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1.GENEL ve TEKNİK ÖZELLİKLER: 

 
BESMAK BMT-ST model Yüksek Kapasiteli ve Yüksek Hızlı Sarsma Tablası uzun Ar-Ge çalışmaları 

sonucunda üstün mühendislik ve son teknolojiye sahip kontrol ve yazılım birimleri ile donatılarak 
geliştirilmiştir.  

 

  

Sarsma Tablası Boyutları:  4m x 4m  

Sarsma Tablasının Düşey Yük Taşıma Kapasitesi:  350 kN 

Sarsma Tablasının Yatay Kuvvet Kapasitesi: 500 kN 

Yatay Aktüatör Stroku: 800 mm (±400 mm) 

Yatay Aktüatör Hızı: 630 mm/s 

Kontrol Birimi: Alman menşeili EDC kontrolör 

Yük Ölçüm Çözünürlüğü: ±180000 adım 

Yük Doğruluk Sınıfı: En az sınıf 0.5 

Deplasman Ölçüm Kapasitesi: 800 mm (±400 mm) 

Test Yazılımı:  Besmak Universal Simülasyon ve Test Yazılımı 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Besmak Yüksek Kapasiteli Sarsma Tablası aşağıdaki ana bileşenlerden oluşmaktadır. 
 

1. Mekanik Sarsma Grubu 
2. Hidrolik Güç Ünitesi 
3. Kontrol Birimleri ve Sensör Grubu 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. BMT-ST SERİSİ SARSMA MASASI ANA BİLEŞENLERi, KULLANIM AMACI, MARKA - MODELİ : 

 

1. MEKANİK GRUBU: 

 

BİLEŞEN TANIMI KULLANIM HAKKINDA AÇIKLAMA MARKA MODEL 

Mekanik Grubu 

Sistemin deprem ve/veya test simülasyonunu 

gerçekleştirir. Mekanik grup içerisinde yer alan 

bileşenler aşağıdaki gibidir. 

Besmak BMT-ST/M 

 Hareketli 

Tabla 4m x 4m boyutlarında, her iki doğrultuda 200mm 

aralıklarla M20 bulon ile montaj yapılabilecek şekilde 

yivli montaj delikleri içeren, en az 350kN yük taşıma 

kapasitesine sahip rijit bir tabladır. Piston aracılığıyla 

hareket ettirilerek deprem ve/veya test simülasyonlarını 

sağlamaktadır. 

Besmak BMT-ST/M-350D4 

 Raylı Kızak ve 

Taşıyıcı 

Sistem 

(Lineer 

Yataklar) 

Hareketli tablanın en az 350 kN’ a kadar düşey yük 

altında, en az 2000 kNm devrilme momentine kadar 

direnebilen deprem ve/veya test simülasyonlarının 

yüksek hızlara emniyetli ve hassas bir şekilde çıkabilmesi 

için kullanılmaktadır. Raylı kızak ve taşıyıcı sistemin 

sürtünmesi minimuma indirgenmiş, yüksek hassasiyetli 

ve doğrusallığa sahiptir. 

THK BMT-ST/M-NR100 

 Dinamik 

Aktüatör 

En az 500 kN dinamik yük kapasitesine sahip, en az 

800(±400)mm stroklu, servo hidrolik tahrikli, polimer 

yataklı, çift milli, çift etkili, ortadan eklem bağlantılı, 

mekanik sızdırmazlık sistemine sahip dinamik aktüatör, 

sarsma sisteminin hareketi için kullanılmaktadır.    

Hanchen BMT-ST/M-A-

Servobear 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. HİROLİK GÜÇ ÜNİTESİ: 

 

PARÇA TANIMI AÇIKLAMA MARKA MODEL 

Hidrolik Güç Ünitesi 

Sarsma tablasının hareketi için gerekli olan hidrolik 

güç miktarının elde edilmesinde kullanılmaktadır.  

Hidrolik güç ünitesi aşağıdaki bileşenlerden 

oluşmaktadır. 

Besmak BMT-ST/HU 

 Yağ Tankı Sarsma tablasının hareketi için gereken yağın 

depolanmasında kullanılmaktadır. Hidrolik Güç 

Ünitesini besleyen yağ tankı en az 1000lt hidrolik 

yağın aktif olarak kullanılabileceği şekilde 

üretilmektedir. Sarsma tablası için yüksek yağ iletimi 

göz önünde bulundurularak yapılmış özel bir 

tasarımdır. 

