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1. HMI Genel Görünüm 
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2. Anasayfa 
 

 



www.mikrostar.com 
POWERSTAR® 

4 

 

 
Ana sayfa makine özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Bu menüde, makine durumu ile ilgili 
birçok parametre ve gerekli mesajlar aynı anda görüntülenir. Otomatik çalışma sırasında 
veya 'El Konumu' sırasında makine hareketleri de izlenebilir. Monitör ekranında bir çok 
parametrenin anlık gösterimi sağlanır. Bu liste farklı uygulamalarda değişiklik gösterebilir. 
 
- Son baskıya ait bazı zaman değerleri – son çevrim süresi… 
- Aktif cetvel mesafeleri, yağ ısısı, system hız ve basıncı... 
- Isıtıcı durumları. 
- Tarih saat. 
- Gerçekleşen ve yapılacak baskı sayıları. 
- Aktif kalıp ismi. 
- Seçili çalışma modu. 
- Çalışma sırasında gerçekleşen alarm mesajları. 
- Hata mesajlarını temizlemek için Alarm Reset butonunu kullanınız. 
- Ekranın alt tarafında kısayol butonları mevcuttur. 
 

 
2.1 MAKİNE ANLIK DURUM EKRANI 
 

 
 

 Her sayfada görüntülenebilen, makinenin çalışma durumu, alarmları ve hareketlerini 
gösteren bir monitör ekranı vardır. 

 Sistem hızı, system basıncı, mengene kitleme basıncı ve kalıp koruma basıncı ekranın 
alt tarafında 4 radyal bar ile gösterilir. 

 Aynı zamanda makine hareketleri monitör ekranından anlık değişen parametreler 
olarak izlenebilir. 

 
2.2 KISAYOL BUTONLARI 
  

 Anasayfa – Monitor Sayfası ( Yeşil ) 

 Kullanıcı Seçenekleri ( Mavi ) 

 Makine Alarmları ( Kırmızı ) 

 Parametre Değişiklikleri ( Turuncu ) 

 Kayıtlı Veriler ( Mint ) 

 HMI Ayarları ( Mor ) 
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Sayfanın üst kısmındaki durum çubuğunda KULLANICI GİRİŞ ve KALIP butonları ile en sağda 
tarih-saat alanları vardır. 
 
 
   2.3 HMI KULLANICI GİRİŞİ 

 

 
 

 Kullanıcı, ekranın üst kısmındaki durum çubuğunun sol tarafındaki oturum açma 
butonuna  tıkladığında, HMI'da oturum açma menüsünü görecektir. Buradan kullanıcı 
adı ve şifresi ile oturum açabilmektedir. 

 
   2.4. KALIP AYARLARI 
 

 

 
 

 Statu çubuğunun ortasında bulunan KALIP butonuna tıklayarak, KALIP İŞLEMLERİ 
menüsüne giriş yapabilirsiniz. 

 Yeni kalıp oluştur: veritabanına yeni kalıp bilgisi eklemek için kullanılır. 

 Kalıp Sil: kalıp silinebilir. 

 Kalıp Düzenle: kalıp açıklaması ve kodu düzenlenebilir. 

 Kalıp Listesini Gör: Tüm kalıplar detaylı olarak incelenebilir. 

 Aktif Kalıp Seç: Çalışılacak kalıp seçilir ve buna bağlı olarak tüm parametreler aktarılır. 

 Kalıp Bilgilerini Dışa Aktar: Tüm kalıp parametreleri csv dosyasına aktarılır. 

 Kalıp Bilgilerini Yükle: Tüm kalıp parametreleri csv dosyasına aktarılır. 
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 Farklı Kaydet: Kalıp farklı isim ve aynı parametrelerle kopyalanır. 
 
 
   2.5 SANAL KLAVYE 
 

 
 

 Büyük ve küçük harflere duyarlı sanal klavye mevcuttur. 
 
 
 
   2.6 KULLANICI SEÇENEKLERİ 
 

 

 
 

 Yeni kullanıcı eklemek için Ana Sayfa alt butonlarında bulunan Kullanıcı Seçenekleri 
butonuna tıklanarak yukarıda açılan pencerede kullanıcı tanımlaması veya kullanıcı 
yetkilendirme düzenlemeleri yapılabilir. 

 Aynı zamanda RFID ile giriş yapma imkanı olan bu ekranda "Hızlı Erişim Kartı" 
bulunmaktadır. 
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 3 - MENGENE 
 
Bu sayfada verilen açıklamalar ve talimatlar diğer tüm sayfalar için geçerlidir. 
Parametrelerin seçilmesi, değerlerin girilmesi, kaydedilmesi veya iptal edilmesi vb. prosedürü 
aşağıdakiler için aynıdır: tüm işlemler, sayfa düzeni de aynı tarzda tasarlanmıştır. 
Üstte sayfa adı; solda ayarlanan parametreler için açıklayıcı mesajlar; sağdaki parametreler; 
ve varsa çalışma seçenekleri hemen altındadır. 
 
En üst kısımda, sayfanın genel tanımlayıcı başlığı - 'MENGENE' bulunur. Tüm sayfalarda 
istisnasız başlık yazısı mevcuttur. Sol tarafta sayfa mesajları iki bölüme ayrılmıştır – ‘Mengene 
kapama’ ve ‘Mengene Açma’. Sayfa mesajların hemen sağ tarafında ayarı yapılan ilgili 
parametreler görüntülenir – mesafe, hız, basınç, zaman ... 
Görüntülenen ve / veya düzenlenen tüm veriler her zaman sol veya yanda eşlik eden 
açıklamalara sahiptir. 
Ayrıca, belirli segmentler farklılaştırılmış renklerde görüntülenir: Mesajlar siyah, 
mesafe verileri mavi, hız verileri yeşil, basınç verileri kırmızı, zaman verileri sarı vb. 
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Aktif olarak kullanılan sayfalarda ayarlanan parametrenin MAX değeri açılan numeric klavye 
üerinde üst tarafında görüntülenir. Örneğin ayarlanan parametre hız ise MAX değer %100, 
zaman ise 999.9 saniye olur. Girilen değer MAX değer’den daha düşük ise kayıt edilebilir. 
Kayıt ‘ENTER’ – ‘OK’ tuşu ile yapılır. Çalışma seçeneklerin değerleri normalde 0..1 yani 
‘İşaretli’ veya ‘İşaretsiz’ olur. 0 ‘hayır’, ‘yok’, ‘kullanılmıyor’, ‘devre dışı’ anlamında kullanılır. 1 
ise ‘evet’, ‘var’, ‘kullanılıyor’ anlamı taşır ve girildiği zaman çalışma seçeneğin sol tarafında 
bulunan kutucukta tik işareti belirir.  
Bu sayfaya girilen veriler 4 sütunda gösterilir. 
Sütun 1 - cetveldeki mesafeler. 
Sütun 2 - kalıp sıkıştırma veya açma sırasında strok hızları. 
Sütun 3 - kalıp sıkıştırma veya açma sırasında strok basınçları. 
Sütun 4 - zaman röleleri. 
Mengenenin kapama ve açma hareketleri normalde 4 değişik hız ve basınçla yapılır. Özel 
programlarda bu sayı farklı olabilir. Gerektiğinde sadece bu sayfa değil, başka sayfalar da 
farklı düzenlenebilir. Bu kullanma kılavuzunda verilen mesafe, hız, basınç ve zaman değerleri 
sadece bir örnek olduğu unutulmamalı. Değişik uygulamalarda, makinenin gramaj, mekanik 
ve hidrolik özelliklerine bağımlı olarak bu değerler birbirinden çok farklı olabilir. Ayarlar 
bilinçli olarak yapılmalı! Cetvelin ‘0’ noktasının bulunduğu yere dikkat edilmeli. Mengene 
kapanırken ‘0’ noktasına doğru gider, enjeksiyon yapılırken ‘sıfıra’ yaklaşılır, grup ve itici 
geride iken ‘0’ noktasını bulur. Ayarlanan parametrelerinin sol tarafındaki açıklama girilmesi 
gereken değerlerin hakkında ipucu verir ve parametrenin nerede ve nasıl kullanılacağını 
özetler. 
Örneğin sayfanın ilk iki satırı şöyle yorumlanmalı : Mengene, ‘MENGENE KALKIŞ’ noktasına 
kadar (295 mm)  düşük 40% Hız ve 50BAR Basınç ile kapanacak. Daha sonra ‘MENGENE 
KALKIŞ’ noktasından ‘MENGENE HIZLI KAPAMA’ noktasına kadar (110 mm) 40% Hız ve 
700BAR Basınç ile kapanacak ve ‘KALIP KORUMAYI’ çok düşük hız ve basınçla yapacak. Eğer 
‘KALIP KORUMA ZAMANIN’ sonuna kadar mengene ‘KALIP KORUMA’ mesafesinden geçemez 
ise ‘KALIP KORUMA’ hata mesajı,  kilitlenemez ise ekrana ‘MENGENE KAPANMADI’ hata 
mesajı gelir. Zaman rölelerine dikkat edilmeli. Bazı uygulamalarda hassasiyet salise yerine 
10mS olabilir. 
Bu sayfalarda girilen değerler ve özellikle hız ve basınçlar makinenin ne kadar verimli 
çalışacağını belirler. 
Çalışma seçenekleri varsa, makinede mevcut olan kimi özellikleri devreye alır veya iptal eder 
ve bu şekilde onun çalışmasını değiştirir. Seçeneklerin makine hareket etmezken 
değiştirilmesi önerilir. 

