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SYSMAC Akademi nedir, size neler 
kazandıracak?

SYSMAC Akademi, siz değerli müşterilerimizin sahada bulunan teknik ekibinin, OMRON’un tam entegre 
otomasyon platformu olan SYSMAC dahilinde bulunan ürünleri hakkında daha donanımlı bilgiye sahip 
olmasını, otomasyon bilgi düzeyini daha üst seviyeye çıkarmasını, uygulamaların kurulum ve devreye alma 
aşamalarında bir OMRON Uygulama Mühendisi seviyesine gelmesini sağlayacak bir zincir eğitim programıdır.

Teknik ekibinizin bilgi seviyesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan SYSMAC Akademi sonunda, eğitim 
programına eksiksiz olarak katılım gösteren, her eğitim günü başında bir önceki eğitim ile ilgili 
gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan katılımcılar SYSMAC Akademi Diploması almaya hak kazanacak. 

Aynı zamanda bu diplomayı almaya hak kazanan katılımcılar ilerleyen dönemlerde, SYSMAC ile ilgili 
güncellenecek her türlü farklı eğitimlere, özel oluşturulacak uygulamaya yönelik Fonksiyon blokları 
eğitimlerine ve Emniyet yazılım eğitimlerine ücretsiz katılım gösterebilecekler. SYSMAC Akademi email grubu 
oluşturulup, bu gruptaki kişilere webinar, email yoluyla SYSMAC yazılım ve ürünleri ile ilgili son güncel bilgiler 
sürekli olarak verilecektir.

Sysmac Akademi eğitim programı süresince gerçekleştirilen tüm eğitimlerde, gerçek endüstriyel 
uygulamalara göre hazırlanmış ve endüstrideki daha önce edinilmiş tecrübelerin anlatıldığı bilgi ve beceri 
odaklı eğitimler gerçekleştirilir.

Programda yer alacak katılımcılara, eğitim öncesinde ilgili eğitim materyalleri (eğitim kitapçığı, notları, kalem, 
defter vb.) dağıtılır. Eğitimler sırasında tamamen Sysmac eğitim setleri kullanılır.

Akademi süresince gerçekleştirilecek yoğun eğitim programı boyunca daha fazla verimlilik elde edilmesi 
amacıyla katılımcıların devamsızlık yapmamaları gerekmektedir. Bu sebeple programa %100 devamlılık 
zorunluluğu vardır, aksi durumda katılımcıya sertifika verilemeyecektir.

Sysmac Akademi eğitim programı boyunca katılımcılar her eğitim seansı esnasında bilgi ve beceri odaklı bir 
değerlendirmeye tabi tutulur. Her eğitim öncesi ve sonrasında uygulanacak aynı sınav sayesinde İki aşamada 
değerlendirme imkanı bulunulacak olup, bu şekilde katılımcıların performans değişimleri rapor edilebilecektir.

Her hakkı Omron ‘da saklı kalmak üzere ve belirli bir zaman öncesinde katılımcı tarafına bildirilmek kaydıyla 
mücbir sebeple ya da Omron tarafından gerekli görülmesi halinde eğitim tarihi, yeri, saati, süresi ve eğitmen 
değiştirilebilir.

Eğitim programı süresince dağıtılacak ve sunulacak tüm dokümanlar (basılı ve dijital) ve yazılımlar Omron’dan 
izin alınmaksızın 3. kişiler ile paylaşılmamalı ya da çoğaltılmamalıdır.

Katılımcılarının ulaşım, konaklama ve yemek giderleri kendilerine aittir.

Eğitim yeri Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesinde, Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol Otomasyon 
Bölümü A Blokta yer alan Omron Sysmac Laboratuvarı’dır.

Eğitim programına her firmadan Omron’un belirleyeceği duruma göre 1 veya 2 kişi katılım gösterebilir. Eğitim 
programının daha verimli geçmesini sağlamak amacıyla her grup için katılımcı sayısı en fazla 14 olacaktır.