Besmak BMT-ST/HU-T 

 Pompa 

Takımı 

350 bara kadar çalışabilen yüksek debi iletim 

kapasitesine sahip hidrolik pompa takımı 

kullanılmaktadır. 

Kawasaki BMT-ST/HU-K3VL 

 Motor 
Pompa seti ile birlikte çalışarak yüksek basınç ve debi 

elde edilmesinde gereken gücü sağlamaktadır. 

Gamak BMT-ST/HU-GM2E 

 

 

 Manifold 

Bloğu 

Sistemin çalışması için gerekli olan yağ debisinin 

emniyetli bir şekilde iletiminde kullanılmaktadır. 

Gerekli basınç ve emniyet valflerini içerir. 

Besmak BMT-ST/HU-MB 

 Servo Valf Yüksek hassasiyet ve tepki süresi ile yüksek debi 

iletim kapasitesine sahip olan Moog marka servo valf, 

sistemin hassas bir şekilde kontrol edilmesi ve test 

simülasyonun hatasız gerçekleştirilmesi için 

kullanılmaktadır. Elektronik kontrol biriminden gelen 

komutu hızlı ve senkronize bir şekilde uygulayarak 

sistem hareketini kontrol eder. 

Moog BMT-ST/HU-D660 

 Soğutucu 

Birim 

Fanlı yapıda olup, yüksek yağ sirkülasyonundan 

kaynaklanan ısınma durumunu öngörülen limitlerde 

tutmak için kullanılmaktadır. 

Hydac BMT-ST/HU-ELC05 

 Akü Seti Deprem ve/veya test simülasyonları sırasında yüksek 

hız ve ani debi ihtiyacının karşılanabilmesi için 

kullanılmaktadır. Pompa takımı ile senkronize bir 

şekilde çalışmaktadır. 

Hydac BMT-ST/HU-SK350 

 



 
 

 

 

3. KONTROL BİRİMLERİ: 

 

PARÇA TANIMI AÇIKLAMA MARKA MODEL 

Kontrol Birimleri 

Kullanıcıdan alının komut doğrultusunda Sarsma 

Tablasının tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir ve 

kontrol eder. Kontrol Birimleri içerisinde yer alan 

bileşenler aşağıdaki gibidir. 

Besmak BMT-ST/CU 

 Elektronik 

Kontrol 

Birimi 

En az kanal başına 1kHz veri alma, işleme ve sunma 

kapasitesine sahip, en az 16 bit kontrolcü örnekleme 

çözünürlüğünde, üniversal ve modüler yapısı ile her 

tip sensöre uygun,  kapalı devre çevrim mantığı ile 

sarsma tablasına bağlı tüm sensörlerle senkronize 

şekilde çalışan, statik, dinamik ve her tür simülasyon 

uygulamalarını gerçekleştirebilen, elektronik kontrol 

birimi, sistemin genel kontrolü ve veri haberleşmesi 

amacıyla kullanılmaktadır.  

DOLI BMT-ST/CU-EDC 

 Uzaktan 

Kumanda 

Konsolu 

Sarsma tablasının bilgisayardan bağımsız olarak 

hareket etmesini ve konumlandırılmasını sağlamak 

için kullanılmaktadır. 

DOLI BMT-ST/CU-RMC 

 Yük Hücresi En az 500 kN kapasiteli, yüksek hassasiyetli, hızlı tepki 

süreli, dinamik yapıda, en az 108 yorulma ömürlü, 

yüksek çözünürlük ve yüksek doğrusallığa sahip, 

üniversal yapıda olan dinamik yük hücresi, sarsma 

tablasına uygulanan kuvveti ölçmek ve kontrol etmek 

için kullanılmaktadır.  

Honeywell BMT-ST/CU-LD500 

 Lineer 

Pozisyon 

Ölçüm 

Sensörü 

Aktüatör içine gömülü tipte olan, en az 800 mm ölçüm 

boyuna sahip, en az ±0,02% kesin doğruluğa (absolute 

linearity) sahip, 1 micron ölçüm çözünürlüğünde, 

elektromanyetik temassız ölçümleme sistemi ile çalışan 

Lineer Pozisyon Sensörü, sarsma tablası ile aktüatörün 

hassas şekilde konumlandırılması ve hareket kontrolü 

için kullanılmaktadır.      