Bu sayfalarda girilen değerler ve özellikle hız ve basınçlar makinenin ne kadar verimli 
çalışacağını belirler. 

Çalışma seçenekleri makinede mevcut olan kimi özellikleri devreye alır veya iptal eder ve bu 
şekilde onun çalışmasını değiştirir. Seçeneklerin makine hareket etmezken değiştirilmesi 
önerilir. Bu sayfada normalde iki çalışma seçeneği vardır : 

1. ‘MENGENE HIZLANDIR’ – seçildiğinde eğer makinene mengene hızlı kapama (rejeneratif) 
sistemi mevcut ise onu devreye alır. 

2. ‘ROBOT – EUROMAP 12 VEYA EUROMAP 67’ – seçildiğinde makine (mengene, itici, 
maçalar …)  EUROMAP’ in sinyallerine göre ve belirttiği şekilde çalışır. EUROMAP giriş çıkış 
sinyalleri opsiyonlu olan tek bir kart üzerinden verilir. 
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3. YAYLI KALIP - Yaylı kalıp seçeneği etkinleştirildiğinde bu sayfada girilen "Kalıp koruma 
mesafesi" değerine göre kalıp koruması yapılır. Seçilmediğinde bu değer, şifre korumalı 
menülerde üretici tarafından belirlenen MIN "Kalıp koruma mesafesi" ile karşılaştırılır. 
Hangisi daha düşükse buna dayanır. 
 
 
 
 
 

 
 

 4 - ENJEKSİYON 
 

Değişik hız ve basınçla kademeli olarak mesafeye göre enjeksiyon ve daha sonra ütüleme 
zamanlarına göre ütüleme yapılır. Bu sayfada önemli iki tane zaman rölesi daha vardır : 
‘ENJEKSİYON GECİKME ZAMANI’ ve ‘ENJEKSİYON KORUMA ZAMANI’. Otomatik baskıda grup 
ileri gelip kalıba dayandıktan sonra ‘ENJEKSİYON GECİKME ZAMANI’ kadar bir bekleme 
yapılıp enjeksiyona geçilir. Bu süre 0.0 saniye de olabilir. Eğer ‘ENJEKSİYON KORUMA 
ZAMANIN’ sonuna kadar son enjeksiyon mesafesine ulaşılamaz ise ütüleme ile devam edilir. 
‘EKSTRUZYON’ zamanı sıfırdan farklı ise enjeksiyon yapılmadan önce girilen süre kadar mal 
alma yapılır. Süre 0.0 saniye ise bu işlem yapılmaz. Zamanı 0.0 S olan ütüleme kademesi iptal 
edilir. Eğer makine üzerinde enjeksiyonu hızlandırma opsiyonu varsa bu özellik ‘HIZLI 
ENJEKSİYON’ seçeneği ile devreye alınır. 
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 5 - MAL ALMA VE GERİ EMİŞ 
 

Mal alma iki kademede farklı hız ve basınçlarla yapılabilir. Ön geri emiş ile mal almadan önce, 
geri emiş ile mal aldıktan sonra girilen mesafe kadar geri emiş yapılır. Ön geri emiş veya geri 
emiş yapılması istenmiyorsa mesafeler 0 mm olmalı. Makinede mal sıkıştırma basınç oransal 
valfi var ise ‘MAL SIKIŞTIRMA BASINCI’ da girilmeli. Girilebilen değer en fazla daha önce 
‘ŞİFRELİ MÖNÜLERDE’ set edilen ‘EN YÜKSEK MAL SIKIŞTIRMA BASINCI’ kadardır. Bu sayfada 
iki tane daha gecikme zamanı vardır : ‘MAL ALMA GECİKME ZAMANI’ ve ‘GERİ EMİŞ GECİKME 
ZAMANI’. Mal alma ve geri emişten önce girilen süre kadar gecikme yapılır. 

Bu sayfada önemli bir çalışma seçeneği mevcuttur. ‘OCAK TEMİZLEME ÇALIŞMA KONUMU’ 
devreye alındığında ‘EL KONUMUNDA’ ‘ENJEKSİYON’ butonu’na basıldığında ocak temizleme 
programı devreye girer. Çalışması aşağıdaki gibidir : 

- İlk önce girilen ‘ENJEKSİYON’ mesafesine kadar enjeksiyon yapılır. 

- Ulaşılan son noktadan geriye ‘GERİ EMİŞ’ mesafesi kadar geri emiş ve hemen sonra girilen 
‘MAL ALMA’ zamanı kadar mal alma yapılır. 

- ‘MAL ALMA’ mesafesine ulaşılana kadar geri emiş ve mal alma hareketleri devam eder. 

- ‘MAL ALMA’ mesafesine ulaşıldığında enjeksiyon yapılır. 

- Bu işlem ‘TEKRARLAMA SAYISI’ kadar tekrarlanır. 

Sık sık malzeme ve renk değişimi yapılan durumlarda ‘OCAK TEMİZLEME ÇALIŞMA KONUMU’ 
çok faydalı olabilir. 
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 6 - İTİCİ 
 

İtici geri  hareketi tek hız ve basınçla yapılır. 

İtici ileri hareketi iki kademelidir.  

- ‘İTİCİ İLERİ KALKIŞ’ ve 
- ‘İTİCİ İLERİ SON’ mesafelerine kadar itici farklı hız ve basınçlarla hareket ettirilebilir. 
- ‘İTİCİ TEKRAR İLERİ’ mesafenin anlamı şudur : itici vuruşlu çalışıyorsa geri gelirken bu 

noktaya ulaştığında tekrar ileri gider. Mengene açıldıktan sonra itici ileri gitmeden önce 
- ‘İTİCİ İLERİ GECİKME ZAMANI’ kadar bekler, geri gelmeden önce  ise 
- ‘İTİCİ İLERİDE BEKLEME ZAMANI’ kadar bekler. 
- ‘İTİCİ VURUŞ SAYISI’ kadar vuruş yapar. ‘İTİCİ VURUŞ SAYISI’ ‘0’ girilmiş veya 
- ‘İTİCİ’ çalışma seçeneği devrede değil ise itici çalışmaz. 
- ‘İTİCİ PLAKASI’ seçeneği devrede ise program ‘İTİCİ GERİ’ mesafesinden sonra itici geride 

siviç girişini kontrol eder. Bu giriş’ de sinyal yoksa itici geride olmadığı kabul edilir. 

Nadiren de olsa kalıbın çalışmasına göre itici ileri gittikten sonra çevrimin bitmesi gerekiyor. 
Bu durumlarda 

- ‘İTİCİ İLERİDE KALSIN’ seçeneği devreye alınmalı. Çevrim tekrar başlatıldığında ilk önce itici 
otomatik olarak geri gelir ve çevrim devam eder. 
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Mengene açarken iticinin vurması gerekiyorsa 

- ‘İTİCİ SİMULTANE’ seçeneği devreye alınmalı. Seçildiği zaman mengene açarken ‘KİLİT 
KURTULMA’ ve 

- ‘SİMULTANE VURUŞ BAŞLANGICI’ mesafelerini geçtikten sonra (her ikisini de) itici de 
harekete başlar. İtici bloğunda ayrı hız ve basınç oransal valfleri mevcut ise çok düzgün 
bir hareket elde edilir. Eğer itici de aynı anda sistem hız ve basınç oransal valflerini 
kullanıyorsa bölünen yağdan dolayı istenilen hassas hareket görülemeyebilir. Bu tür 
durumlarda mengene açma hız ve basınç değerlerine öncelik verilir. 

- ‘OTOMATİK START ALMA ZAMANI’ – normalde itici hareketlerinden sonra çevrimin 
bittiğinden dolayı zaman bu sayfada bulunur. 

- ‘OTOMATİK START ALMA SEÇENEKLERİ’ – ‘TAM OTOMATİK ÇALIŞMA KONUMU’ 
seçildiğinde bu seçeneklere göre makine tekrar start alır. Bu tür çalışma seçeneklerinde 
yıldız yerine sayı görülür. Girilebilen değer sadece 0 veya 1 yerine tek veya çift haneli sayı 
olur. 

