuttur. Ancak piyasada sadece harici pozisyonlama modunda çalışacak şekilde tasarlamış set-

ler mevcut. Dolaysıyla diğer iki mod (tork ve hız modu) uygulamalı olarak verilememektedir. 

Deney setimiz piyasadaki muadillerine oranla çok ucuza mal edilmiştir.   

 

Servo motorlu atış kontrol deney setimiz türünün tek örneğidir. Savunma sanayisine yetkin 

elemanların yetiştirilmesi için tasarlamıştır. Bu açıdan yenilikçi yapıya sahiptir.  

 
Deney setimiz için kullanılan programlar PLC ve Servo motor sürücü üreten firmalara ait 

olup, ücretsiz, Türkçe ara yüzüne sahip ve sürekli güncellenmektedir. Bu programları yazılım 

(kodlama) geliştirmek amaçlı öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Her bir deneye ait özgün 

yazılımlarımız mevcuttur.  

6. Uygulanabilirlik  

Deney setimiz birçok ulusal yarışmada yer almıştır. 2019 yılında İstanbul da düzenlenen Ulu-

sal Öğretim Materyali Geliştirme etkinliğine katılmış ve büyük ilgi toplamıştır.  Servo motor 

deney setimiz ticari bir üründür. Bunun için Milli eğitim Bakanlığı Döner Sermaye Başkanlı-

ğına gerekli başvurular yapılmıştır. Ülke genelinde 3500 mesleki eğitim kurumunda kullanı-

labilir bir deney setidir. Ayrıca deney setimiz tasarım ve ticari haklarının korunması amacı ile 

patent başvuruları da başlatılmıştır.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Aşağıdaki Tablo 1.1’ de projemize ait zaman planlaması verilmiştir.  

Tablo 1.1 – Deney Setimize Ait Zaman Planlaması 
 
Deney setimizin tahmini maliyeti 5800 Türk Lirasıdır. Bu maliyet okul imkanları kullanılarak 
(atölye ve teçhizatlar vb.) en aza indirilmeye çalışılmıştır. Deney setin tasarımı, montajı için 
kullanılan işçilik için herhangi bir ücret ödemesi yapılmamıştır.  

 

Sıra No Malzeme Adı Adet 

1 PLC 1 

2  Servo Motor 1 

3 Servo Motor Sürücü 1 

4 Güç Kaynağı 1 

5 Anahtar (Switch), POT 14 

6 Kasa, Mekanik Sistem 1 

                                                      Tablo 1.2 – Malzeme Listesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Meslek Liseleri 12. Sınıf öğrencileri (Endüstriyel Otomasyon-Elektrik Elektronik Teknolojisi 
Alanı) seviyesine uygun hazırlanmıştır. PLC ve Operatör Panel ile kontrol sistemleri bağlantı-
ları ve programlama yapma kazanımları almış öğrencilerimiz Servo Motor Deney setini kul-

İşlem 
Sırası 

Yapılan İşlemler Tahmini 
Süre 

Harcama 

 1 Deney Setini Tasarımı-
nın Yapılması 

4 hafta - 

2 Deney Seti Malzemeli-
nin Temini 

5 hafta Malzeme temini esnasında ürünlerin satın 
alınması için mali harcamanın yapılması 

3 Deney setine ait Pano-
nun Yapımı, Atış kont-
rol mekanizmasının 
tasarımı ve yapımı 

3 hafta Deneye seti panosu ve atış kontrol sistemi 
metal aksamı okul imkanları ile Metal Tek-
noloji Alanına yaptırıldığı için mali harca-
ma yapılmamıştır.  

4 Deney Setinin pano 
montajı, atış kontrol 
sisteminin montajı 

3 hafta - 

5 Deney Setinin Test 
edilmesi 

1 hafta - 
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lanabilir. Ayrıca Meslek Yüksek Okulları ve Üniversiteler Servo motor eğitimlerinde deney 
setimizi rahatlıkla kullanabilirler.   

 

9. Riskler 

Servo motor deney setimiz son derece güvelidir. Deney setimiz düşük voltaj (+24V) altında 

çalıştığı için kullanıcıya yönelik herhangi bir risk oluşturmamaktadır.  Ayrıca tüm kablolama-

ları yapılmış ve izole edilmiştir. Deney setini kullanacak olan öğrenici sadece PLC- PLC- 

HMI ve Servo Motor sürücü arasındaki haberleşme kablolamasını yapacaktır.  

 

Deney setimiz hali hazırda bitmiş ve çalışır durumdadır. Bu nedenle herhangi bir risk analizi 

yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.  

Tablo 1.3 – Deney setimize ait maliyet çizelgesi 

 

10.  Proje Ekibi 

Takım Lideri: Ali Kemal SATANER 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  

Emirhan Eroğlu Deney setinin montajını gerçeleştirmek, Uygulama-
ları yaparak deney setini test etmek. 

TOKAT MTAL 

Osman Yetgin Deney setinin montajını gerçeleştirmek, Uygulama-
ları yaparak deney setini test etmek. 

TOKAT MTAL 

Melihşah Akkaya Deney setinin montajını gerçeleştirmek, Uygulama-
ları yaparak deney setini test etmek. 

TOKAT MTAL 

Cabir Kaya Deney setinin montajını gerçeleştirmek, Uygulama-
ları yaparak deney setini test etmek. 

TOKAT MTAL 

11. Kaynaklar  

1. BAL Güngör, Özel Elektrik Makineleri, Ankara, 2004.  

2. KARABACAK Metin, İleri Kumanda Teknikler, İskendurun, 2004. 

3. Mesleki ve Teknik Eğitimi Programları Geliştirme modülü (MEGEP) 

http://www.megep.meb.gov.tr/ 

 

Sn Ürün Özellik Birim fiyatı (TL) 
1 PLC 8 Giriş & 6 Çıkışlı, Röleli 800  

2 Servo Motor ve Sürücü 

Seti 

AC, 200 W Frensiz Servo Motor, 200 
W 17 Bit Tek Faz 220V AC Servo Sü-
rücü ve Aksesuarları 

4500 

4 Güç Kaynağı 24V 2A DC 100 

5 Anahtar (Switch), POT anahtar, potansiyometre, ledler, born 
vidaları 

200 

6 Kasa, Mekanik Sistem Deney seti ahşap tabanlı,  prinç levha 
göstergeli  

200 

   
TOPLAM MALİYET 

 
5800 Türk Lirası 
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SERVO MOTOR (HIZ+TORK+ATIŞ KONTROL) DENEY SETİ 
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Servo motor kontrol deney setimiz 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servo motorlu atış kontrol sistemi 