Sysmac Akademi eğitim programında yer alacak katılımcıların temel seviye PLC bilgisi ve temel elektrik 
kumanda ve kontrol bilgisi gerekmektedir.

Programa kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için tarafınıza verilen kayıt formunda yer alan bilgilerin eksiksiz 
bir şekilde doldurulup teslim edilmesi gerekmektedir.

Katılım koşulları, şartları ve eğitim öncesi 
beklentiler
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Sysmac platformuna giriş eğitimi teknik 
personel, mühendisler, bakımcılar için 
tasarlanmış olup; eğitimin amacı Sysmac 
platformunda programlanacak ve konfigüre 
edilebilecek ürünleri tanıtmak, Sysmac ara 
yüzünü kavratmak, ilgili bölümleri 
detaylandırmak ve programlama ile ilgili 
diller üzerinde durmak.

ST dili ve özellikleri eğitimi teknik personel, 
mühendisler, bakımcılar için tasarlanmış olup; 
eğitimin amacı IEC 61131-3 standardına uygun 
ST dilinin özellikleri kavratmak, yazılım 
komutlarını tanıtmak ve uygulamalarla 
pekiştirmek.

Özel kütüphaneler eğitimi teknik personel, 
mühendisler, bakımcılar için tasarlanmış olup; 
eğitimin amacı Sysmac platformunda yer 
alan zamanlama, strin gibi özel kütüphaneleri 
yakından tanıtmak.

NX IO kartı eğitimi teknik personel, 
mühendisler, bakımcılar için tasarlanmış olup; 
eğitimin amacı EtherCAT ile haberleşen uzak 
IO kartlarını tanıtmak. (Temel giriş-çıkış 
kartları, özel IO ‘lar vs.)

MX2 inverter eğitimi teknik personel, 
mühendisler, bakımcılar için tasarlanmış olup; 
eğitimin amacı MX2 inverter ürün tanıtımını 
yapmak, EtherCAT haberleşmesinin nasıl 
yapıldığını ve Sysmac platformunda nasıl 
konfigüre edildiğini kavratmak.

Cam uygulamaları eğitimi teknik personel, 
mühendisler, bakımcılar için tasarlanmış olup; 
eğitimin amacı ileri motion uygulamalarını 
Sysmac platformunun CAM özelliğini 
kullanarak kavratmak.

Eksen Grup kontrol eğitimi teknik personel, 
mühendisler, bakımcılar için tasarlanmış olup; 
eğitimin amacı ileri hareket kontrol için eksen 
grup kavramını tanıtmak ve interpolasyon 
hareket komutlarıyla uygulama yapmak.

Özel Sysmac Kütüphaneleri eğitimi teknik 
personel, mühendisler, bakımcılar için 
tasarlanmış olup; eğitimin amacı Sysmac 
kütüphanesindeki ileri ve özel fonksiyon 
bloklarını tanıtmak.

Motion kontrol giriş eğitimi teknik personel, 
mühendisler, bakımcılar için tasarlanmış olup; 
eğitimin amacı hareket kontrolünün 
temellerini kavratmak, eksen tanımını 
pekiştirmek, Sysmac Studio platformunda 
eksen ayarları için gerekli set-up bölümünü 
tanıtmak ve PLC Open fonksiyon bloğu 
kütüphanesindeki komutlarla uygulama 
yapmak.

NA HMI eğitimi teknik personel, mühendisler, 
bakımcılar için tasarlanmış olup; eğitimin 
amacı NA ekran ürün ailesini tanıtmak, 
Sysmac Studio üzerinden kontrolcü ile 
haberleşmesini sağlayacak ilgili ayarlardan 
bahsetmek ve NA ekran yazılımıyla ilgili 
araçları kullanarak uygulamalar yapmak.