- 1 – Fotoselli start alma, 
- 2 – Kapı ile start alma, 
- 0 – ‘OTOMATİK START ALMA ZAMANI’ nın sonunda tekrar baskıya devam edileceğini 

ifade eder. 
 
 
 

 
 

 7 - GRUP 
 

Grup hareketleri her iki yönde de yumuşak kalkış, hızlı hareket ve yine çok yumuşak frenleme 
ile yapılabilir. İleri ve geri hareketlerinde cetvel üzerinde seçilen noktalar bir birinden 
bağımsızdır. Grup ayarları örneğin aşağıdaki gibi yapılabilir : ‘MEME DEĞME KONUMU’ 



www.mikrostar.com 
POWERSTAR® 

13 

 

mesafesini yüksek, hız ve basıncı düşük girilir. Mengene kapatılır. Grup  ileri alınır. Kalıba 
dayandığında cetvel değeri okunur - örneğin 282 mm. ‘MEME DEĞME KONUMU’ mesafesi 
1mm daha düşük – 281mm yazılır.  Diğer noktaları da tespit ederek gerekli hız ve basınçlar 
girilir. Otomatik baskı yapılırken ‘GRUP HAREKETLİ’ seçilmiş ise grup geri gelirken ‘GRUP GERİ 
FRENLEME’ mesafesini gördüğünde durur. Fakat ‘EL KONUMUNDA’ aynı frenleme hız ve 
basıncı ile sonuna kadar gider. Otomatik konumda grup hareketli veya hareketsiz çalışabilir. 
Hareketli durumunda ise ‘ÖNCE GRUP GERİ, SONRA MAL ALMA’ veya tersi ‘ÖNCE MAL 

ALMA, SONRA GRUP’, iki farklı çalışma olarak seçilebilir. 
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 8 - MAÇALAR 
 

MİKROSTAR’ ın yazdığı programlarda 4 ad. maça parametrik olarak çalışmaktadır. Farklı 
uygulamalarda seçilen cihazın konfigürasyonuna göre en az bir, en fazla dört ad. maça giriş 
çıkışları tanımlanmış olabilir. Yani ekranda görülen tüm maçaların giriş çıkışları mevcut 
olmayabilir. Hatasız maça çalışması için doğru seçenek seçilmeli ve değer girilmeli. Her 4 ad. 
maça ve kapama ve açma hareketleri için bağımsız ve ayrı ayrı değer girilir. Aşağıdaki 
satırlarda kısaca ekrandan girilen maça parametrelerinin açıklaması verilmiştir. 

- ‘MAÇA DEVREDE’ – ‘EVET’ girildiğinde maçanın kapama veya açma hareketine izin verilir, 
‘HAYIR’ ise maçanın kapama veya açma hareketini engeller. 

- ‘MAÇA GECİKME ZAMANI’ – Maça hareketi başlamadan önce girilen süre kadar gecikme 
yapılır.  

- ‘MAÇA HAREKET ZAMANI’ – Eğer maça zamana bağımlı çalışıyorsa girilen süre kadar 
hareket eder. 

- ‘MAÇA HIZI’ – Maça hareketi girilen hız ile yapılır. 
- ‘MAÇA BASINCI’ – Maça hareketi girilen basınç ile yapılır. 
- ‘MAÇALARIN ÇALIŞMA MESAFESİ’ – Sadece 1.maçanın kapama ve açma sütunlarında 

böyle bir mesafe girilir, fakat bu mesafe tüm maçalar için geçerlidir. Bir maçanın çalışma 
konumu ‘MENGENE KAPANIRKEN MESAFEYE GÖRE’ seçilmiş ise mengene cetvelinin 
pozisyonu girilen mesafeden daha düşük olduğunda o maça kapanmaya başlar. Aynı 
şekilde bir maçanın çalışma konumu ‘MENGENE AÇILIRKEN MESAFEYE GÖRE’ seçilmiş ise 
mengene cetvelinin pozisyonu girilen mesafeden daha büyük olduğunda o maça açmaya 
başlar. Fakat böyle bir çalışma her makinede mümkün olmaya bilir. Ancak ‘MENGENE 
AÇARKEN DURACAK, MESAFEYE GÖRE’ çalışma konumunda bu parametre kullanılabilir. 

- ‘KAPAMA AÇMA ÖNCELİĞİ’ – Aynı maça çalışma konumunda birden fazla maça 
çalışıyorsa buraya her biri için kapama veya açma sıralaması girilir – 1..4. 

- ‘MAÇA ÇALIŞMA KONUMU’ – Bu alana sayfanın alt tarafında verilen ‘MAÇALARIN 
ÇALIŞMA KONUMU SEÇENEKLERİ’ listesinden uygun değer seçilip girilmeli. Örneğin maça 
mengene kapanmadan önce kapanacak ise girilen değer 1 olmalı. 

- ‘MAÇA ZAMANA BAĞIMLI ÇALIŞACAK’ – ‘EVET’ girilirse maça ekrandan girilen ‘MAÇA 
HAREKET ZAMANI’ kadar hareket eder, ‘HAYIR’ girilse maça siviçlere göre kapanır veya 
açılır, girilen zaman dikkate alınmaz. 

- ‘HIZ VE BASINÇ KULLANILACAK’ – ‘EVET’ girilirse maça yön valfleri dışında hız ve basınç 
oransal valflere de enerji gönderilir. ‘HAYIR’ girilse sadece maça yön valfleri devreye 
girer. Bu seçenek sadece hava veya elektrik motoru ile çalışan (redüktörlü kalıp) 
kalıplarda faydalı olabilir. 

- ‘MAÇA KAPAMA YÖN VALFİ DEVREDE KALACAK’ – ‘EVET’ girilirse maça kapama hareketi 
tamamlandıktan sonra maça kapama yön valfi devrede kalır ve enerjisi maça açma 
hareketi başlarken kesilir. ‘HAYIR’ girilse maça kapama hareketi tamamlandıktan sonra 
maça kapama yön valfinin enerjisi kesilir. 

- ‘MAÇA KADEMELİ AÇACAK’ – Bu seçenek seçilirse maça açma hareketi iki kademede 
yapılacak ve sadece 1.kademe maça açma hareketine bağlı olan aşağıdaki parametrelerin 
değerleri de dikkate alınacak. 
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- ‘1.KADEME MAÇA AÇMA GECİKME ZAMANI’ – 1.kademe maça açma hareketi 
başlamadan önce girilen süre kadar gecikme yapılır.  

- ‘1.KADEME MAÇA AÇMA ZAMANI’ – Eğer maça zamana bağımlı çalışıyorsa girilen süre 
kadar açma yapar. 

- ‘1.KADEME MAÇA AÇMA ÖNCELİĞİ’ – Aynı maça açma çalışma konumunda birden fazla 
maça açıyorsa buraya her biri için açma sıralaması girilir – 1..4. 

-  ‘1.KADEME MAÇA AÇMA KONUMU’ – Bu alana sayfanın alt tarafında verilen 
‘MAÇALARIN ÇALIŞMA KONUMU SEÇENEKLERİ’ listesinden uygun değer seçilip girilmeli. 
Yalnız bu değer kademeli maça açmaya izin verilen seçeneklerden olmalı. 

- ‘MAÇA AÇMA ZAMANA BAĞIMLI ÇALIŞACAK’ – ‘EVET’ girilirse maça ekrandan girilen 
‘1.KADEME MAÇA AÇMA ZAMANI’ kadar açma yapar, ‘HAYIR’ girilse maça siviçlere göre 
açar, girilen zaman dikkate alınmaz. 

Maçalı kalıplarda ‘KAPAMA AÇMA ÖNCELİĞİ’ ve ‘MAÇA ÇALIŞMA KONUMU’ değerleri 
makinenin çalışmasında belirleyici olduklarından dolayı, yapılan değişiklikler sadece EL 
konumundan Otomatik çalışma konumuna geçiş yapılırken etkili hale getirilir. Tüm maça 
parametre ayarları sadece EL konumunda yapılmaları tavsiye edilir, aksi halde yanlış girilen 
değerden dolayı kalıp hasar görebilir. 

 
 
 

 
 

 9 – HAVA ÜFLEME VE KAPI 
 

Bir önceki sayfada maçalar için anlatılanlar bu sayfada hava üfleme için de büyük ölçüde 
geçerlidir. MİKROSTAR’ ın yazdığı programlarda 4 ad. hava üfleme parametrik olarak 
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çalışmaktadır. Farklı uygulamalarda seçilen cihazın konfigürasyonuna göre en az bir, en fazla 
dört adet hava üfleme çıkışları tanımlanmış olabilir. Yani ekranda görülen tüm havaların 
çıkışları mevcut olmayabilir. Hatasız hava üfleme çalışması için doğru seçenek seçilmeli ve 
değer girilmeli. Her 4 ad. hava üfleme için bağımsız ve ayrı ayrı değer girilir. Aşağıdaki 
satırlarda kısaca ekrandan girilen hava üfleme parametrelerinin açıklaması verilmiştir. 