MTS BMT-ST/CU-

MTR800 

 İvme Ölçüm 

Sensörü 

En az ±2g kapasitesine sahip, üç eksende ölçüm 

yapabilen, DC çıkışlı, yüksek hassasiyete sahip ivme 

ölçüm sensörü, sarsma tablasının oluşturduğu ivme 

değerinin ölçümü için kullanılmaktadır.   

Crossbow BMT-ST/CU-LF 

 Test Yazılımı Üniversal yapıda, çok fonksiyonlu, statik, dinamik ve 

deprem ve/veya test simülasyonlarını uygulayabilen, 

kullanıcı tanımlı uygulamaların yazımına izin veren, 

kullanıcı dostu olan test yazılımı, Sarsma Tablasının 

bilgisayar üzerinden kontrolü, uygulamaların kolaylıkla 

gerçekleştirilmesi ve raporlaması için kullanılmaktadır.  

Besmak 

 

 

 

 

 

BMT-ST/CU-USS 



 
 

 

 

3. BESMAK KULLANICI TEST VE SİMÜLASYON YAZILIMI KULLANIMI VE AÇIKLAMALARI: 

 

3.1 Genel Bilgi ve Ana Ekran 

 Üniversal yapıda olan Besmak Test ve Simülasyon Yazılımı çok fonksiyonlu, statik, dinamik ve deprem ve/veya test 

simülasyonlarını uygulayabilen, kullanıcı tanımlı uygulamaların yazımına izin veren, kullanıcı dostu bir yazılımdır. Sarsma 

Tablasının bilgisayar üzerinden kontrolü, uygulamaların kolaylıkla gerçekleştirilmesi ve raporlaması için kullanılmaktadır. 

 

 

 Besmak Test ve Simülasyon Yazılımı elektronik kontrol birimiyle birlikte deprem esnasında toplanmış rasgele ivme 
verisini uygulayabilme özelliğine sahiptir. 

 

 Besmak Test ve Simülasyon Yazılımı açık kaynak kodlu olup, kullanıcı tarafından geliştirilebilir yapıdadır. 
 

 Cihazın yazılımında kullanılacak hareketin verisi; zaman ve yer çekimi ivmesi (t - a) ve zaman ve yer değiştirme (t - d) vb. 
parametreler ile tanımlanan iki sütunlu iki ayrı metin dosyası ve CSV dosya formatı üzerinden yürütülebilmektedir. 

 

 Test ve Simülasyon Yazılımı kullanıcı tanımlı hareket verisini hangi zaman aralığında olursa olsun enterpolasyonu 
yapılarak valfe en fazla 0.001s (en az 1000 Hz) aralıkta gönderebilmektedir. 

 

 Test ve Simülasyon Yazılımı simülasyon esnasında tüm kanallar üzerinden geri besleme ve ölçüm alabilir, geri besleme ile 
ölçülmüş olan yer değiştirme, ivme ve loadcell gibi bağlı olan tüm sensörlerden alınan verileri aktarabilir ve 
raporlandırabilir özelliktedir. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 Test ve Simülasyon Yazılımı simülasyon esnasında Elektronik Kontrol Birimine bağlı tüm sensörler ile her kanal üzerinden 

elde edilen veriler herhangi bir “Scale” veya “Oversampling” yapılmadan en az 1 kHz ölçüm alınarak, kayıt 
edilebilmektedir. 
 

 Test ve Simülasyon Yazılımı yer değiştirme – zaman grafiği ve yer değiştirme verisinin FFT (Fast Fourier Transformation) 
grafiği vb. grafikleri görüntüleyebilmekte ve raporlayabilmektedir. 
 

 Test ve Simülasyon Yazılımı üzerinden Elektronik Kontrol Birimine yüklenecek deprem verilerine ait yer değiştirme 
ve/veya ivme profillerinde nokta sınırı 5 dakikadan daha fazladır. Ayrıca sistem elverdiği koşulda devamlı çalışmak için 
gerekli olan nokta sayısı da her uzunluktaki kaydı kesintisiz uygulayabilecek şekilde vermektedir. 

 

 Test ve Simülasyon Yazılımı uygulanacak deprem ivme profili üzerinde ölçekleme (scaling) ve faz farkı yapabilmektedir. 
Ayrıca ivme verisini numerik integrasyon ile hız ve yer değiştirme verisine dönüştürebilmektedir. 
 

 Test ve Simülasyon Yazılımı dosya üzerinden ivme – zaman dışında doğrudan yer değiştirme – zaman bilgisi de 
yüklenebilme özelliğine sahip olup, bu veriler doğrultusunda simülasyonu gerçekleştirebilmektedir.  
 

