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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

i 

 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 .................................................................................................... 2 
1. KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN TEMELLERĠ..................................................................... 2 

1.1. Sistemin Tanımı ............................................................................................................ 2 
1.2. Kontrol .......................................................................................................................... 2 
1.3. Otomatik Kontrol Sistemleri ......................................................................................... 2 
1.4. Otomasyon Sistemlerinde Kontrol ................................................................................ 2 
1.5. Otomasyon Sistemin Tercih Edilme Nedenleri ............................................................. 3 

1.5.1. Gemi Otomasyonunun Avantajları ve Dezavantajları ........................................... 3 
1.6. Kontrol Elemanları ve Sensörler ................................................................................... 4 
1.7. Kapalı Çevrimli Denetim .............................................................................................. 5 
1.8. Programlanabilir Denetleme Kontrolü (PLC) ............................................................... 7 
1.9. Programlanabilir Denetleme Kontrollü (PLC) Sistemlerin Röleli Sistemlerden 

Üstünlükleri .......................................................................................................................... 8 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ................................................................................................. 9 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 10 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .................................................................................................. 11 
1. ANA VE YARDIMCI MAKĠNELERĠN OTOMASYON VE KONTROL SĠSTEMLERĠ11 

1.1. Makine Dairesi Kontrol Uygulamaları ........................................................................ 11 
1.1.1. Ana Makine Hız ve Yük Kontrolü ....................................................................... 11 
1.1.2. D/G 1-2 Yük Kontrolü ve Senkronizasyon.......................................................... 13 
1.1.3. Kazan Seviye, Yanma ve Buhar Basınç Ölçüm ve Kontrolleri ........................... 17 
1.1.4. Soğutma Suyu, Yağlama Yağı, Sıcaklık ve Basınç Kontrolleri .......................... 19 
1.1.5. Separatör Kontrol Sistemleri ............................................................................... 21 
1.1.6. Kirlilik, Tuzluluk Ölçüm ve Kontrolleri .............................................................. 24 
1.1.7. Tank Sistemleri Seviye Kontrolleri ..................................................................... 26 
1.1.8. Skavenç Havası Yanma Kontrolleri .................................................................... 27 

2.1. Otomatik Kontrol Uyarı Sistemleri ............................................................................. 28 
2.1.1. Ana Makine ......................................................................................................... 28 
2.1.2. Dizel Jeneratörler ................................................................................................. 30 
2.1.3. Kazanlarda Yapılan Kontroller ............................................................................ 30 
2.1.4. Acil Durum Aydınlatma Dizeli ........................................................................... 30 
2.1.5. Yangın Algılama Sistemi ..................................................................................... 30 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 32 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 33 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 .................................................................................................. 34 
3. ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK CĠHAZLARIN BAKIMI ........................................... 34 

3.1. Elektrikli Test ve Ölçüm Cihazlarının Yapısı ve ÇalıĢması ........................................ 34 
3.1.1. Analog Ölçü Aletleri............................................................................................ 35 
3.1.2. Dijital Ölçü Aletleri ............................................................................................. 35 

3.2. Kullanım Yerlerine Göre Ölçü Aletleri ....................................................................... 36 
3.2.1. TaĢınabilir Ölçü Aletleri ...................................................................................... 36 
3.2.2. Pano Tipi Ölçü Aletleri ........................................................................................ 36 

3.3. ÇeĢitli Elektriksel Ölçü Aleti Tanımları ...................................................................... 37 
3.4. Ölçü Aleti Seçimi ve Kullanımı .................................................................................. 39 
3.5. Elektrikli Tahrik ve Kontrol Sistemleri ....................................................................... 39 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

ii 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................... 41 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ..................................................................................... 42 

MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 43 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 45 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 46 
 

 

  



 

iii 

 

AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik  

DAL Gemi Makineleri 

MODÜLÜN ADI Otomatik Kontrol 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/16 

MODÜLÜN AMACI 

Öğrenciye gemide otomasyon ve kontrol sistemlerine 

yönelik bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Makine kontrol odasında bulunan monitör sistemi 

yardımı ile arıza teĢhisi yapabileceksiniz.  

2. Ana ve yardımcı makinelerin otomasyon ve kontrol 

sistemlerinin bakımını yapabileceksiniz. 

3. Elektrikli ve elektronik cihazların bakımını 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Gemi elektriği atölyesi, gemi makineleri 

simülatörü 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, otomatik kontrol 

elemanları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) dünya denizcilerinin yetiĢtirilmesinde bir 

standart oluĢturmak amacıyla hazırladığı STCW 78-95 SözleĢmesi ve bu sözleĢmeye uygun 

olarak meslek liselerinin gemi makineleri bölümü öğrencilerinin gemilerde otomatik kontrol 

sistemlerini temel olarak bilmeleri ve kullanmaları gerekmektedir. Otomatik Kontrol 

modülünde geliĢen teknolojinin gemi makinelerine katkıları anlatılacaktır. 

 

Bu modül, gemilerde otomatik kontrolü tanıyıp gemi ana makinesinin bakımını elde 

edilen sonuçlara göre planlayarak yapabilmenize yardımcı olacaktır. 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Makine kontrol odasında bulunan monitör sistemi yardımı ile arıza teĢhisi 

yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Otomatik kontrolün yaygınlaĢmasının nedenlerini araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı pano 

hazırlayınız. 

 Gemi makinesinin otomasyonlu olmasının zabitler açısından faydalarını 

araĢtırınız. 

 

 

1. KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN 

TEMELLERĠ 
 

1.1. Sistemin Tanımı 
Özel bir görevi yapmak üzere aralarında belirli iliĢkiler ve etkileĢimler bulunan 

nesneler ve donanımların bir bütün oluĢturacak biçimde bir araya gelmesine sistem denir. 

 

1.2. Kontrol 
 

Kontrol; sistemleri belirli bir duruma yönlendirme, sistemlerin iĢleyiĢine ve gidiĢatına 

müdahale etmektir.  

 

1.3. Otomatik Kontrol Sistemleri 
 

Bir sistemin gidiĢini ve yönetimini otomatikleĢtirmek, verilen referanslara göre 

sistemin otomatik olarak iĢlemesini sağlamaktır. Bazı kurumlar veya özel kuruluĢlar, tesisler 

ve fabrikalar genelde sistemlerini ve iĢleyiĢ biçimini bir otomatik kontrol sistemi üzerine 

entegre etmiĢlerdir. Bu entegre sonucunda üretim kalitesinin ve verimliliğin arttırılması ve 

sistematik çalıĢmanın verdiği faydalardan yararlanmaktadırlar. 

 

1.4. Otomasyon Sistemlerinde Kontrol  
Gemi otomasyon sistemlerinde genellikle dokunmatik endüstriyel bilgisayarlar 

kullanılmaktadır. Bu bilgisayarlara yüklü yazılımlar sayesinde bir arayüzle kullanıcı burada 

sistemini kontrol etmekte, sistem hakkındaki bütün verilere ve raporlara ulaĢabilmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 1.1: Ana makine kontrol odası 

Büyük sistemler, normal PC veya endüstriyel PC’ler kullanılarak denetlenir. Burada 

sadece PC’nin olması yetersizdir. Bu sistemi kontrol edecek yazılıma da ihtiyaç vardır. Bu 

ihtiyaçtan dolayı yazılım firmalarının birçoğu da endüstriyel alandaki yazılımlara yönelim 

göstermektedir. Bu yazılımlar sayesinde sistemin iĢleyiĢini yazılımınız destekliyorsa size  

simülasyon olarak da görme imkânı sunulabilir.  

 

Bu sistemler genelde donanım ve yazılım olarak birlikte entegre edilir. 

 

1.5. Otomasyon Sistemin Tercih Edilme Nedenleri 
Otomasyon sistemin tercih edilme nedenleri; 

 ĠĢ gücü, 

 Denetim kararlılığı, 

 Sıfır hata veya sıfıra yakın hataya sahip olmasıdır.  