SYSMAC Akademi Eğitim Programı

• Sysmac Ailesi

• Donanım ve Komponentler

• Sysmac Studio Arayüzü Tanıtımı

• Data Tipleri ve Özellikleri

• Task Yapısı

• Programlamaya Giriş

• Ladder Dili ve Özellikleri

• Özel Data Tipleri

• Karakter ve String

• Tarih ve Zaman Uygulamaları

• Hafıza Kartları ve Özellikleri

• Mevcut Kütüphanelerin Tanıtımı

• Sıralı Kontrol

• Sistem Değişkenleri

• Fonksiyon ve Fonksiyon Blokları

• Cam Fonksiyonu ve Özellikleri

• Cam Blending

• Uygulamalar

• RK_SyncRotary

• Temperature Control

• Vibration Suppression

• Winder

• Uygulamalar

• Fonksiyon Blokları

• Direkt Eksen Kontrolü

• Uygulamalar

• Hareket Kontrolünün Temelleri

• Eksen Tanımlama

• Eksen Ayarları-Set Up 

• Autotuning ve Kazanç Ayarları

• Test Ekranı

• Data Trace

• Temel Hareket Komutları

• PLC Open Fonksiyon Blokları

• ST Yazılımına Giriş

• ST Yazılım Komutları

• Örnek Uygulamalar

• Kart Özellikleri

• Haberleşme Protokollerinin Tanıtımı

• Temel Giriş Çıkış Kartları

• Analog Kartlar ve Özellikleri

• Sıcaklık Kartları

• Ürün Tanıtımı ve Özellikleri

• Haberleşme Türleri

• Parametreler ve Özellikleri

• Sysmac Studio ile Programlama

• Uygulamalar

• NA HMI Ürün Özellikleri

• Toolbox

• Software

• Ekran Tasarımı ve Kütüphaneler

• Reçete

• Data Logging

• IAG

• Security

• VB _Code

2 GÜN 5. Özel Kütüphaneler Eğitim Detayları

2 GÜN 8. CAM Uygulamaları Eğitim Detayları

2 GÜN 10. Özel Sysmac Kütüphaneleri Eğitim Detayları

9. Eksen Grup Kontrol Eğitim Detayları

2 GÜN 3. Motion Kontrol Giriş Eğitim Detayları

2. ST Dili ve Özellikleri Eğitim Detayları

6. NX-IO Kartı Eğitim Detayları

7. MX2 Inverter Eğitim Detayları

2 GÜN 4. NA HMI Eğitim Detayları

5SYSMAC Akademi4
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Entegre Otomasyon Kontrolü: 
Sysmac, ölçeklendirilebilir bir platformdur ve basit 
makinelerden üretim hücrelerine kadar geniş bir 
yelpazeye yayılan farklı çözümler için gereken 
performans ve işlevselliği sağlar

Bilgi

• Sysmac, SQL gibi veritabanlarıyla gerçek zamanlı 
iletişim kurar

• Güvenli Veriler: Bir sunucunun çökmesi veya iletişim 
kaybı yaşanması halinde veriler otomatik olarak 
dahili belleğe kaydedilir 

• Sysmac, üretkenliği artırmak, ön bakımı 
kolaylaştırmak vb. için Veritabanlarıyla yüksek hızda 
[1000 tablo öğesi/ 100 msn] çalışarak Büyük Veri 
İşleme sürecinin gerçekçi olmasını sağlar.

• Görüntü işleme süresini artırmadan daha 
yüksek çözünürlükte görüntü elde etme 
olanağı

• Şekil arama teknolojisi: Pick & Place projeleri 
için daha kararlı ve hassas nesne algılama 
olanağı sağlar

• Proses parametre ayarlama ve ön bakım 
fonksiyonları için tam kontrol olanağı

• Yüksek hassasiyetli algılama ve 
konumlandırma verilerini ağ üzerinde 
senkronize etme