- ‘ÇALIŞMA SEÇENEĞİ’ – Bu parametrenin değeri sayfanın ortasında verilmiş olan ‘HAVA 
ÜFLEME ÇALIŞMA SEÇENEKLERİ’ ne göre girilmeli. ‘0’ – hava üfleme’ yi iptal ediyor. 

- ‘MESAFE’ – Eğer hava üfleme ‘MENGENE AÇARKEN MESAFEYE GÖRE’ seçilmiş ise, 
mengene cetvelin pozisyonu girilen değerden daha büyük olduğunda hava üfleme 
devreye girer. 

- ‘GECİKME ZAMANI’ – Hava üfleme başlamadan önce girilen süre kadar gecikme yapılır. 
- ‘ÜFLEME ZAMANI’ – Gecikmeden sonra girilen süre kadar hava üfleme yapılır. 

Hava üfleme ana çevrime paralel olarak yapıldığı için çıkışlara hidrolik ile çalışmayan farklı 
üniteler de bağlanabilir – örneğin redüktörlü kalıp. 

Bu sayfada ‘OTOMATİK KAPI’ çalışma seçeneği de mevcut. Aktif hale getirildiğinde mengene 
kapanmadan önce otomatik kapı kapama programı, mengene açtıktan sonra da kapı açma 
programı çalışır. Standart programda kapı kapama açma çalışması üç ad. pnömatik valf’e 
göre yapılmıştır – kapı kapama, kapı açma ve ileri ve geride frenleme. Kapı girilmiş olan 
zamanlara uygun şekilde çalışır. 

- ‘KAPAMA FREN’ – Bu süre tamamlandıktan sonra kapı kapama valfi ile birlikte frenleme 
valfi çeker, ön kapı kapalı sivicini gördükten sonra her iki valf bırakır.  

- ‘AÇMA ZAMANI’ – Girilen süre kadar kapı açma valfi devrede kalır. 
- ‘AÇMA FREN’ – Bu süre tamamlandıktan sonra kapı açma valfi ile birlikte frenleme valfi 

çeker, ‘AÇMA ZAMANI’ nın sonunda her iki valf bırakır. 
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 10 - ISILAR 
 

Isı kanalları, her biri diğerlerinden bağımsız farklı çalışma modlarında isi kontrolü yapabilir : 
ORANSAL ÇALIŞMA,  PİD, ısı farkına göre ORANTILI ON / OFF ÇALIŞAN TERMOSTAT, FUZZY 
LOGIC... Her ısı kanalın çalışma şekli ‘ŞİFRELİ MÖNÜLERDE’ tek tek seçilebilir. Farklı 
programlarda bu yöntemlerden sadece biri veya birden fazlası uygulanmış olabilir. 

- ‘SET DERECE’ – Buraya istenilen derece girilir. Oransal çalışmada girilen değer en fazla 
%100 dür. Isı kanalları 400 derecelik termostat olarak çalışır. Ölçülen değer 400°C üstüne 
çıktığında çıkış hemen kapatılır. Yani thermocouple’ı bağlı olmayan ısı kanalının çıkışı her 
zaman kapalı olur. 

- ‘AKTİF DERECE’ – Bu alan seçilemez ve ısı kanalın aktif derecesi görüntülenir.  
- ‘ISITICI DURUMU’ – Hesaplanmış ve o anda uygulanan güç oranı görüntülenir. 
- ‘HAFTALIK ISITICILARI AÇMA SAATİ’ – Haftanın her günü ısıtıcılar istenilen bir saat’te 

otomatik olarak devreye alınabilir. Eğer ‘ISITICILAR OTOMATİK DEVREYE ALINSIN’ çalışma 
seçeneği devrede ise, ısıtıcıları devre alma programı aktif olur ve aşağıdaki gibi çalışır: 

Girilen saat 00:00 ise iptal olur. 

24 saat içerisinde sadece bir kere çalışır ve gece 00:00 olduğunda kendini tekrar kurar. 
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Açma saati 07:30 olduğunu kabul edelim. Akşam saat 18:00’da mesai saati bitiminde ısıtıcılar 
‘KAPALI’ konuma getirilmeli. 

Gece 00:00’da program kendini kurar ve saati takip etmeye başlar. 

Sabah 07:30’da ısıtıcıları açar ve kendini kapatır. 

Elektrik besleme kesilip tekrar verildiğinde program kendini tekrar kurar. 

- ‘ISITICILAR’ – bu seçenekle ısıtıcılar açıp kapatılır. Cihaza ilk elektrik verildiğinde bu 
seçeneğe göre ısıtıcıların konumu belirlenir. ‘ISITICILARI AÇMA KAPAMA BUTONU’ ile 
ısıtıcılar alternatif olarak açılıp kapatılır, fakat bu durumda konum kalıcı değildir. 

- ‘YAĞ ISITMA’ – Eğer makinenin çalışması için belirli bir hidrolik yağ ısısı aranıyorsa bu 
seçenek faydalı olabilir. Devreye alındığında ‘ŞİFRELİ MÖNÜLER’ de set edilen dereceye 
kadar belirli bir hız ve basınç ile yağ sirkülasyonu yapılır. 

- ‘ISITICILAR OTOMATİK DEVREYE ALINSIN’ – daha önce anlatıldığı gibi ısıtıcıları belirli bir 
saat’te açmak için kullanılır. 

Set ve aktif dereceler arasındaki fark 35°C’ in üstünde ise ısıların düşük olduğu kabul edilir. 
Herhangi bir ısı bölgesi kullanılmıyorsa onun set derece alanına ekranda görülen aktif 
dereceye yakın bir değer girilmeli, çünkü uyarı mesajı olarak ‘ISILAR DÜŞÜK’ geldiğinde 
enjeksiyon,  mal alma  ve  geri emiş yapılması engellenmiş olur. 

  

 
 

 
 

 11 – SAYICI, ZAMAN ve GENEL AYARLAR 
 
- ‘YAPILACAK BASKI SAYISI’ – bu alana yapılacak baskı sayısı girilir. 
- ‘YAPILAN BASKI SAYISI’ – yapılmış olan baskı sayısı. Değer olarak sadece ‘0’ girilebilir, yani 

bu sayıcı sıfırlanabilir. ‘BASKI DEĞERLERİN KONTROLÜ’ aktif hale getirildiği zaman üstteki 
iki sayıcının farkı programsal takip edilir. İki sayıcının değerleri eşitlendiğinde baskı 
engellenmiş olup ekrana ‘BASKI SAYISI TAMAMLANDI’ uyarı mesajı gelir. Eğer ‘YAPILACAK 
BASKI SAYISI’ sayıcının değeri ‘0’ girilirse baskı sayısı kontrolü iptal olur. 

- ‘YAPILAN TOPLAM BASKI SAYISI’ – bu sayıcı sıfırlanamaz. 
- ‘TOPLAM BASKI SAYISI’ – bu sayıcı sıfırlanamaz. 
- ‘CİHAZIN DEVREDE OLUĞU SÜRE’ – bu sayıcı sıfırlanamaz. 
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 12 - GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN DURUMU 
 
Bu sayfada giriş ve çıkışlarının durumu ekranda LED ile belirtilmiştir. Her LED’in yanında giriş 
veya çıkışın numarası ve açıklamaları bulunur. Örneğin 105 No’lu giriş ‘MOTOR DEVREDE’ 
girişidir. Giriş çıkışların ayrıntılı açıklaması makinenin projesinde de verilir. Ekranda görüntü 
biraz daha geniş bir cihaz konfigürasyonu için verilmiş olabilir. Örneğin ekranda 6’lı bir 
cihazın görüntüsü olup, cihaz 4’lü olabilir. Var olmayan veya aktif olmayan girişlerin rengi 
beyazdır. Aktif olan giriş ve çıkışların LED’leri kırmızı yanar. Aktif konuma gelen fakat arızalı 
veya var olmayan çıkışların LED’leri ise yarım yanar. Çıkışların LED’leri alt ve üst bölüm olarak 
çalışır : üst bölüm programın o çıkışı aktif ettiğini ifade eder, alt bölüm ise kart’tan çıkışla ilgili 
gelen bilgiyi yansıtır. Kırmızı ise çıkış çalışıyor. Arıza LED’i yanıyor ve çıkış LED’i yanmıyorsa 
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çıkış korumaya geçmiştir – aşırı akım veya kısa devre sebeplerinden dolayı. Arıza ve çıkış 
LED’leri yanmıyorsa kart mevcut değil demektir.  
Control sistemimizde bütün kartlar gruplandırılmıştır. Üç ana grup vardır. Bu gruplar: 

 GİRİŞ KARTLARI 

 ÇIKIŞ KARTLARI 

 GİRİŞ-ÇIKIŞ KARTLARI 
 
-   ‘TEST KONUMU’ – bu seçenek aktif edildiği zaman cihaz test konumuna geçer. 
-   ‘TEST ÇIKIŞ NO’ – aktif edilecek çıkış No girilir. 
Her çıkış kartı için 1..24. Normalde ilk 16 çıkış kullanılır, 17..24 No’lu çıkışlar farklı 24 çıkışlı 
kartlar için saklıdır. 
1..8 No’lar kartın üst bölümünde, 9..16 No’lar ise kartın alt bölümünde bulunur. Çıkış No şu 
şekilde hesaplanır: 
1.kart üst bölüm 2.çıkış 152 – 2 No’lu çıkış 
1.kart alt bölüm 15.çıkış 167 – 15 No’lu çıkış 
2.kart üst bölüm 2.çıkış 252 – 24 + 2 = 26 No’lu çıkış 
2.kart alt bölüm 15.çıkış 267 – 24 +15 = 39 No’lu çıkış 
6 x 24 = 144. İlk 144 N0’lar 6 ad. çıkış kartı adresler 
Bundan sonra giriş çıkış kartlarının çıkışları adreslenir. Her giriş çıkış kartı için 1..16. Normalde 
ilk 8 çıkış kullanılır. 
1.giriş çıkış kartı  2.çıkış 662 – 144 + 2 = 146 No’lu çıkış v.s. 
 