 

1.5.1. Gemi Otomasyonunun Avantajları ve Dezavantajları 
 

 Bir gemi makinesinde kullanılan otomasyon sisteminde her Ģeyin esnek ve 

kontrol edilebilir olması, zabıtanın iĢine gelmektedir çünkü bu durum, 

bilgisayar ekranında sistemin iĢleyiĢini, varsa arızanın yerini, tüketilen yakıt 

miktarını vb. gemi makinesini ilgilendiren birçok bilgilere eriĢim ve kontrol 

kolaylığı sağlar. 

 Bu gemi sahibine zaman, kalite, maliyet, hız ve kâr olarak geri dönmektedir. 

 Bu sistemlerin en büyük dezavantajı ilk kurulumunun çok maliyetli oluĢudur. 

Bu maliyet de uzun vadede çoğu otomasyon sistemlerinde kendini amorti 

etmektedir.  

 Bir diğer zararı ise bu otomasyonlu sistemlerin gemi makineleri çalıĢanlarının 

sayısında azalmaya sebep olmasıdır. 
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Resim 1.2: Gemi makineleri simülatör uygulama sınıfı 

 

1.6. Kontrol Elemanları ve Sensörler 
 

Ġnsanlar çevrelerindeki değiĢiklikleri duyu organları vasıtası ile algılar ve buna bağlı 

olarak da hareket ederler. Buna örnekler verecek olursak üĢüdüğümüzde ısıtıcıyı açarız veya 

ortam karanlık olduğunda ıĢığı yakarız. Tüm bu fiziksel ortam değiĢikliklerini (ısı, ıĢık, 

basınç, ses vb.) bizim yerimize algılayan cihazlara “SENSÖR”, algıladığı bilgiyi elektrik 

enerjisine çeviren cihazlara “TRANSDUSER” denir.  

 

Sensörlerden alınan veriler elektrik sinyaline dönüĢtürüldükten sonra elektronik 

devreler tarafından yorumlanarak mekanik aletlere kumanda edilebilir. Bu sayede hem 

günlük hayatımızı hem de endüstriyel üretim süreçlerini çok daha kolaylaĢtırmıĢ oluruz. 

Aslında, sensör ve transduserleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak biraz zordur. ġöyle ki 

mikrofon, sesi algılayan bir sensördür. Öte yandan ses dalgalarını içindeki bobin aracılığıyla 

elektrik akımına dönüĢtürdüğü için bir transduserdir. Bu yüzden bu iki kelimeyi eĢ anlamlı 

kabul edebiliriz.  

 

Transduserler, iki farklı sistem arasında bilgi nakli yapan elemanlardır. Birinci 

sistemdeki bilgiyi ikinci sisteme uygun hâle getirirler. Sensörler ise ortam değiĢkenlerini 

algılayan elamanlardır. 

 

Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte birçok iĢ makinesinin kumandasında, kapıların 

otomatik açılıp kapatılmasında, birçok aygıtın istenildiği zaman devreye sokulup çıkartılması 

gibi birçok yerde transduserler kullanılır. Bu sayede hem günlük hayatımızı hem de 

endüstriyel üretim süreçlerini daha çok kolaylaĢtırmıĢ oluruz. 
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 Isı transduser ve sensörleri; manyetik transduser ve sensörler, basınç (gerilme) 

transduserleri, optik transduser ve sensörler, ses transduser ve sensörleri olmak üzere 

sınıflandırılabilir. 

 

Resim 1.3: Sıcaklık ölçer (Pyrometer)   Resim 1.4: Optik sensör 

 

 

Resim 1.5: Manyetik transduser veya sensör    Resim 1.6: Basınç transduser veya sensörleri 

1.7. Kapalı Çevrimli Denetim 
 

Bir kapalı çevrim denetim sisteminde çıkıĢ değiĢkeni, ölçme elemanı ile ölçülür ve 

ölçme büyüklüğü giriĢe geri beslendikten sonra referans bir değer ile karĢılaĢtırılır. 

KarĢılaĢtırma sonucunda hata sinyali elde edilir, hata sinyalinin yapısına ve denetlenen çıkıĢ 

değiĢkenine uygun bir denetim sinyali üretilir. Kapalı çevrim denetim sistemine geri 

beslemeli denetim sistemi de denilebilir. 

 

 

Geri beslemeli denetim sisteminde üç iĢlem gerçekleĢir. Bunlar;  

 Ölçme,  

 Karar,  

 Uygulama olarak sıralanır.  
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Ölçme aĢamasında denetlenen çıkıĢ değiĢkeni ölçülür. Karar aĢamasında ölçülen 

değerin istenen değerden ne kadar farklı olduğu hesaplanır. Bir baĢka ifade ile hata 

hesaplanır. Denetim uygulaması için bu hata değeri kullanılır. Uygulama aĢamasında hatayı 

azaltıcı yönde, değiĢkenler üzerinde etkili olan bir denetim sinyali uygulanır. 

 

ġekil 1.7’de kapalı çevrim denetim sistemi blok Ģeması görülmektedir. ġekilde 

görüldüğü gibi denetlenen sistem üzerinde iç devrelerle ve çevresel koĢullarla ilgili 

istenmeyen bozucu etkiler bulunmaktadır. Bu bozucu etkiler sonucunda çıkıĢ parametresi 

istenen değerden sapar. ÇıkıĢ parametresinin belirli bir oranı, hata algılayıcıya geri beslenir. 

Hata algılayıcı giriĢine, çıkıĢ parametresinin olması istenen değeri uygulanır. Hata algılayıcı 

geri besleme değerinin ayar (set) değerinden ne kadar saptığı ile ilgili bir fark gerilimi üretir. 

Fark gerilim değeri, denetim modu ünitesine uygulanır. 

 

ġekil 1.7: Kapalı çevrim denetim sistemi 

ġekil 1.8’de verilen sistemde kapalı bir odanın sıcaklık kontrolü yapılmaktadır. 

Sıcaklığın verilen referans değeri (ω) seviyesinde tutulması için öncelikle oda sensöründen 

alınan ortam sıcaklığı bilgisi ile referans değer denetleyici (C) tarafından karĢılaĢtırılması 

gerekir. Bunun sonucunda üretilen kontrol iĢareti (u), motoru kumanda eder. Motora bağlı 

olan valf (V), ısıtıcıyı kontrol etmektedir. Böylelikle ısıtıcının ortam sıcaklığına göre 

çalıĢtırılması ya da durdurulması sağlanır. 

 

ġekil 1.8: Kapalı çevrim denetim sistemi örneği 
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1.8. Programlanabilir Denetleme Kontrolü (PLC) 
 

Bütün PLC iĢletim sistemlerinde birbirine çok benzeyen iĢletim sistemi programları 

kullanılır. Bu programlar ROM’da bulunur ve üretim aĢamasında sisteme yüklenir. Genel 

olarak iĢletim sistemi programı Ģu iĢlevleri yerine getirir: Kullanıcı programını yürütür, olay 

ve zamana bağlı kesme hizmet programlarının çalıĢmasını düzenler, Sistemin hatalı çalıĢma 

durumları belirler ve PLC’lerin haberleĢmesini düzenler. Kontrol edilmesi istenen birimlerde 

(motor yol vericisi, selenoid valf, gösterge lambası vb.) çıkıĢ arabiriminin terminallerine 

bağlanır.  

 

Programlanabilir lojik denetleyici, giriĢ ve çıkıĢ birimleri açısından Resim 1.9’dan da 

anlaĢılacağı gibi lojik denetleyici, giriĢ bilgilerini tarayarak kontrol eder, yazılan mantığa ve 

giriĢ bilgilerine göre çıkıĢ bilgilerini oluĢturur. 