• Tek kontrolör ile 8 adete kadar Delta robot
• Zamana dayalı Robot Fonksiyon Blokları 

programlamayı kolaylaştırır

Görüntü sistemleri
Robotlar Algılama

Akıllı fabrika BT cihazları

Bilişim  
teknolojileri

Merkez Ofisler Satış gücü

Kalite denetimi

Pick & Place

Lastik conta varlığını algılama 

İlaçlar için blister ambalajlama 

Tek bir Entegre Geliştirme 
Ortamı yazılımı Yapılandırma, 
Programlama, Simülasyon ve İzleme

Sysmac: Tam entegre bir platform

Entegrasyon ve İşlevsellik
Sysmac, otomasyon tesisiniz üzerinde tam kontrol ve yönetim olanağı sağlayan entegre otomasyon 

platformudur. Bu platformun merkezinde yer alan Makine Kontrolörü serisi tüm makine cihazlarını senkronize 

kontrol etme olanağının yanı sıra hareket, robotlar ve veritabanı bağlantısı gibi gelişmiş işlevsellik de sunuyor. 

Birden fazla disiplinin bir araya getirildiği bu konsept sayesinde çözüm mimarinizi sadeleştirebilir, programlama 

ihtiyacını azaltabilir ve üretkenliği optimize edebilirsiniz.

FABRİKA 
OTOMASYONU

MAKİNE 
KONTROLÜ

• Güvenlikle ilgili tüm veriler ağın 
tamamında senkronize edilir 

• Sessize alma, güvenlik kapısı kilitleme, 
EDM ve valf izleme gibi güvenlik 
fonksiyonları kolayca yönetilir

• Hareket Kontrolü: IDE ile entegre, gerçek 
zamanlı çalışır

• Standart PLCopen Fonksiyon Blokları ve 
Omron tarafından oluşturulan hareket 
fonksiyon blokları

• Konum, Hız ve Tork için doğrudan 
senkronize kontrol

Makine Otomasyon Kontrolörü

Hareket

Güvenlik

• Dolum hattı

Montaj
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Tek Bağlantı

Görüntü 
sistemleri Robotlar

Algılama

FH FQ-M

Delta robot
ZW Mesafe Sensörü N Akıllı Fiber/ 

Lazer/Temas 
sensörü

NA HMI

Görselleştirme

Yazılım

Sysmac Studio

Büyük  
Veriler

SQL Veritabanı

Ethernet - Fabrika Otomasyonu
• Birebir kontrolör haberleşmesi 
• Sysmac Studio , NA HMI veya SCADA yazılımı içeren arabirim
• Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, MySQL ve Firebird için 

veritabanı bağlantısı  
• FTP sunucusu

Bilişim  
teknolojileri

G5 Servo sürücü İnverter MX2

Hareket

Güvenlik
G/Ç

NX Dağıtık güvenlik
NX G/Ç

EtherCAT - Makine Kontrolü
• En hızlı döngü süresi: 125 μsn
• 256 adete kadar senkronize eksen
• 512 bağımlı birim
• Omron servo sürücü, inverter, G/Ç, Güvenlik, Görüntü Sistemleri ve Algılama özelliklerine entegre 
• RJ45 konektörleriyle standart STP Ethernet kablosu kullanılır 

Sorunsuz makine kontrolü ve fabrika otomasyonu
Tek bağlantı ve tek yazılımla tek makine kontrolü: Sysmac otomasyon platformunu işte böyle tanımlıyoruz. 

Makine Otomasyon Kontrolöründe lojik, hareket, güvenlik, robotlar, görüntü sistemi, bilgi, görselleştirme ve ağ 

oluşturma tek bir yazılımda bir araya getiriliyor: Sysmac Studio. Bu tek yazılım, özel bir 3D hareket simülasyonu 

aracı da içeren gerçek Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) sunuyor. Makine kontrolöründe yerleşik EtherCAT ve 

EtherNet/IP standart olarak geliyor. Tek bağlantı amaçlı iki ağ, gerçek zamanlı hızlı makine kontrolü ve veri tesisi 

yönetimi arasında mükemmel uyum sağlıyor.