 
 

 
 

 13 - CETVEL AYARLARI  
 

Bu sayfada mengene, enjeksiyon, grup ve itici cetvellerin uzunlukları ve ‘0’ noktaları girilir. 
Makine üzerinde basınç okuyucular varsa onların MAX basınç ve kalibrasyon ayarları da 
yapılır. Normalde cetvelleri ‘0’ pozisyona getirip bağlamak biraz zordur. Bu nedenle cetveller 
‘sıfırlanır’. Sıfırlama işlemi çok basittir. Aşağıda mengene cetveli için anlatılan diğer cetveller 
için de geçerlidir. Örneğin : 
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Mengene ‘EL KONUMUNDA’ kilitlenir. Ekranda bir değer okunur. Örneğin 27 mm. Okunan 
değerden 1 veya 2 mm çıkartılıp hafızaya alınır – 25 mm. Gerçek (fiziksel) mengene cetveli  
pozisyonunu görmek için cetvelin ‘0’ noktasına 0 girilir. Mengene ve enjeksiyon cetvelleri 
ileride sıfırlanır, itici ve grup cetvelleri geride sıfırlanır. 

- ‘NOKTALI DEĞER’ – ‘VAR’ seçilirse cetvel pozisyonu 0.1 mm hassasiyetle görüntülenir ve 
diğer sayfalarda da o cetvel ile ilgili mesafeler noktalı olur. ‘YOK’ girilirse mesafeler 1 mm 
hassasiyetle işlem görür. 

- ‘CETVELİN UZUNLUĞU’ – cetvel uzunluğu girilir. 
- ‘CETVELİN 0 NOKTASI’ – cetveli sıfırlamak için bir değer girilir. 
- ‘AKTİF DEĞER’ – cetvelin o andaki pozisyonu. 
 
 
 
 
 

 
 

 14 – RAMPA AYARLARI 
 
Oransal valflere gönderilen enerjiyi kademeli olarak değiştirmek için kullanılan parametrelere 
bu kullanma kılavuzunda kısaca ‘RAMPA’ denilir. Gönderilen voltajı kademeli olarak 
yükseltmek için girilen değere ‘KALKIŞ RAMPASI’, düşürmek için ise ‘DÜŞÜŞ RAMPASI’ olarak 
isim verilir. 
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Bu sayfada girilen rampalar makinenin performansını direkt olarak etkiler. Normalde bir 
oransal valfi çalıştırmak için sürücü kartı kullanılır. Kalkış ve düşüş rampaları bu kart üzerinde 
bir kere ayarlanır ve sabit kalır. Eğer makinede tüm hareketler tek P-Q bloğu üzerinden 
verilirse, ki bu çok sık görülen bir çözüm, sabit rampalardan dolayı makine MAX performans 
ile çalışamaz. Yüksek hız ve hassasiyetle çalışan POWERSTAR® kontrol sistemlerinde 
‘PROGRAMSAL RAMPA’ kullandığı için her hidrolik bölümün hız ve basınç için ayrı ayrı kalkış 
ve düşüş rampası tanımlanabilir. Ayrıca hareket tamamlandığında yön valfine de bırakmadan 
önce bir gecikme verilir. Böylece makine MAX hızda MIN sarsıntı ile çalışacak şekilde 
ayarlanabilir. Sürücü kartı mutlaka kullanılacaksa, kart üzerindeki rampaların MAX konuma 
alınması önerilir. Bu durumda kart hemen tepki vereceği için programsal rampa başarı ile 
kullanılabilir. 
POWERSTAR® kontrol sistemlerinde ‘PROGRAMSAL RAMPA’ şöyle çalışır: 
Rampa olarak girilen her ‘1’ değer 100 mikrosaniye’ye (0.0001 saniye) eşdeğerdir. Örnek 
olarak ‘MENGENE KALKIŞ RAMPASI’ hız için 30 olduğunu kabul edersek, hız değeri her 3 
milisaniyede %1 ile arttırılacak. Hedeflenen hız %20 ise, voltaj sıfırdan %20’ye 60 
milisaniyede ulaşacak. Yön valfinın enerjisi, hız ve basınç değerleri programsal olarak 
sıfırlandıktan sonra girilen ‘YÖN VALFİ GECİKME ZAMANI’nın ardından kesilir. 
Bu sayfada, rampalarla pek ilgisi olmayan, fakat makine özelliklerine uygun olarak girilmesi 
gereken önemli tanımlamalar bulunur : 
- ‘SİSTEM HIZI (Q) VE SİSTEM BASINCI (P) KULLANAN HİDROLİK MAKİNE BÖLÜMLERİ’ – Her 

hidrolik makine bölümünde, hız ve basınç için tek tek tanımlama yapılmalı. İşaretli ise 
sistem hız ve veya basıncı kullanılacak. Seçili değil ise sadece yön valfi ve o hidrolik 
bölüme özgü oransal basınç ve oransal hız valfleri çekecek. 

 
 
 

 



www.mikrostar.com 
POWERSTAR® 

23 

 

 

 
 

 15 - ORANSAL VALFLERİN AYARLARI 
 
POWERSTAR® kontrol sistemlerin programları mümkün olduğunca en geniş yelpaze plastik 
şişirme makineleri çalıştırabilecek şekilde yazılmıştır – en basit, oransal valf olmayan 
makineden, tüm yön valfleri oransal olan makinelere kadar. Bunu yapabilmek için program 
içerisinde her aşamada işlem gören birçok sayıda analog değişkenler (AD) tanımlanmıştır. 
Listesi ‘MAKİNENİN ÖZELLİKLERİ’ sayfasında verilmiştir. Eğer makinenin üstünde listede 
verilen herhangi bir analog değişken olarak tanımlanmış bir oransal valf çıkışı varsa, sadece 
numarasını yazarak o analog değişkeni kullanmak mümkündür. Bir oransal valfin seçme ve 
ayarlama yöntemi aşağıda anlatılmıştır: 
‘AD NO = Analog Değişken Numarası’ – Listede verilen bir analog değişken’in değerini bir 
fiziksel PWM veya 0..10V analog çıkışa bu değer ile yapılır. Önce cihaz üzerinde bulunan 
PWM veya 0..10V analog çıkışlar tespit edilir. Mevcut olan herhangi birine sadece numarasını 
girerek herhangi bir AD yönlendirilir. Örneğin : Sistem hız ve basınç oransal valfleri sürücü 
kartı olmadan çalıştırılacaksa PWM çıkışlar kullanılmalı. 1.ÇIKIŞ KARTI 1.PWM ÇIKIŞI sistem 
basınç oransal valfi sürmek için ‘AD NO’ = 2 (sistem basınç No), 2.ÇIKIŞ KARTI 1.PWM ÇIKIŞI 
sistem hız oransal valfi sürmek için ‘AD NO’ = 1 (sistem hız No) girilmeli.  
Sürücü kartı olan mengene kapama ve açma oransal yön valflerini çalıştırmak için CPU KARTI 
1.ANALOG ÇIKIŞA = 4 (mengene kapama hızı No), CPU KARTI 2.ANALOG ÇIKIŞA = 5 (mengene 
açma hızı No) girilmesi yeterlidir... Örnekler bir birinden çok farklı olabilir. Bu yönlendirmenin 
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çok önemli bir artısı daha var – herhangi bir AD aynı anda birden fazla fiziksel çıkışa 
yönlendirilebilir. ‘AD NO’= 0 ise o çıkışa ‘BEKLEME DEĞER’ uygulanır. 