 

Resim 1.9: Programlanabilir denetleme kontrolü giriĢ / çıkıĢ birimleri 

PLC’ler makine ve prosesleri kontrol etmek için mantık, sıralama, zamanlama, sayma 

ve aritmetik gibi bazı belirli iĢlemleri gerçekleĢtirmeyi sağlayan komutların depolandığı 

programlanabilir bir hafızası olan sayısal elektronik araçlardır. PLC’ler endüstri alanında 

kullanılmak üzere tasarlanmıĢ, dijital prensiplere göre yazılan fonksiyonu gerçekleĢtiren, 

sistemleri giriĢ-çıkıĢ kartları ile denetleyen, zamanlama, sayma, saklama ve aritmetik iĢlem 

fonksiyonları ile kontrolü sağlayan elektronik sistemlerdir. Geminin emniyeti, otomasyonu 

sayesinde sağlanmaktadır. Bu nedenle ekonomide büyük kazançlar sağlar. Aritmetik iĢlem 

özelliklerinin PLC’lere daha sonradan eklenerek bu cihazların geri beslemeli kontrol 

sistemlerinde de kullanılabilmelerine imkân sağlamıĢtır. PLC, hafızasındaki programın akıĢı 

içinde, giriĢleri okuyup programda istenilen kontrol iĢaretlerini çıkıĢa ileten ve çıkıĢlara 

yazan bir mikrobilgisayardır. PLC’lerin farklı çeĢit ve modelleri vardır. Tüm PLC’lerde 

aĢağıdaki bölümler bulunmalıdır: 

 

 Merkez iĢlem birimi (CPU)  

 GiriĢ birimi (in puts)  

 ÇıkıĢ birimi (out puts)  

 Arayüz birimi  
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1.9. Programlanabilir Denetleme Kontrollü (PLC) Sistemlerin Röleli 

Sistemlerden Üstünlükleri 


 PLC’ler yazılım ile kontrol edildiklerinden arıza, ekrandan rahatlıkla tespit 

edilip onarılabilir.  

 PLC’ler mikro yapılı olduklarından iĢletmelerde çok küçük bir yer kaplar.  

 Röleli sistemlerde akıĢ diyagramları ekrandan görülmezken PLC’li sistemlerde 

akıĢ diyagramının ekrandan takibi kolaydır. Sistem değiĢiklikleri PLC ile 

kolaylıkla yansıtılabilir.  

 PLC’ler tozlu, kirli, nemli olumsuz ortamlarda güvenlikle çalıĢabilir. Uzun 

ömürlüdür ve kolay kolay arıza göstermez.  

 PLC’lerdeki röleler çok sayıda kontağa sahip olmasına rağmen klasik rölelerde 

üçten fazla kontak bulunmamaktadır. PLC’lerdeki rölelerde kontak sayısı 100’e 

kadar çıkabilir.  

 PLC’li sistemlerde ortak programlama dili Ladder çok kolay ve anlaĢılırdır. 

Önceden çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol edilebilir. Takibi kolaydır. Programın akıĢ 

diyagramı monitörden izlenip arızalar kolaylıkla tespit edilebilir.  

 PLC’ler milisaniye ile saatler arasındaki zaman aralığında çalıĢtırılabilir.  

 Rölelerde hareketli aksam bulunmasına rağmen PLC’lerde hareketli aksam 

bulunmamaktadır. Bundan dolayı PLC’ler kolay kolay arıza göstermez.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre makine kontrol odasında bulunan monitör 

sistemi yardımı ile arıza teĢhisi yapınız.  

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gemi makineleri simülatöründe ekran 

görüntülerini inceleyiniz. 

 Ġncelemeyi ders öğretmeninizin gözetiminde 

yapınız. 

 Ana makine soğutma sistemindeki 

(Fresh Water Cooling System) 

valflerin açık / kapalı konumlarının 

uygulamasını yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) PLC’lerdeki rölelerde kontak sayısı 1000’e kadar çıkabilir. 

 

2. (   ) PLC’li sistemlerde akıĢ diyagramının ekrandan takibi kolaydır. 

 
3. (   ) Sensörler, ortam değiĢkenlerini algılayan elemanlardır. 

 
4. (   ) Transduserler iki farklı sistem arasında bilgi nakli yapan elemanlardır. 

 
5. (   ) Otomatik kontrol yakıt verimini arttırmaz. 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi PLC’lerin özelliklerinden değildir?  

A) PLC’ler milisaniye ile saatler arasındaki zaman aralığında çalıĢtırılabilir. 

B) PLC’lerdeki röleler çok sayıda kontağa sahiptir. 

C) PLC’ler tozlu, kirli, nemli ortamlardan olumsuz etkilenir. 

D) Önceden çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol edilebilir. 

E) Arıza tespiti ekrandan rahatlıkla tespit edilip onarılabilir.  

 

7. AĢağıdakilerden hangisi gemi otomasyon sisteminin dezavanjlarındandır? 

A) Gemi makinesini ilgilendiren birçok bilgiye eriĢim ve kontrol kolaylığı 

B) Gemi makineleri çalıĢanlarının sayısında azalmaya sebep olması 

C) Sıfıra yakın hataya sahip olması 

D) Gemi sahibine zaman, kalite, maliyet, hız ve kar olarak geri dönmesi 

E) Denetiminin kolay olması 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Ana ve yardımcı makinelerin otomasyon ve kontrol sistemlerinin bakımını 

yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Ana makinede bulunan devrelerin isimlerini öğreniniz. 

 Bir gemiye gidip yardımcı makineleri yerinde görüp inceleyiniz. 

 

1. ANA VE YARDIMCI MAKĠNELERĠN 

OTOMASYON VE KONTROL SĠSTEMLERĠ 
 

Yakın zamanda üretilen gemilerde ana ve yardımcı makineler titizlikle kontrol 

edilmektedir. Ġnsan faktörünün yol açacağı zararları en aza indirmek amacıyla bilgisayar 

kumandalı elektronik kontrol sistemleri kullanılmaktadır. 

 

1.1. Makine Dairesi Kontrol Uygulamaları 
 

Bu kontroller iki baĢlık altında toplanabilir. 

 

1.1.1. Ana Makine Hız ve Yük Kontrolü 
 

Gemi makinelerinde devir kontrolü son derece önemlidir. 

 Gavernörler 

 

Gavernörler, dizel makinelerinin çalıĢmaları sırasında makine silindirlerine verilen 

yakıt miktarını denetlemek üzere kullanılır. Gavernörlerin görev yapmasını sağlayan 

regülatör ağırlıkların merkezkaç kuvvetidir. Regülatörlerin pek çoğunda ağırlıkların 

oluĢturduğu bu merkezkaç kuvvet, gavernör ayı tansiyonu veya kuvveti ile daima denge 

hâlindedir. Bu nedenle mekanik gavernörlere “yay yüklü merkezkaç gavernör” adı verilir. 

Bazı regülatörler, (Massey, Marquette, Woodward vb.) merkezkaç kuvveti yağ basıncı ile 

dengelenmektedir. 

Bu nedenle merkezkaç kuvvetin iĢi ortaya koyuĢuna bağlı olarak gavernörler dört ana 

gruba ayrılırlar: 

 

1. Doğrudan etkili veya mekanik  

2. Vakumla çalıĢan pnömatik 

3. Servo motor aracılığı ile etki oluĢturan hidrolik veya riley 

4. Elektrikli 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Gemilerde kullanılan hidrolik gavernör tipleri 

Doğrudan etkili gavernörler de yakıt verdisini ayarlayan kontrol mekanizması, 

gavernör ağırlıklarına bağlı olarak mekanik bir link veya bağlantı mekanizması tarafından 

çalıĢtırılır. Gavernörlerin tümüne döner ağırlıkları taĢıyan tabla, diĢli bir donanım yardımıyla 

ve makineden hareket alınarak çalıĢtırılabilir. Hidrolik gavernörlerin ağırlıkları, mekanik 

gavernörlerdeki gibi çalıĢtırılır. Basınçlı yağ, yakıt kontrol mekanizmasını çalıĢtıran servo 

motor pistonunu hareket ettirerek mekanizmanın az veya çok yakıt durumunu almasını 

sağlar. 