 Test ve Simülasyon Yazılımı alarm ve acil durum limitleri tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu değerler yazılımda 
anlık olarak kontrol edilmekte ve limit değerlerinin aşılması durumunda ilgili eylem (eksendeki hareketin durdurulması 
ya da hidrolik basıncın kesilmesi) devreye girerek oluşan alarm durumunu ekranda göstermektedir. Bu durumu, veri 
kaydetme dosyasından farklı bir dosya olarak, hata veya uyarı dosyasına yazabilmekte ve kaydedebilmektedir. 
 

 Test ve Simülasyon Yazılımı yer değiştirme bilgilerine göre simülasyon öncesinde analiz yaparak çalışma aralığı 
belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Herhangi bir hareket komutu öncesinde ve yükleme profili başlatılmadan önce, 
çalışma aralığının dışına çıkılacaksa yazılım kullanıcıyı uyarmaktadır ve hata dosyasına yazılmaktadır. 

 

 Test ve Simülasyon Yazılımına tek eksende rasgele (random) deprem verisi eklenebilmekte ve bu bilgilere göre 
simülasyon yürütülebilmektedir. 

 

 Hidrolik Güç Ünitesinin kontrolü Test ve Simülasyon Yazılımı üzerinden gerçekleştirilmekte olup, start – stop, düşük 
basınç – yüksek basınç geçişi gibi ilgili tüm dijital ölçüm ve sinyaller test yazılımıyla senkronize şekilde çalışmaktadır. 
 

 Elektronik kontrol birimi ile Test ve Simülasyon Yazılımının kontrol algoritması yük değişimine bağlı olarak dinamik 
performansı otomatik olarak kendiliğinden ayarlayabilmektedir.  

 

 Test ve Simülasyon Yazılımı aracılığıyla üretilen sinyallerin frekans düzleminde enerji yoğunluğu ve güç dağılımı 
incelenebilmekte ve rapor olarak alınabilmektedir.  

 

 Üretilen sinyale istenilen filtre ayarı kullanıcı tanımlı olarak yapılabilmektedir. 
 

 Test ve Simülasyon Yazılımı yük, deplasman ve deformasyon sensörleri gibi sisteme bağlı olan tüm sensörler üzerinden 
kontrollü olarak rampa, adımsal, sinüs, trapez, kare, testere, gerçek deprem verileri, rasgele test verileri (sinyal profilleri) 
gibi uygulamalar için elverişlidir. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Yazılımı ilk açtığınızda, yazılım sizi aşağıdaki gibi bir ana ekranla karşılayacaktır. 

 

3.2 Yan Araç Kontrol-Digipoti Çubuğu 

 Kontrol Paneli yani “Digipoti” ekranın sağ tarafına yerleştirilmiştir. Bu panel aracılığıyla kullanıcı test cihazını ve 

özelliklerini aşağıda açıklandığı şekilde kontrol edebilir. 

     Digipoti Ekranı Tuş Tanımı ve Açıklamaları 

 

 
Elektronik Kontrol Birimi İletişimi Başlatma Butonu 

Cihaza start komutunu verir. (Hidrolik makinenin düşük basınçta çalışma işlemini başlatır.) 

Aktüatöre yüksek basınçlı hidrolik yağın verilmesini sağlar. (Sadece hidrolik makineler içindir.) 

Aktüatörün ileri doğru hareket ettirir 

Acil durdurma 

Pistonu aşağı doğru hareket ettirir. 

Testi başlatır. 

Testi durdurur. 

Piston ilk konumuna geri döndürür. 

Pistonun ilk konumuna geri dönmesi için statik hidrolik cihazlarda boşaltma valfini açar. 

Çenelerin kontrol butonları. 



 
 

 

3.2.1 Çene Kontrol Butonları  

Cihazınız pnömatik veya hidrolik bir çene mekanizmasına sahipse, numunenizi sabitlemek için bu butonları kullanabilirsiniz. 

 

 

                                                  Üst çeneleri kilitler                                    Üst çeneleri açar 

                                                  Alt çeneleri  kilitler                                     Alt çeneleri açar 

 

 

 

 

 

3.3 Gerçek Zamanlı İzleme Ekranı 

 Gerçek zamanlı izleme ekranı seçilen değişkenleri 

test yada simülasyon ile eşzamanlı bir şekilde gözlemlemenizi 

sağlar. 