 ‘MIN DEĞER’ – Oransal valf bağlandıktan sonra bu değer ile onun en alt çalışma 
bölgesi ayarlanır. Hız için ‘0’ hız, basınç için ‘0’ bar olacak şekilde. PWM veya analog 
çıkış önemli değil. Girilen değerler PWM için 0..BESLEME VOLTAJI, analog çıkış için ise 
0..24000 arası olabilir. 

 ‘MAX DEĞER’ – Bu değer ile valfin üst çalışma bölgesi ayarlanır. Hız için 100%, basınç 
için MAX SISTEM BASINCI olacak şekilde girilir. 

 ‘BEKLEME DEĞER’ – Farklı uygulamalarda oransal valflerin ‘0’ değerleri girildikten 
sonra hidrolik sistemde bir basınç kalır veya ‘0’ hız’la hareket görülebilir. Bunu 
önlemek için ‘BEKLEME DEĞER’ girilir. Makineye hareket verilmediği zaman girilen 
değer oransal valflere voltaj olarak uygulanır. Bu şekilde valf daha az ısınır ve ömrü 
uzar.  

 
17.1 -  ÖRNEK – ORANSAL VALFLERİN MİN VE MAX DEĞER AYARLARI 

Makine üzerinde bulunan oransal hız ve basınç valflerin ayarları aşağıda  yazılı olduğu gibi 
yapılabilir. ‘EL KONUMUNUNDA’ çalışılır. 
1. Basınç valfi PWM yöntemi ile 1.ÇIKIŞ KARTI 1.PWM ÇIKIŞINDAN sürülür. Besleme 24V = 
24000mV.  
2. Hız valfi PWM yöntemi ile 2.ÇIKIŞ KARTI 1.PWM ÇIKIŞINDAN sürülür. Besleme 24V = 
24000mV.  
3. İlk olarak valflerin tüm ‘BEKLEME’ voltajları 0 girin. 
4. MAX hız ve basınç elde etmek için üretici firma tarafından belirtilen akımlar, yani  voltajlar 
uygulanır. Veya tahmin edilen voltajlar – örneğin hız valfine 24000 mV, basınç valfine 10000 
mV. Çıkış değerleri ölçülürse 0.5V .. 1V daha düşük olur 
3. ‘SOL GRUP AYARLARI’ sayfasına girin. Grubu geri dayayıp ve ‘EN YÜKSEK SİSTEM 
BASINCINI’ uygulayın, örneğin 120 BAR. Bu ‘GRUP GERİ FRENLEME’ basıncı olmalı. Daha önce 
bu basınç sistemde mekaniksel olarak sınırlanmış olmalı. Bu basınç sınırlanırken ‘EN YÜKSEK 
SİSTEM BASINCI’ + 5 BAR’ olmalı, yani 125 BAR! Böylece daha sonra ayar yapıldığında basınç 
oransal valfin en üst bölgede çalışması lineer olur. Hızı da örneğin %80 girin. Hız, 
manometrede görülen sistem basıncını etkilemez (en azından öyle olmalı). Grup geri 
butonu’na basın. Örnek olarak manometrede sınırlanan basınç görüldüğünü kabul edelim. Bu 
oransal valfe daha yüksek voltaj uygulandığını göstermektedir. Voltajı düşürün – girilen değer 
9000mV olsun. Manometrede ibreyi izleyin. Basınç, ‘EN YÜKSEK SİSTEM BASINCI’ ile 
eşitlendiğinde ( örnek olarak 120 BAR’ı bulduğunda) max basınç voltaj ayarı bitmiş olur. 
Örneğin 8700mV = 8.7Volt. 
4. ‘GRUP GERİ FRENLEME’ basıncını 40 BAR girin. Büyük ihtimal daha düşük bir basınç 
göreceksiniz, örneğin 15 BAR. 
5. Basınç valfine bir ‘MIN DEĞER’ voltajı uygulayın - örneğin değeri 2000mV olsun. Tekrar 
‘GRUP GERİ’ butonuna basın. Basınç örneğin 35 BAR oldu. ‘MIN DEĞER’ voltajını yükseltin, 
örneğin 2350mV. 40 BAR’ı bulduğunuzda basınç ayarı tamamlanmış olur. 
6. Hız valfin MAX ve MIN çalışma voltaj ayarlarını yine grup ile yapılabilir. MAX hız ve basınç 
ile mal alma yapın. Hız valfin ‘MAX DEĞER’ini kullanılan oransal valfin  – 15000mV. Örneğin 
hidro motorun hızı da düştü. Voltajı yükseltin – 18000mV. Hidro motor MAX hızını bulduğu 
an hız valfin MAX hız ayarı yapılmış olur. Örneğin 18500 Volt. 
7. Mal alma hızını (veya grup frenleme hızını) örneğin %3 girin. Bu değerle o anda hidro 
motor dönmez. 
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8. Hız valfin ‘MIN DEĞER’ voltajını yükseltin – örneğin 2000mV. Hidro motor hafiften kararlı 
bir şekilde hareket ettiği an oransal valflerin ayarları tamamlanmış demektir – 3800mV. 
Bundan sonra ekrandan girdiğiniz hız ve basınç değerleri gerçek olanları yansıtır. Oransal 
valflerin ‘BEKLEME DEĞER’ine ise uygun görülen daha düşük bir değer girin. 
 
 
 
 
 

 
 

 16 – ISI KANALLARIN AYARLARI 
 

Daha önce anlatıldığı gibi ısı kanalları, her biri diğerlerinden bağımsız farklı çalışma 
modlarında isi kontrolü yapabilir : ORANSAL ÇALIŞMA,  PİD, ısı farkına göre ORANTILI ON / 
OFF ÇALIŞAN TERMOSTAT, FUZZY LOGIC... Her ısı kanalın çalışma şekli bu sayfada tek tek 
seçilebilir. Farklı programlarda bu yöntemlerden sadece biri veya birden fazlası uygulanmış 
olabilir. Bunların çalışma şekli kısaca şöyledir. 

0 – PİD ÇALIŞMA - doğru katsayı girildiğinde + / - 1 derece hassasiyet elde edilebilir. 
Rezistansları çalıştırmak için kontaktör yerine muhakkak solid state röle SSR (triyak) 
kullanılmalıdır. 

1 – ORANSAL ÇALIŞMA - rezistanslar sabit bir güç oranı ile çalışır, örneğin 65% 

Bu çalışma şekli genellikle meme rezistansı için uygundur. Yani ‘FEEDBACK’ olmayan ısı 
bölgelerinde kullanılır. Rezistans belirli bir zaman içinde girilen % değeri kadar çalışır (6.5 
saniye), diliminin geri kalan kısmında ise çalışmaz (3.5 saniye). 
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2 – TERMOSTAT GİBİ - ON / OFF. Termostatın açma kapama süreleri ‘ISI YAKLAŞMA ARALIĞI’ 
değerine göre belirlenir. 

3 – FUZZY LOGIC – programın bu versiyonunda dahil edilmemiştir. 

- ‘ISI KANALLARIN ÇALIŞMA ŞEKLİ’ – girilen parametre ilgili ısı bölgesinin çalışmasını 
belirler. Meme sadece oransal çalıştığı için ayarı yoktur. 

- ‘ISI YAKLAŞMA ARALIĞI’ - bu konumun çalışan ısı kanalların ısı yaklaşma aralıkları 0 – 25 
arası girilebilir. Çalışma prensibi şöyledir : en yüksek güç oranı,  yani 100% girilen değer + 
1’ e bölünüyor ve bu katsayı ‘SET DERECE’ ve ‘AKTİF DERECE’ farkı ile çarpıldıktan sonra o 
andaki rezistansın çalışma güç oranı elde ediliyor. Bunu iki örnek ile açıklayalım: 

1. ISI YAKLAŞMA ARALIĞI = 4°C 
SET DERECE - AKTİF DERECE = 2°C 
Her bir derece ısı farkı için artan çıkış gücü 100% / (4 + 1) = 20%  dir. 
2°C ısı farkı için rezistansın çalışma güç oranı 2 x 20 = 40%  
2. ISI YAKLAŞMA ARALIĞI = 7°C 
SET DERECE - AKTİF DERECE = 2°C 
Her bir derece ısı farkı için artan çıkış gücü 100% / (7 + 1) = 12.5% dir. 
2°C ısı farkı için rezistansın çalışma güç oranı 2 x 12.5 = 25% 
Fazla ısı kaybı olan rezistanslar için ‘ISI YAKLAŞMA ARALIĞI’ düşük olmalı -  örneğin 4, 6 (arka 
bölgeler). Az ısı kaybı olan rezistanslar için ‘ISI YAKLAŞMA ARALIĞI’ yüksek olmalı -  örneğin 
10, 18 (ön bölgeler). Kullanılan rezistansın tipine göre de aralık farklı olmalı. Örneğin seramik 
ısıtıcıların ‘ISI YAKLAŞMA ARALIĞI’ daha yüksek tutulmalı, çünkü onların ısı kaybı daha az 
olur. Bununla birlikte bazen fazla yüksek ‘ISI YAKLAŞMA ARALIĞI’ ısı dalgalanmalarına da 
neden olabilir. 0 aralık seçilir ise SET DERECE = AKTİF DERECE olduğu zaman rezistans devre 
dışı olur, SET DERECE > AKTİF DERECE ise rezistans tam güç ile çalışır. 
- ‘FAN ÇALIŞMA DERECESİ’ – eğer rezistanslar fanlı ve cihazın fan çıkışları mevcut ise bu 

parametre ile fanların devreye girme derecesi ayarlanır. AKTİF DERECE, SET DERECE’nin 
üstüne çıktığında rezistansların çıkış gücü sıfırlanır. Daha verimli çalışma elde etmek için 
fanlar gecikmeli devreye girer. AKTİF ve SET DERECE’nin farkı girilen FAN ÇALIŞMA 
DERECESİ’ ne ulaştığında fanlar çalışmaya başlar. 