 

Resim 2.2: Mekanik tip gavernör modeli 
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Resim 2.3:  Ana makine devir, yük kontrolü ve köprü üstü telgraf iletiĢimi 

1.1.2. D/G 1-2 Yük Kontrolü ve Senkronizasyon 
 

Ticaret gemilerinde iki ya da üç adet d/g (dizel jeneratör) bulunur. Bu d/g’lerin normal 

koĢullarda sadece bir tanesi çalıĢtırılır ancak yük ihtiyacı olduğunda (kargo kapakları 

açılacağı zaman veya vinç-ırgat çalıĢtırıldığında) d/g 2’nin aynı anda çalıĢmasını sağlamak 

için otomatik olarak paralele girmesine ihtiyaç doğmaktadır. Büyük akım çeken güverte 

yardımcı makineleri vb. alıcılar kapatıldığında devreden otomatik olarak çıkmasını 

sağlamaktır. 

Bu iĢlem PLC tarafından gerçekleĢtirilir. Özel durumlarda bu iĢlem manuel olarak 

gerçekleĢtirilir. Her iki dizel devirleri eĢit olana kadar gavernörleri ile ayarlanır, daha sonra 

frekansları eĢitlenir, artık yükü eĢit olarak almaya hazırdır. Paralel çalıĢtırma pozisyonuna 

alınır, yükü eĢit olarak aldıkları tablo üzerinden (kW göstergesi) takip edilir. 
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Resim 2.4: d/g 1 ve d/g 2’nin makine dairesindeki görünüĢü 

 

Resim 2.5:  d/g 1 ve d/g 2’nin eski tip elektrik dağıtım panosu 
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Resim 2.6: Otomatik kontrollü dizel jeneratör 2 (d/g 2’nin) otomasyon ekran görüntüsü 

Resim 2.6’da görüldüğü üzere otomasyonun gerçek zamanlı olarak tüm verileri 

ekranda görülebilmekte ve makine zabiti anında d/g 2’ye müdahale edebilmektedir. 

 

Resim 2.7: Senkronizasyon otomasyon ekranı 

  



 

16 

 

Senkronizasyon iĢlemi yapılacak tüm jeneratörler tek ekranda görüntülenerek gayet 

düzgün bir yük dağılımı yapılabilmektedir.  

 

Resim 2.8: Senkronizasyon çemberindeki seçili 2 jeneratörün voltaj ve frekanslarının görünümü 

Jeneratörler senkronize edilince Resim 2.8’deki senkronize çemberindeki dönen 

kırmızı nokta, en üstte iĢaretli yerde hareketsiz durur. Bu durumda voltajların 400 V, 

frekanslarında 49,4 Hz’de eĢitlendiğini görmekteyiz. 

 

Resim 2.9:  d/g 1 veya d/g 2’nin otomasyon elektrik dağıtım panosu 

d/g 1 veya d/g 2’nin ürettiği elektriğin otomatik kontrollü dağıtım panosunda nerelere 

gönderileceği, kaç kW güç çekildiği anlık verilerle ekranda görmek mümkündür. 
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1.1.3. Kazan Seviye, Yanma ve Buhar Basınç Ölçüm ve Kontrolleri 
 

Diyagramda kazan otomasyonu gösterilmektedir. Kontrol sisteminde kazan su 

seviyesi sinyali, buhar akıĢı sinyali, besleme pompası (feed pump)  kontrol sinyali, ateĢleme 

sinyali, yakıt akıĢ sinyali girmekte ve bunların kontrolü istenmektedir. 

 

PLC ile yapılan bu kontroller kazan su seviyesi düĢük ise besleme pompasına yol 

vermekte, kazandaki su seviyesi yükselince Ģamandıra sistemi ile stop etmekte, buhar akıĢı 

düĢünce ateĢleme yaparak yakıt pompasına yol vermekte, buhar akıĢı normale dönünce önce 

yakıtı sonra ateĢlemeyi kesmektedir. 

 

Resim 2.10: Otomatik kontrollü kazanın Ģematik çalıĢma Ģekli 
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ġekil 2.11: Bir ekonomayzer kazan otomasyonunun simülatör ekranındaki görüntüsü 

 

ġekil 2.12: Kazanın ısıtılması için gerekli olan yakıtı brülörlere (Burner) iletilmesini sağlayan 

kazan yakıt sistemi otomasyon ekran görüntüsü 
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ġekil 2.13: Gemi yardımcı makinelerinden kazanın görünüĢü 

 

1.1.4. Soğutma Suyu, Yağlama Yağı, Sıcaklık ve Basınç Kontrolleri 
 

Ana makinede bulunan tatlı su (fresh water) silindirler etrafındaki su ceketlerinde 

soğutma iĢlemini yaptıktan sonra soğutulması için fresh water pump vasıtasıyla cooler’e 

gönderilmektedir. Bunun için ġekil 2.14’te ana makineden gelen suyun sıcaklığını algılayan 

bir sıcaklık algılayıcı (sensing element) santigrat cinsinden sıcaklığı ölçerek controller’e 

iletir. Sıcaklık setting (ayar) derecesinden yüksek ise controller, hava basınç devresiyle 

(pnömatik) 3 yollu valfin (3 way valve) konumunu değiĢtirerek ana makineden gelen fresh 

water’i cooler’e gönderir. 

Cooler’de soğutulan fresh water tekrar ana makineye ceketleri soğutmak için 

gönderilir ve yeterince fresh water soğutulunca sensing element bu sıcaklık değiĢimini 

controller’a bildirir. Gelen veriyle birlikte 3 way valve’in konumu değiĢerek by-pass hattı 

devreye alınır ve cooler’e giriĢ kapanmıĢ olur. 

 

ġekil 2.14: Ana makine soğutma suyunun otomatik kontrol ile denetlenmesi 
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ġekil 2.15: Tatlı su soğutma sistemi (fresh water cooling system) otomasyon ekran görüntüsü 

 

ġekil 2.16: Silindir lubrikatör yağlaması ve piston soğutma sistemi otomasyon ekran görüntüsü 

(Lubricatingand piston cooling system) 
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ġekil 2.16’da 2 zamanlı kroĢetli ağır devirli bir ana makinenin silindirlerin yağlaması 

ve cam shaft yağlama sistemi gösterilmektedir. Dikkatli incelenirse lubrikatör yağlamanın 

sıcaklık kontrolünün ayar edilen değere göre ana makineye gönderildiği ve hem yağlama 

hem de piston soğutma yaptığı görülmektedir. 

 

1.1.5. Separatör Kontrol Sistemleri 

 

ġekil 2.17: Yağ ve yakıt ayıraçları (oil and fuel separators) otomasyon ekran görüntüsü 

ġekil 2.17’te otomasyon bir gemi makinesinin 2 adet yakıt,1 adet yağ separatörünün 

bulunduğu ekran görüntüsü bulunmaktadır. 

 

ġekil 2.18’de Separatör 1 (Yakıt Separatörü 1) seçili durumdadır. Yakıt 

separatörünün ayrıĢtırmayı yapabilmesi için devrinin (r.p.m.) 10.000 devir / dakika olması 

gerekir. Yakıt separatörü 1 ve 2 paralelde çalıĢtırılır ve Operasyon modu Purification 

(arıtma)  modunda olduğu görülmektedir. Separatöre giren yakıtın içinde (inlet) %2 su 

olduğu, separatörden çıkıĢta da (outlet) % 0,3 yakıtın içinde su olduğu anlaĢılmaktadır. 

  

ġekil 2.18:Separatör operasyon kontrolü 
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ġekil 2.19: Separatör geri basınç kontrolü (back pressure controller) 

ġekil 2.19’de separatör back pressure (geri / çıkıĢ basıncı) ise separatör çıkıĢında 2 

bar’lık bir geri basınç olduğunu ifade ediyor. Ayar  değeri ise Set.point (ayar noktası) 2 bar’ 

a sabitlenmiĢtir. 