Makine Otomasyon Kontrolörü

Akıllı fabrika BT cihazları

Merkez Ofisler Satış gücü

SYSMAC Akademi
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Tek Yazılım

Tek bir Entegre Geliştirme Ortamı Yazılımı

Otomasyon sisteminiz üzerinde tam kontrol elde etmenizi sağlamak için geliştirilen Sysmac Studio, 

yapılandırma, programlama ve izleme fonksiyonlarını entegre eder. Grafi k tabanlı yapılandırma, kontrolör, 

saha aygıtları ve ağların hızlı şekilde kurulmasına olanak sağlarken, IEC standardına dayalı makine ve hareket 

programlamanın yanı sıra Hareket Kontrolüne yönelik PLCopen Fonksiyon Blokları programlama süresini kısaltır. 

Çevrimiçi hata ayıklama özelliğine sahip Akıllı Editör, hızlı ve hatasız programlamayı kolaylaştırır. Gelişmiş sıra ve 

hareket kontrolü simülasyonu ve veri izleme, makine ayarlama ve kurulum süresini azaltır. 

Programlama
Çoklu görevleri yerine getirme olanağı 
sunar veIEC 61131-3 standardıyla tam 
uyumludur. Program editörü, sözdizimi 
hatası denetiminin yanı sıra değişkenler 
ve simgeler için net renk ayrımı gibi akıllı 
destek fonksiyonlarına sahiptir. Sıralı 
ST fonksiyonu sayesinde ST talimatları 
doğrudan Ladder programlarında 
yazılabilir.

Güvenlik
Fonksiyon Bloğu Şeması editörü 
46 güvenlik FB/FN öğesine sahiptir. 
Güvenlik ile ilgili olarak IEC 61131-3 
standardı programlama gereklilikleriyle 
ve PLCopen Fonksiyon Bloklarıyla 
uyumludur.

Hareket kontrolü
Grafi kCAM editörü, karmaşık 
hareket profi llerinin hızlı şekilde 
uygulanmasını sağlar. CAM 
tablolarında anında değişiklik 
yapılabilir. Genel amaçlı hareket 
kontrolü sağlamak amacıyla 
Hareket Kontrol kütüphanesi 
için PLCopen Fonksiyon Blokları 
sunulmaktadır.

9

Simülasyon
3D hareket yolları gelişmiş sıra ve hareket 
kontrolü simülasyonuyla önceden test 
edilebilir. Tekli Fonksiyon Blokları, POU’lar 
(Program Organizasyon Birimi) veya 
programın tamamı için simülasyon yapılabilir. 
Bunlara ek olarak Kesme ve Adımlama gibi 
tüm standart özellikler de sunulmaktadır.

HMI
Makine parçaları koleksiyonunu 
kullanarak kendi IAG'lerinizi (Akıllı 
Uygulama Araçları) tasarlayın. Ayrıca, 
VB.net standart fonksiyonunu 
kullanarak bir IAG'nin içine kod 
eklemek de mümkün. Sysmac 
Studio'nun Simülatör özelliği, NA 
uygulamasını Makine Kontrolörü 
programıyla test etmeye olanak 
sağlıyor.

Bilgi
Projelerde çok yüksek miktarlarda veri 
ortaya çıkabilir. Ama Sysmac Veritabanı 
Bağlantısı İşlev Bloğu kütüphanesi 
sayesinde bu veriler gerçek zamanlı analiz 
edilebilir ve işleme konabilir.

Robotlar
Delta 2 ve Delta 3 kontrolü için entegre robot İşlev 
Bloğu kütüphanesi. Sysmac Studio'da ayrıca Delta 
robot yönünü görselleştirmek ve yeniden oluşturmak 
için entegre bir 3D simülatör de bulunmaktadır.

Sysmac Studio

Görüntü sistemleri
Görüntü işleme amacıyla bir program oluşturmak için 
tek yapmanız gereken herhangi bir öğeyi sürükleyip 
bırakmak.
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