- ‘OKUNAN DEĞERİ ÇARPAN KATSAYI’ – kovanın ısısını ölçmek için farklı thermokupul’lar 
kullanılabilir, örneğin J, K… Ayrıca kullanılan alışıma göre çıkış voltajı da farklı olabil, 
örneğin Fe-Const, Ni-Cr-Ni … Bu katsayı ile kullanılan thermokupul’ların farklılıkları 
giderilir. Doğru katsayı ile hatasız ısı olçumu yapılır.  

- ‘ISI FARKI +/- °C’ – İmalat aşamasında ısı kanalların kalibrasyonu MİKROSTAR’da yapılır. 
Gerekiyorsa ortam ısısına göre bu alana bir değer girilir. 

- ‘OKUNAN DEĞER’ – Bu değer derece değildir! Isı kanalından gelen 0..65535 arası bir 
değerdir. 

- ‘AKTİF DFERECE °C’ – ‘OKUNAN DEĞER’, ‘OKUNAN DEĞERİ ÇARPAN KATSAYI’ ile 
çarpıldıktan ve ‘ISI FARKI +/- °C’ ile toplandıktan sonra gerçek ısı değeri elde edilir. 
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 17 - MAKİNE ÖZELLİKLERİ  
 

 
Farklı özelliklere sahip olan makineler çalıştırabilmek için ilk olarak bu sayfada bulunan ve 
makinenin özelliklerini yansıtan parametreler doğru girilmeli. Farklı uygulamalarda sayfadaki 
seçeneklerinin sayısı farklı olabilir. Örnek olarak verilen parametrelerinin açıklaması kısaca 
söyledir: 
- ‘İTİCİ SİVİÇLİ’ – İtici üzerinde cetvel yoksa bu seçenek aktif olmalı. 
- ‘İTİCİ İLERİ HAREKETİ ZAMANLI’ – Bir önceki seçenek ‘İTİCİ SİVİÇLİ’ devreye alınmışsa itici 

ileri hareketi zamana bağımlı yapılır. Siviç kontrolü iptal olur. 
- ‘İTİCİ GERİ HAREKETİ ZAMANLI’ – İlk seçenek ‘İTİCİ SİVİÇLİ’ devreye alınmışsa itici geri 

hareketi zamana bağımlı yapılır. Siviç kontrolü iptal olur. 
- ‘GRUP SİVİÇLİ’ – Grup üzerinde cetvel olmadığı zaman bu seçenek aktif olur. 
- ‘GRUP İLERİ HAREKETİ ZAMANLI’ – Eğer önceki seçenek ‘GRUP SİVİÇLİ’ devreye alınmışsa 

grup ileri hareketi zamana bağımlı yapılır. Siviç kontrolü iptal olur. 
- ‘GRUP GERİ HAREKETİ ZAMANLI’ – Eğer ‘GRUP SİVİÇLİ’ devreye alınmışsa grup geri 

hareketi zamana bağımlı yapılır. Siviç kontrolü iptal olur. 
- ‘GRUP DAYAMA BASINÇ SİVİCİ’ – ‘GRUP SİVİÇLİ’ devreye alınmışsa bu seçenek kontrol 

edilir. 
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- ‘MAKİNE YAĞLAMADA BASINÇ SİVİCİ VAR’ – Normalde girilen ‘MAKİNE YAĞLAMA BASKI 
SAYISI’ndan sonra ‘MAKINE YAĞLAMA ÇALIŞMA SÜRESİ’ kadar makine yağlama yapılır. 
Fakat bu seçenek devreye alındığında, ‘MAKINE YAĞLAMA ÇALIŞMA SÜRESİ’ içerisinde 
projede belirtilmiş makine yağlama basınç siviç girişi kontrol edilir. Eğer bu süre içerisinde 
girişten ikaz gelirse makine yağlama tamamlanmış kabul edilir. İkaz gelmezse ekrana hata 
mesajı gelir. 

- ‘BAKALİT ÇALIŞMA KONUMU’ – Bu seçenek devreye alındığında, çevrim içerisinde bakalit 
çalışmaya uygun olan bazı değişiklikler yapılır. 

- ‘ISI KONTROLÜ SSR İLE YAPILIR’ – Isıtıcıları açıp kapatmak için kontaktör yerine ‘SSR’ 
kullanıldığında bu seçenek aktif olmalı. 

- ‘EKRAN KORUMA’ – Ekranın aydınlatmasını kapat için kullanılır. Her zaman aktif olması 
önerilir. Aydınlatmanın ömrünü uzatır. 

- ‘YÜKSEK HİDROLİK YAĞ ISISI MAKİNEYİ DURDURSUN’ – İfade edildiği gibi yağ ısısı set 
edilenin üstüne çıkarsa ekrana hata mesajı gelir makineye hareket verilemez. 

- ‘6.AD MENGENE AÇMA/KAPAMA HIZI +/- OLACAK’ – Eğer makine üzerinde mengene yön 
hız oransal valfi mevcut olup da ileri/geri hareketi tek 0..10V analog çıkış voltajı ile 
sağlanıyorsa, bu seçenek belirleyici olur. Devrede ise açma/kapama hareketlerinde farklı 
polariteli voltajlar verilir ve bir sonraki seçeneğe bakılır. 

- ‘6.AD MENGENE KAPAMA HIZI DEĞERİ + OLACAK’ – Bu seçenek bir öncekine bağımlı 
çalışır. Her ikisi de devrede ise mengene kapama hareketinde çıkış 0..+10V, açma 
hareketinde ise 0..-10V arası voltaj verecek. Sadece bir önceki seçenek devrede ise tam 
tersi görülür – mengene açma hareketinde çıkış 0..+10V, kapama hareketinde ise 0..-10V 
arası voltaj verecek. 

- Mengene oransal yön hız valfi için anlatılanlar bir sonraki seçenekler için de geçerlidir. 
Eğer açıklaması yapılmış oransal valf makine üzerinde mevcut ise, ayarı anlatıldığı gibi 
yapılır. 

‘Program içerisinde işlem gören analog değişkenlerinin isim ve No’ları ’. 

Daha önce ‘F3 - ORANSAL VALFLERİN AYARLARI’ sayfasında anlatıldı gibi  

POWERSTAR® kontrol sistemlerin programları mümkün olduğunca en geniş yelpaze plastik 
enjeksiyon makineleri çalıştırabilecek şekilde yazılmıştır – en basit, oransal valf olmayan 
makineden, tüm yön valfleri oransal olan makinelere kadar. Bunu yapabilmek için program 
içerisinde her aşamada işlem gören birçok sayıda analog değişkenler (AD) tanımlanmıştır. 
Listesi bu sayfada verilmiştir. Listede bulunan herhangi bir analog değişken kullanılabilir. 
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 18 - GENEL PARAMETRE AYARLARI 
 
Ekranda  görülen parametreler imalatçı firma tarafından girilir. 
- ‘NETWORK ID NO VE MAKİNE İSMİ’ – 5 basamaklı bir sayı ile makineye özel bir numara 

verilir. Bu sayı network’ü yöneten bilgisayar için yeterlidir. İlk basamak NETWORK NO 
(MAX 9), ikinci basamak Makine tipi (MAX 9), en son üç hane ise Makine numarasını ifade 
eder (MAX 255) 

- ‘MAKİNE İSMİ’ – En fazla 30 karakterden oluşan bir makine ismi girilir. 
-  ‘GENEL KORUMA ZAMANI’ – Girilen süre içerisinde bir hareket tamamlanamazsa 

otomatik çevrim yarıda kesilir. Örneğin grup ileri. Bazı hareketlerde farklı koruma 
zamanları tanımlanmış olabilir. Örneğin kalıp koruma. 

- ‘MAL ALMA KORUMA ZAMANI’ – Normalde süresi uzun olan bir koruma zamanıdır. Mal 
bittiğinde alarm verilir. 