 

ġekil 2.20: Besleme pompası ve separatöre giren yakıt sıcaklığı kontrolü 

ġekil 2.20’de feed pump’un (fuel-oil besleme pompasının) devrede olduğu ve 1,99 

bar’lık bir basınçla devreyi beslediği ve akıĢ kontrol valfinin (flow metre) %81 açık olduğu 

gelen verilerden okunmaktadır. Separatöre giren yakıtın sıcaklığının 88 
o
C’ye ayar edildiği 

de otomasyon ekranında okunabilmektedir. 

 

ġekil 2.21: Yıkama suyu ya da Ģoklama suyu kontrolü (Seal water control) 
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ġekil 2.21’de 25 dakikaya ayar edilmiĢ Ģoklama suyu, bu süre aralığında yani 25 

dakikada bir separatöre Ģoklama suyu vermesini sağlar. 

 

ġekil 2.22: Yakıt separatörü ve kontrollerinin makine dairesindeki görünüĢü 

 

ġekil 2.23: Separatörün kesit görünüĢü 
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1.1.6. Kirlilik, Tuzluluk Ölçüm ve Kontrolleri 
 

ġekil 2.24’te görülen evaparatör saf su yapmak için kullanılır. Otomatik kontroller 

deniz suyundan arıtılarak üretilen suyun tuzluluk ayarını Salinity Control’den yaparak 11 

ppm’e (milyonda on bir partikül) ayarlanmıĢ ve otomasyon ekranında okunan anlık değer ise 

7 ppm olarak ölçülmüĢtür. 

 

ġekil 2.24: Saf su yapma ünitesinin otomasyon ekran görüntüsü (Evaparatör) 

 

ġekil 2.25: Gemide kullanılan saf su yapma ünitesi (Evaparatör) 
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ġekil 2.26: Sintine suyu (bilge water) separatörü ve devresi otomasyon ekran görüntüsü 

ġekil 2.26’da ise sintine separatörünün çalıĢma sistemi görülmektedir. Otomatik 

kontrolde çalıĢması Ģöyle açıklanabilir:  

Ekran görüntüsünün sol alt köĢede bulunan well’den  (kuyu) alınan sintine pis suları 

ayrıĢtırılması için pompa tarafından emilerek bir heating’de (ısıtıcı) ısıtılarak separatöre 

basılır. Separatörde yakıt ve yağı ayrıĢtırılır. Bu yakıt ve yağ gemi bordasından 

atılmamalıdır. Bunun için bordadan discharge (dıĢarı atmak) edilecek suların oil content’ten 

(yağ algılayıcı sensor) geçirilerek en fazla 15 ppm’e kadar olan suların denize atılmasına izin 

verecek, içinde daha fazla yağ veya partikül olan pis suların tanka gönderilmesini 

sağlayacaktır. 

 

ġekil 2.27: Bilge water (sintine suyu) separatörü 
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1.1.7. Tank Sistemleri Seviye Kontrolleri 

 

ġekil 2.28: Diesel oil ve fuel oil tankları seviyeleri otomasyon ekran görüntüsü 

Gemi makine zabitleri otomasyon olmayan gemilerde tanklarda bulunan yakıtı,yağı, 

expention (genleĢme) tankta bulunan suyun miktarını vb. öğrenmek için genelde tank baĢına 

giderek üzerindeki ölçüm skalalarından ya da iskandil alarak tankta olan sıvı miktarını 

belirlemeye çalıĢıyordu. Bunun için her bir tank ölçümü için ayrı zaman ayırması 

gerekiyordu. Full otomasyonlu gemilerin üretilmesiyle kontrol odasında, tek ekranda, ġekil 

2.28’de olduğu gibi ana makineye gönderilmeye hazır olan diesel oil ve fuel oil rahatlıkla 

görülebilmekte ve hangisinden ne kadar yakıt gönderildiği kolayca izlenebilmektedir. 

 

ġekil 2.29: Ana makine soğutma suyu genleĢme tankı seviyesi ekran görüntüsü 
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1.1.8. Skavenç Havası Yanma Kontrolleri 

 

ġekil 2.30: Egzoz gazı ve aĢırı doldurma sistemi otomasyon ekran görüntüsü 

Skavenç mahallinde biriken karbon ve yağların yanıcı gaz buharlarının ısı etkisi ile 

çıkarmıĢ olduğu yangınlar, süpürme havasının da tesiri ile makine sistem ve devrelerinde 

dönüĢü olmayan hasarlara neden olur. Böyle yerlerin temiz tutulmasına, yağ kaçaklarının 

giderilmesine özen gösterilmelidir. OluĢan yangınlarda makinenin rölantide çalıĢması, 

yakıtın kontrolü, köpüğün (foam) sabit ve seyyar yangın donanımlarının sıvı yanıcı madde 

yangınları için hazır olması gerekir. Bu tür yangınların kısa süre içinde büyük yangın 

boyutlarına ulaĢacağı göz önüne alınarak makine dairesinin boĢaltılması (elektriklerin 

kesilmesi, havalandırmanın kapatılması, sızdırmazlığın tam olmasının sağlanması) ve CO2 

boğma sistemlerinin hazırlanması gerekir. 

 

ġekil 2.31: Skavenç havası kontrolü ekran görüntüsü 



 

28 

 

ġekil 2.31’de skavenç havasının otomatik moda (Auto Mode) alınmasıyla otomasyon 

devreye girmiĢ olur. 

 

Basınç skalasında anlık hava basıncı 2,46 bar ve bu basınç altında havanın sıcaklığı 50 
o
C okunmaktadır. Sıcaklık artıĢı gözlemlediğimizde skavenç yangını olasılığı artmaktadır. 

Bunun önüne geçebilmek ve silindirlere yeteri kadar hava alabilmek için skavenç mahalli 

deniz suyu soğutma sistemiyle (sea water) kontrol altında tutulmaktadır. 

 

Olası bir sıcaklık artıĢını engellemek için ġekil 2.32’deki deniz suyu soğutma sistemi 

otomasyon ekranındaki skavenç hava soğutma akıĢ (scavenge air cooler flow)  valfiyle 

kontrol altında tutulmaktadır.  

 

ġekil 2.32: Deniz suyu soğutma sistemi otomasyon ekranı 

2.1. Otomatik Kontrol Uyarı Sistemleri 
Sistem arızalarının hızlı bir Ģekilde belirlenerek daha büyük zararlar oluĢmadan 

arızalarının giderilmesine yardım eden sistemlerdir. 

 

2.1.1. Ana Makine 
Gemilerde en önemli güç kaynağı ana makinelerdir. Kontrolleri son derece önemlidir. 

Bunun için aĢağıdaki sistemler kullanılır: 

 

 Hız Kontrolü (Gavarnör ve Over Speed Trip) 

 

Ana makinenin sabit devirde çalıĢmasını düzenleyen sistemdir. Over speed trip ise 

makine kontrolsüz olarak aĢırı devire kalkarsa korumak için otomatik olarak makineyi stop 

eden sistemdir. 
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Resim 2.33: Gavernör kontrol resmi 

 Sıcaklıklar (Yağlama Yağı, Ceket Suyu, Egzoz, Yakıt ve Hava GiriĢ 

Sıcaklığı)  

 

Makinenin önce soğutma iĢlemini yaptıktan sonra belirlenen sıcaklıklar arasında yağ 

filmi oluĢturması gereklidir. Sıcaklığın düĢük ya da fazla olması yağ filminin yırtılmasına ve 

buna bağlı yüzeylerde sürtünmeye ve aĢınmaya neden olur. Yağ sıcaklığı otomatik olarak 

kontrol edildiğinden makine devri otomatik kontrol tarafından düĢürülür. Bu sırada ısı 

artmasının nedenleri araĢtırılmalıdır. Makine soğuyunca otomatik kontrol kendiliğinden yol 

verir. Yüksek devirli makinelerde bu iĢlem için yeterli zaman olmayabilir, makineyi 

korumak için otomatik kontrol stop edebilir, zor durumda kalmamak için alarmlar çok iyi 

kalibre edilmeli ve izlenmelidir. 

 

 Basınçlar (Yağlama Yağı, Ceket Suyu, Yakıt ve Hava GiriĢ Basıncı) 

 

Dizel makinelerin soğutulması için önce süpürme ve süper Ģarj hava basıncının 

istenilen ölçütler içinde olması sonra ceket suyu basıncının yeterli olması ile en uygun yağ 

filmi tabakasının oluĢması için gerekli olan yağ basıncının sağlanması gerekir. Bunlardan 

birindeki basınç azalması, diğerlerini de dolaylı olarak etkiler. 

 

 Yakıtlar (Follow Metre Kontrolü) 

 

Günlük tüketimin tank ölçümler ile kıyaslanması ve enerjiyi kontrol altında tutmak 

için follow metre kayıtları saat baĢı not edilmelidir.  

 

 Torna Çark Otomasyonu 

 

Torna çark diĢlisi sürülü iken makineyi emniyete alan bir sistem olup start havasını 

bloke eder. 

  



 

30 

 

 Kem ġaft Aksi Hareket Otomasyonu 

 

Manevralarda makinenin devri sıfır durumuna gelmeden makinenin emniyeti 

açısından kem pozisyon kumandasını bloke eden sistemdir. 

 

2.1.2. Dizel Jeneratörler  
 

 Stand-by’da Bekleyen Dizelin Kontrolleri  

 

Dizeli çalıĢma sıcaklığına yakın bir ısıda tutmak gerektiğinde beklemeden start edip 

senkronizeyi (paralel) gerçekleĢtirip devreye veren sistemdir. 

 

 Hız kontrolü (gavernör ve over speed trip) 

 Sıcaklıklar (yağlama yağı, ceket suyu, egzost ve hava giriĢ sıcaklığı) 

 Basınçlar ( yağlama yağı, ceket suyu, yakıt ve hava giriĢ basıncı)  

 Alternatör yatak sıcaklıkları 

 Paralelde (senkronize) frekans kontrolü  

 

2.1.3. Kazanlarda Yapılan Kontroller 
 

 Baca kazanı yardımcı veya ana kazan (stand-by) kontrolü 

 Kazanlar su seviyeleri kontrolü 

 Feedwater –besleme suyu (sıcaklığı, basıncı ve seviyesi)  

 Fuel oil –yakıt yağı (sıcaklığı ve basıncı)  

 Diesel oil yakıt basıncı  

 Tuzluluk ve sertlik kontrolü 

 

2.1.4. Acil Durum Aydınlatma Dizeli 
Acil durum aydınlatma dizellerinde aĢağıdaki kontrol sistemleri kullanılmaktadır. 

 

 Stand-by (Bekleme Otomasyonu)  

 

Gemi enerjisi herhangi bir nedenle kesildiğinde otomatik olarak devreye girer. Bunun 

için devamlı ön ısıtma kontrollü bir Ģekilde yapılır. Önce aydınlatmayı sağlar sonra yangın 

pompası, dümen makinesi telsiz cihazını besler. Gemi enerjisi geldiğinde acil durum 

aydınlatma dizelini devreden çıkaran otomasyon sistemidir. 

 

 Start Ġçin Hava veya Akü Sistemi Otomasyonu  

 

Dizelin gemi enerjisi kesildiğinde start edilmesini sağlayan otomatik sistemlerdir. 

 

2.1.5. Yangın Algılama Sistemi 
 

Yangın alarm sistemleri aĢağıdaki temel elemanlardan oluĢmaktadır. 
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 Duman ve Termal Detektörler ve Bunların Adreslerini Belirleyen Köprü 

Üstü Kontrol Paneli 

 

Bunlar dumanı veya ısıyı algılayan sistemler olup yangın alarmı çalınca 3. kaptan 

köprü üstüne giderek yangının panelde verdiği adresi tespit eder ve yangın söndürme ekibini 

o adrese yönlendirir. 

 

 Karbondioksit Tüplerinin Uzaktan Kumandaları 

 

Makine dairesi ve kargo tanklar (ambarları) ile irtibatlı olan bu sistem, personel bu 

mevkileri terk ettikten sonra kullanılmalıdır. Aksi takdirde istenilmeyen sonuçlar ortaya 

çıkar. Bu tüplerin testleri, tartım ve dolumları kullanılmasa da altı ayda bir kez yaptırılır, 

belgelenir.  

 

 Yangın Geçirmez Kapıların Otomasyonu 

 

Yangın alarmı çalınca kapıları açık tutan elektromıknatıs sistemi enerjisi kesilir ve 

kapıyı serbest bırakır. Yangına dayanıklı kapılar menteĢelerindeki yay donanımı vasıtası ile 

otomatik olarak kapanır. Bu sistem, insanların gerektiği zaman bu kapıları kullanmasını 

engellemez. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre ana ve yardımcı makinelerin otomasyon ve 

kontrol sistemlerinin bakımını yapınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gemi makineleri simülatöründe ekran 

görüntülerini inceleyiniz. 

 Ġncelemeyi ders öğretmeninizin gözetiminde 

yapınız. 

 Ana makine turbo Ģarj sistemindeki 

skavenç hava sıcaklığının hangi 

değerlerde olması gerektiğini 

uygulamalı olarak görünüz.  

 

 

 

 Deniz suyu soğutma siteminde (Sea 

Water Cooling System) skavenç 

havasını soğutan deniz suyu miktarını 

ayarlayan oransal valfin iĢlevini 

öğrenerek çalıĢma mantığını 

kavrayınız. 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (  ) Ana makine deniz suyu sistemiyle direkt soğutulur. 

 

2. (  ) Lubrikatörler, kem Ģaftı (cam shaft) yağlamaya yarar. 

 

3. (  ) Sintine separatörleri kuyularda biriken sulardan yağları ayrıĢtırarak tanka gönderir. 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

4. Yakıt separatörünün ayrıĢtırma iĢlevini yerine getirebilmesi için devri kaç olmalıdır? 

 

A) 5000 dev./dk. 

B) 10000 dev./dk. 

C) 7500 dev./dk. 

D) 1000 dev./dk. 

E) 9000 dev./dk. 

 

5. Skavenç havası sıcaklığının kontrolü nasıl sağlanır?  

 

A) Deniz suyunun tatlı suyu soğutmasıyla dolaĢım sitemine bağlanarak 

B) Tatlı su soğutma sisteminin direkt olarak soğutmasıyla 

C) Deniz suyunun yağ cooler’ine girdikten sonra skavenç mahalline iletilmesiyle 

D) Deniz suyunun kinistin valften alındıktan sonra direkt skavenç 

mahallinisoğutmasıyla, 

E) Deniz suyunun ana makine pervane Ģaft yataklarını soğuttuktan sonra 

skanvençmahallini soğutmasıyla,  

 

6. Sintine separatöründeki yağ ölçüm sensörü (Oil Content) kaç ppm.’e kadar denize  

atık suları atılmasına izin verir? 

 

A) 20   ppm 

B) 15   ppm 

C) 7     ppm 

D) 11   ppm 

E) 12   ppm 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Elektrikli ve elektronik cihazların bakımını, otomatik kontrol cihazları iĢlev ve 

performans testlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Elektronik ölçüm cihazlarının çeĢitlerini ve kullanıldıkları yerleri öğreniniz. 

 Gemi makinelerindeki uygulama alanlarını araĢtırınız 

 

3. ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK 

CĠHAZLARIN BAKIMI 
 

 

3.1. Elektrikli Test ve Ölçüm Cihazlarının Yapısı ve ÇalıĢması 

 

ġekil 3.1: Elektrikli test ve ölçüm cihazları 

Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan ölçü aletleri çok çeĢitli tip ve 

modellerde olmasına rağmen bazı ortak özellikleriyle aynı çatı altında gruplandırılabilir. 