- ‘EKRAN KORUMA ZAMANI’ – Ekran koruma seçilmişse, herhangi bir tuşa basılmazsa, bu 
sürenin sonunda ekranın aydınlatması kapatılır. 

- ‘EN YÜKSEK SİSTEM BASINCI’ – Makinenin en yüksek çalışma basıncı girilir. 
- ‘EN YÜKSEK MAL SIKIŞTIRMA BASINCI’ – Mal sıkıştırma oransal basınç valfin çalışma 

basıncı girilir. 
- ‘1.ÇIKIŞ KARTI PWM BESLEME VOLTAJI’ – 2.ÇIKIŞ KARTI hariç tüm PWM çıkışların besleme 

voltajıdır. Normalde 24V olmalı. Girilen değer milivolt cinsindendir. Yani 24000 aslında 
24V ifade eder. 
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- ‘2.ÇIKIŞ KARTI PWM BESLEME VOLTAJI’ – İhtiyaç duyulduğunda 2.ÇIKIŞ KARTI’n beslemesi 
24V’tan farklı olabilir. Buraya farklı değer girilebilir. 

- ‘YAĞ ISITMA SET DERECE’ – Yağ ısıtma yapılacaksa, girilen dereceye kadar yağ ısıtma 
yapılır. 

- ‘YAĞ ISITMA HIZI’ – Yağ ısıtma yapılacaksa, bu değer hız oransal valfine uygulanır. 
- ‘YAĞ ISITMA BASINCI’ – Yağ ısıtma yapılacaksa, bu değer basınç oransal valfine uygulanır. 
‘KULLANILAN DIL : 0-TUR, 1-ENG …’ – Dil seçeneği mevcut ise rakamlara göre farklı dil seçimi 
yapılır. 
 
 

 
 
 
 

 19 – KALIP KORUMA AYARLARI 
 
Görüntülenen parametreler, kullanıcı hatalarını önlemek için üretici tarafından önceden 
ayarlanmıştır. 
- "Mengene kapalı" - Kalıbı ayarlarken, mengene bu sabitler ile kapatılır 
hız ve basınç değerleri. 
- "Mengene hızlı kapanma" - Hızlı kapanma arasındaki MIN farkını belirler 
ve mengene sayfasında girilen kalıp koruma mesafeleri. 
- "Kalıp koruma mesafesi" - Yaylı kalıp seçeneği etkinleştirilmediğinde, 
izin verilen en yüksek kalıp koruma mesafesi. 
- "Kalıp koruma hızı ve basıncı" - En yüksek hız ve basınç değerleri 
kalıp koruma mesafesi boyunca uygulanabilir. 
- “Mengene kilitleme” - Kalıp ayarı yapılırken kelepçe kilitleme sırasında uygulanacak en 
yüksek hız ve basınç değerleri. 
- “Mngene kilitli basınç” - Kalıp ayar konumunda "kalıp kilitli" durumunu belirleyen basınç 
değeri. 
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- "Kalıp koruma" + "basınç" - Kullanıcı tarafından girilen kalıp koruma basıncının üzerinde 
görülebilen en yüksek basınç farkı. Bu sınır aşıldığında, kenetleme hareketi iptal edilir. 
- "Okunan kalıp koruma basıncı" - En son kalıp koruma basıncı okundu. 
- "Mengene birimi cetveli" 0 "konumu" - Kalıp cetvelinin sıfır konumu. 
- "Mengene ünitesi açma basıncı" - En yüksek kelepçeleme basıncı. 
 
 
20 – RAPOR SAYFALARI 
 
20.1. Parametre Değişimi – Log Data  
 
İki tarih-saat arasındaki veriler raporlanabilir ve csv dosyasına aktarılabilir. Bu rapor 
ekranında değiştirilen parametrelerin açıklamaları ve girilen yeni değer ile birlikte eski 
değerleri kullanıcıya gösterilir. 
 

 
 
 
20.2. Hata Mesajları - Alarmlar 
 
İki tarih-saat arasındaki veriler raporlanabilir ve csv dosyasına aktarılabilir. Bu rapor 
ekranında makinenin çalışması sırasında otomasyon sisteminin verdiği alarm-uyarı mesajları 
yer almaktadır. Aynı zamanda bu alarm-hata mesajlarının hangi kullanıcı çalışırken 
gerçekleştiğine dair açıklama da mevcuttur.  
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20.3. Baskı Kayıtları 
 
Bu sayfada, döngülerin bazı parametreleri. Aynı değerler istatistiksel veri olarak da 
kaydedilebilir. 
 

 
 
 
 

 
 
21. KLAVYE AÇIKLAMALARI 
 

     MENGENE KAPAMA. İtici geride değil, ön kapı kapalı değil veya maçalar, çalışma 

seçeneklerine göre açık veya kapalı değil ise ekrana uyarı mesajı gelir. 

 

   MENGENE AÇMA. Maçalar, çalışma seçeneklerine göre açık veya kapalı değil ise 
ekrana uyarı mesajı gelir 
 

 GRUP İLERİ. Mengene kapalı değil ise ekrana uyarı mesajı gelir. 
 

 GRUP GERİ. Basılı olduğu sürece grup sonuna kadar geri gider. 
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 İTİCİ İLERİ. Mengene geride değil ise ekrana uyarı mesajı gelir. Maçaların 
kontrolü de yapılır. 
 

 İTİCİ GERİ. İticiyi geri alır. Maçaların kontrolü yapılır. 
 
 

 ENJEKSİYON. Enjeksiyon ve bekletme işlemleri yapılır. Isı düşükse enjeksiyon 
yapılmaz. 
 

 MAL ALMA. Mal alma prosedürü gerçekleştirilir. Isı düşükse mal alma 
yapılmaz. 
 

 GERİ EMİŞ. Geri emiş prosedürü gerçekleştirilir. Isı düşükse dekompresyon 
yapılmaz. 
 

      OTOMATİK MAL ALMA.  
 
 

 MAÇA KAPAMA. Seçilen maça kapatılır. Maçalar sanal butonlar ile seçilebilir. 
 
 

 MAÇA AÇMA. Seçilen maça açılır. Maçalar sanal butonlar ile seçilebilir. 
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 HAVA ÜFLEME. HAVA ÜFLEME SÜRESİ kadar çıkış sağlar. Sanal tuşlar ile hava 
sayısı seçilebilir. 
 

 MAKİNE YAĞLAMA. Basıldığında makine yağlama yapılır. 
 
 

 MOULD HEIGHT ADJUSTS BACKWARD. The clamp set is moved backward. If 
the clamp is not on backward position, a warning message is displayed. 
 

 MOULD HEIGHT ADJUSTS FORWARD. The clamp set is moved forward. If the 
clamp is not on backward position, a warning message is displayed. 
 

 KAPI KAPAMA. 
 

 KAPI AÇMA. 
 

 Kullanılmıyor 
 

 Kullanılmıyor 
 
 

 ‘START’ ile çevrim başlatılır. 
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 ‘RESET’ – Son hata mesajı silinir ve alarm susturulur. Bazı uygulamalarda 
‘TAKİP SAYFASINDA’ iken ‘CLR’ tuşu ‘RESET’ tuşu gibi çalışır. 

 
 

 ‘POMPA START’ – Ana motor çalıştırılır. 
 
 

 ‘POMPA STOP’ – Ana motor durdurulur. 
 
 

 ‘EL KONUMU’ – alttaki 3 satırda bulunan toplam 24 ad. tuş geçerli olur. 

 
 
 

 ‘YARI OTOMATİK’ – çevrim bittiğinde her defa ‘START’ tuşu ile tekrar yeni bir 
çevrim başlatılır. 
 

 ‘TAM OTOMATİK’ – Tam otomatik çalışma konumunda bir sonraki çevrim 3 
farklı şekilde başlatılır. Otomatik start alma seçenekleri ‘İTİCİ’ sayfasında bulunur ve fotoselli, 
kapı ile veya zaman ile olabilir. 
 

 ‘ISITICILAR’ – Bu tuş ile ısıtıcılar alternatif olarak açık, kapalı veya düşük güç 
konumuna alınır. 
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 KALIP OTOMATİK AYAR - Alternatif olarak kalıp ayarlarını seçmek için bu tuşu 
kullanın. 'MANUEL MOD' - redüktör ileri / geri tuşları devre dışı, 'KALIP AYARI' - redüktör ileri 
/ geri tuşları geçerlidir, 'OTOMATİK KALIP AYARI' - otomatik kalıp ayar programını başlatmak 
için redüktör ileri veya geri tuşunu kullanın. Otomatik kalıp ayarlama programı 'RESET' tuşu 
ile iptal edilir. 
 
 

 ‘ACİL STOP’ – Ana motoru durdurur ve valflere giden 
enerjiyi keser. 

 
 
 

 RFID ile kullanıcı girişi yapılır. 