Bu gruplandırmalar, ölçtüğü büyüklüğün doğruluk derecesine göre ölçü aletlerinin gösterme 

Ģekline göre ve kullanma yerine göre yapılmaktadır. 

Yapısına göre elektriksel ölçü aletleri kendi aralarında ikiye ayrılır. Bunlar, analog 

ölçü aletleri ve dijital ölçü aletleridir. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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3.1.1. Analog Ölçü Aletleri 
 

Ölçtüğü değeri skala taksimatı üzerinden ibre ile gösteren ölçü aletleridir. Analog 

ölçü aletleri çok değiĢik yapı ve skala taksimatlarına sahip olarak imal edilir. Bu ölçü 

aletlerinde değer okumak daha zor gibi görünse de analog ölçü aletleri daha hassas ölçümlere 

olanak sağlar.  

 

Resim 3.2: Analog ölçüm aleti 

3.1.2. Dijital Ölçü Aletleri 
 

Ölçtüğü değeri dijital bir göstergede sayılarla gösteren ölçü aletleridir. Bu ölçü 

aletlerinin kullanımı kolay, özellikleri analog ölçü aletlerine göre daha fazladır. 

Günümüzde dijital ölçü aletleri ile ayarlanan değer aĢıldığında sinyal alma, ölçülen 

değerlerin bilgisayar ortamına taĢınması ve kullanılması gibi ilave iĢlemler 

yapılabilmektedir.  

 

Resim 3.3: Dijital ölçüm aleti 
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3.2. Kullanım Yerlerine Göre Ölçü Aletleri 
 

Kulanım Ģekline göre ölçü aletleri taĢınabilir ve pano tipi olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

3.2.1. TaĢınabilir Ölçü Aletleri 
 

Bu tür ölçü aletleri çoğunlukla atölye, iĢletme ve laboratuvar ortamlarında pratik 

ölçüm yapmak amacı ile kullanılan, sabit bir yere monte edilmeyen ölçü aletleridir.  Bu tip 

ölçü aletleri kendine ait bir kapalı kap içine alınmıĢ, taĢınmaya uygun ölçü aletleridir. 

Ancak çarpma ve darbelere karĢı hassas olduklarından kullanımında gerekli özen 

gösterilmelidir. 

 

Resim 3.4: TaĢınabilir ölçüm aletleri 

3.2.2. Pano Tipi Ölçü Aletleri 
 

Bu tür ölçü aletleri sanayide, fabrikalarda ve atölyelerde, elektriksel büyüklüklerin sık 

sık kontrol edilmesi istenen yerlerde kullanılır. Pano veya tablo üzerine özel montaj 

malzemeleri kullanılarak sabitlenen bu ölçü aletleri dik çalıĢacak Ģekilde tasarlanır. Günlük 

ölçümlerde ve deney masalarında kullanım için uygun değildir. Pano tipi ölçü aletleri sipariĢ 

edilirken gösterme Ģekli ne olursa olsun 3 ayrı ölçüde imal edilir. Bu ölçüler 72x72, 96x96, 

144x144 mm Ģeklindedir. Bu boyutlar arasında teknik olarak bir farklılık olamayıp görünüĢ 

ve okuma kolaylığı dikkat alınarak seçim yapılır. 

 

Resim 3.5: Pano tipi ölçüm aletleri 
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3.3. ÇeĢitli Elektriksel Ölçü Aleti Tanımları 
 

Elektrik elektronik alanında en çok kullanılan ölçü aletleri aĢağıda belirtilmiĢtir. Bu 

ölçü aletlerinin tamamının dijital ve analog modelleri mevcuttur.  

 

 Ampermetre: Doğru veya alternatif akım devrelerinde alıcının çektiği akımı 

ölçmeye yarayan ölçü aleti olup devreye seri bağlanır. Ampermetreler (A) harfi 

ile belirtilir. 

 

 Voltmetre: Doğru ve alternatif akım devresinin ya da devreye bağlı bir alıcının 

uçlarındaki gerilim değerini ölçmeye yarayan ölçü aleti olup devreye paralel 

bağlanır. Voltmetreler (V) harfi ile belirtilir. 

 

 Lcrmetre: Elektrik devrelerinde değiĢik amaçlar için kullanılan ve alıcı olarak 

görev yapan direnç, bobin ve kondansatörün direnç, endüktans ve kapasite 

değerlerini ölçmeye yarayan ölçü aletleridir. Lcrmetre ile doğru ölçüm 

yapabilmek için uygun kademe seçimi yapılmalıdır. 

 

 Wattmetre: Doğru ve alternatif akım devrelerinde alıcıların çektikleri 

elektriksel gücü ölçen aletleridir. Wattmetreler akım ve gerilim bobinlerine 

sahip olup akım bobini devreye seri, gerilim bobini devreye paralel bağlanır. 

Güç hesaplamalarda (P) harfi ile ifade edilir. 
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 Frekansmetre: Alternatif akım devrelerinde elektrik enerjisinin frekansını 

ölçen aletlerdir. Frekansmetreler devreye paralel bağlanır ve (Hz) Ģeklinde ifade 

edilir. 

 

 Multimetre: Elektrik veya elektronik devrelerinde akım, gerilim, direnç, 

frekansendüktans ve kapasite ölçümü yapar. Bunların yanı sıra elektronik 

elemanların sağlamlık kontrolü ve uç tespiti iĢlemleri yapabilen tümleĢik ölçü 

aletleridir. 

 

 Osilaskop: Elektrik ve elektronik devrelerinde akım ve gerilimin değeri, 

frekans ve faz farkı ölçümlerini dijital veya analog ekranda grafiksel olarak 

gösteren aletlerdir. 

 

 Elektrik sayacı: Elektrik devrelerinde alıcıların harcadığı elektrik 

enerjisiniyani harcanan güç ile zaman çarpımını ölçmeye yarayan ölçü 

aletleridir. Sayaçlarda akım ve gerilim bobini olmak üzere iki bobin bulunur. 

Akım bobini devreye seri, gerilim bobine devreye paralel bağlanır. 
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3.4. Ölçü Aleti Seçimi ve Kullanımı 
 

Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılacak ölçü aletlerinin özelliklerinin 

yapılacak ölçüme uygun seçilmesi gerekir. Bu seçim hem yapılacak ölçüm sonucunun 

doğru tespiti hem de ölçü aletinin ve ölçüm yapanın güvenliği açısından önem taĢımaktadır. 

Bu yüzden bir elektriksel büyüklüğün ölçümü yapılmadan önce doğru ve uygun ölçü aleti 

seçilmelidir. Seçim yapılırken aĢağıda belirtilen özellikler, ölçülecek büyüklük ve ölçü aleti 

için uygun olmalıdır. 

 

 Ölçü aleti, ölçüm yapılacak elektrik enerjisi çeĢidine uygun olmalıdır. (AC-DC) 

 Ölçü aleti hem AC hem DC’de ölçüm yapabiliyorsa mutlaka doğru kısım 

seçilmelidir. 

 Ölçü aletinin ölçme sınırı ve ölçme alanı ölçülecek büyüklüğe uygun 

olmalıdır. 

 Hiçbir koĢul altında ölçü aleti ile ölçme sınırını aĢan ölçüm yapılmamalıdır.  

 Ölçü aleti kademe seçimi gerektiriyorsa ölçüme baĢlamadan önce mutlaka bu 

seçim yapılmalıdır. Aksi takdirde kademe seçiminin yanlıĢ yapılmasından 

kaynaklanan arızalar ile karĢılaĢılabilir. 
 

3.5. Elektrikli Tahrik ve Kontrol Sistemleri 
 

Elektrik motoru tahrik sisteminin çevirici elemanı olup iĢ makineleri (tahrik edilen) 

için gerekli döndürme kuvveti veya döndürme momentini sağlar. Mil, kavrama, kasnak ve 

kayıĢ, diĢli, diĢli takımı vb. bir elemandan meydana gelen ara transmisyon veya ayar 

mekanizmasının görevi, elektrik motoru milindeki hareketi (döndürme kuvveti veya 

döndürme momenti) iĢ makinesi miline aktarmak ve aynı zamanda da ayar fonksiyonunu 

yerine getirmektedir. Ara transmisyon mekanizması olarak sadece mil ve kavrama 

kullanılması hâlinde hareket motor milinden tahrik miline aynen aktarılır. Lineer motor 

dıĢında bütün elektrik motorları ve ekseri iĢ makineleri ve takım tezgâhları döner 

hareketlidir. 

 

TaĢıt araçları, kaldırma makineleri ve takım tezgâhlarında ise hem doğrusal hem de 

döner hareket yapan kısımlar bulunur. Hem doğrusal hem de döner hareket eden kütlelere 

sahip bu gibi kompleks sistemlerin hareket olayını en kısa yoldan hesaplayabilmek için 

sistemin yalnız doğrusal hareket eden veya yalnız döner hareket eden eĢdeğer sisteme 

indirgenmesi gerekir. 

 

ġekil 3.6: Basit bir tahrik sistemi 
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ĠĢletme içinde iĢ akıĢ diyagramlarına uygun olarak yerleĢtirilen bu makine veya 

tezgâhların her biri ayrı bir elektrik motoru veya elektrik motorları ile tahrik edilir. Tek 

motorla tahrik hâlinde iĢ makinesi ile elektrik motoru bir tahrik sistemi oluĢturur. 

 

Günümüzde en fazla kullanılan tek motorlu tahrik sistemi, tahrik motoru, ara 

transmisyon veya ayar mekanizması ve iĢ makinesi veya takım tezgâhı olmak üzere üç ayrı 

kısımdan oluĢur. ġekil 3.7’de bir tahrik sisteminin blok diyagramı verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.7: Tahrik sistemi blok diyagramı 

 

Resim 3.8: Pervanenin elektrikli motor tahrik ve kontrol sistemi 

 

Resim 3.9: Asansör elektrik motor tahrik ve kontrol sistemi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre elektrikli ve elektronik cihazların bakımını, 

otomatik kontrol cihazları iĢlev ve performans testlerini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gemi elektriği atölyesinde bulunan 

analog ohmmetre veya avometre ile 

ölçüm yapılabilmesi için sıfır ayarını 

yapınız. 

 Sıfır ayarını tam olarak yapamadığınızda 

ölçü aletinin pillerini kontrol ediniz. 

 Ohmmetre ve veya avometreyi direnç 

ölçme konumuna alınız. 

 Enerji altında ölçüm yapılamayacağını 

unutmayınız. 

 Ohmmetre veya avometreyi ölçülecek 

direnç değerine uygun kademeye 

alınız. 

 Kademe seçiminiz uygun değilse kademeyi 

büyültüp küçültünüz. 

 Ġbre değer göstermesine rağmen sapma 

küçük ise daha fazla sapma için kademeyi 

küçültünüz. 

 Dijital ölçü aletlerinde ölçüm değerini en 

hassas değeri okuyuncaya kadar 

küçültünüz. 

 Ölçü aleti problarını direnç uçlarına 

bağlayınız. 

 Probları iki elinizle tutmamaya dikkat 

ediniz. 

 Ölçü aleti değer ekranındaki değeri 

okuyunuz. 

 Analog ölçü aleti ile ölçüm yapıyorsanız 

ibrenin konumunu daha net tayin etmek için 

skaladaki ayna Ģeridinden faydalanınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Pano tipi ölçü aletlerinin tamamı dijital ölçü aletleridir. 

 

2. (   ) Ölçtüğü değeri LCD ekrandan gösteren ölçü aletlerine dijital ölçü aletleri denir. 

 

3. (   ) TaĢınabilir ölçü aletleri darbelerden kesinlikle etkilenmez. 

 

4. (   ) Devre akımı, ampermetre ile ölçülür. 

 

5. (   ) Voltmetre “W” harfi ile gösterilir. 

 

6. (   ) Frekans metreler genellikle AC devrelerde kullanılır. 

 

7. (   ) Analog ölçü aletleri ile dijital ölçü aletlerinden daha hassas ölçümler yapılabilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

43 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Kapalı çevrim denetim sisteminde ölçme elemanı hangi büyüklüğü ölçer?  

A) GiriĢ değiĢkenini  

B) Hata değiĢkenini  

C) ÇıkıĢ değiĢkenini  

D) Referans büyüklüğünü  

E) Kontrol büyüklüğünü 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi PLC’in temel birimlerinden değildir? 

A) Merkez iĢlem birimi (CPU)  

B) GiriĢ birimi (inputs)  

C) Hesaplayıcı 

D) Arayüz birimi  

E) Programlayıcı birimi  

 

3. Gemi dizel makinelerinin egzoz gazı sıcaklıklarının ölçülmesinde kullanılan 

termoelektrik sıcaklık ölçerlere ne ad verilir? 

A) Pirometre 

B) Barometre 

C) Salinometre 

D) Kalorimetre 

E) Takometre 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi ana makine uyarı sistemlerinden değildir? 

A) Hız kontrolü  

B) Basınçlar 

C) Stand-by’da bekleyen dizelin kontrolü 

D) Torna çark otomasyonu 

E) Kem Ģaft aksi hareket otomasyonu 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi kazan uyarı sistemlerinden değildir? 
A) Baca kazanı yardımcı veya ana kazan (stand-by) kontrolü 

B) Fuel oil –yakıt yağı  

C) Diesel oil yakıt basıncı  

D) Tuzluluk ve sertlik kontrolü 

E) Paralelde (senkronize) frekans kontrolü 

 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

 

6. (   ) Ġki zamanlı dizel motorlarda hava pompası ile layner (silindir gömleği) 

üzerindeki hava giriĢ pencereleri arasında kalan bölgeye skavenç bölgesi denir. 

 

7. (   ) Aux.Blower (yardımcı hava kompresörü), emme hava basıncı 0,50 bar’ı geçince 

devreden otomatik olarak çıkar. 
 

8. (   ) Dizel jeneratör 1 ve 2 senkronize yapıldıktan sonra frekans ayarı düzenlenir. 

 

9. (   ) Günlük tüketimin tank ölçümler ile kıyaslanması ve enerjiyi kontrol altında 

tutmak için follow metre 4 saatte bir kaydedilmelidir. 
 

10. (   ) Otomatik kontrollü gemi makinelerinde tanklardaki seviyeyi öğrenmek için tank 

baĢına giderek üzerindeki ölçüm skalalarından yararlanılır. 
 

11. (   ) Elektrik devrelerinde alıcıların harcadığı elektrik enerjisini yani harcanan güç ile 

zaman çarpımını ölçmeye yarayan ölçü aletlerine osiloskop denir. 
 

12. (   ) Doğru ve alternatif akım devrelerinde alıcıların çektikleri elektriksel gücü ölçen 

 aletlere voltmetre denir. 
 

13. (   ) Elektrik veya elektronik devrelerinde akım, gerilim, direnç, frekans endüktansve 

kapasite ölçümü yapan aletlere multimetre denir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YANLIġ 

2 DOĞRU 

3 DOĞRU 

4 DOĞRU 

5 YANLIġ 

6 C 

7 B 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YANLIġ 

2 YANLIġ 

3 DOĞRU 

4 B 

5 D 

6 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YANLIġ 

2 DOĞRU 

3 YANLIġ 

4 DOĞRU 

5 YANLIġ 

6 DOĞRU 

7 DOĞRU 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 A 

4 C 

5 E 

6 DOĞRU 

7 DOĞRU 

8 YANLIġ 

9 YANLIġ 

10 YANLIġ 

11 YANLIġ 

12 YANLIġ 

13 DOĞRU 

CEVAP ANAHTARLARI 
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