Tüm değişkenler, test ayarları menüsünden görünür veya 

gizlenebilir olarak ayarlanabilir. (Sonraki bölümlerde ayrıntılı bir 

şekilde açıklanacaktır.) 

Ayrıca birimler ve virgülden sonraki istenilen anlamlılık da test 

ayarları menüsünden ayarlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.4 Araç Çubuğu 

Araç çubuğu yazılım ilk açıldığında ekranın üst tarafına yerleştirilmiş biçimde gelir, ancak kullanıcı araç çubuğunun konumunu  

 butonunu kullanarak istediği şekilde değiştirebilir. 

 

 

 

 

 

3.4.1 Yeni Test Oluşturma    

Yeni testi oluşturmak için bu sekmeyi tıklayabilir ve ardından testinizi yapmaya  başlayabilirsiniz. 

3.4.2 Mevcut Proje Açma   

Daha önce oluşturulmuş varolan bir projeyi açmak için bu butonu kullanıp projeyi geri açabilirsiniz. Ayrıca bu düğme ile mevcut 

bir metodu da çağırabilirsiniz. 

3.4.3 Test Sonucu Yazdırma  

Testinizi tamamladığınızda, test sonuçlarınızı bu sekmeden yazdırabilirsiniz. 

3.4.4 Baskı Önizleme  

Yazdırma işleminden önce raporunuzu bu sekmeden inceleyebilirsiniz. 

3.4.5 Ayarlar Menüsü  

Testi gerçekleştiren teknisyen için Ayarlar menüsü çok önemlidir. Bu sekmeyi tıkladığında kullanıcı aşağıdaki gibi bir ekran 

görecektir. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3.4.5.1 Makine Ayarları    

Makine ayarları, makinenizi kontrol ünitesine tanımlamanıza izin verir. Kontrol ünitesine 8 farklı makine tanımlayabilirsiniz. 

Öncelikle makinenize bir numara vermelisiniz, ardından makinenizin türünü seçmelisiniz (Basma -Gerilme). 

 

 

Ayrıca bu menüde kontrol ünitesine bağlı sensörleri de görebilirsiniz. Her sensör kolay kurulum için bir numara ile 

tanımlanmıştır. 

Not: Sensör 4 genellikle yatay gerilmeyi tanımlamak için kullanılır. 



 
 

 

3.4.5.2 Test Raporu  

 

3.4.5.2.1 Test Verileri: Bir test sonucu yazdırmaya çalıştığınızda, Test Spesifikasyonları bölümünü göreceksiniz. Test Verileri 

sekmesinden, raporunuza bazı özellikler ve isimler ekleyebilirsiniz. 

 

3.4.5.2.2 Test Sonuçları: Bu menüde sonuçlar sayfanızda hangi sonuç, parametre, birim ve hassaslık gösterileceğini 

ayarlayabilirsiniz. 



 
 

 

 

Name: Burada, sonuca bir isim verebilirsiniz (örneğin, testiniz bir basma testiyse Basma yazabilirsiniz) 

Source: Source kısmnına çift tıkladığınızda, yukarıdaki gibi bir seçim penceresi görürsünüz, burada aşağıdaki kısımları 

seçebilirsiniz: 

     Result Maximum                                    Result Maximum Load                          Result Breaking   

     Result Elastic Region                            Result Lower Yield                                Result Upper Yield 

     Result Energy Absorption                    Result Impact Energy                           Result Half Energy Absorption  

Bu seçim deneyinizin türüne bağlıdır, raporda göstermek istediğiniz kaynak türünü seçebilirsiniz.. 



 
 

 

 

Type: Type sekmesine çift tıkladığınızda, aşağıda olduğu gibi bir seçim penceresi görürsünüz, ve işlem türünü seçebilirsiniz. 

Lutfen dikkat ediniz; Burada bir değişken kullanmak istiyorsanız,öncelikle ölçüm menüsünden etkinleştirmelisiniz. 

 

 Bu sekmeden seçebileceğiniz değişkenler : 

 Position                     Load                         Extension  

                                                           Strain                        Strain h                     Elongation  

  Stress                        Length                      E modulus 

          Poisson ratio            Energy                      Cycles 

 

Unit: Üzerinde çalışmak istediğiniz birimi seçmek için birim sekmesini çift tıklamalısınız, daha sonra birimi birim penceresinden 

seçebilirsiniz. Şu anda mevcut birimler:: 

Min, h, mm, cm, µm, N, KN, kgf, klbf, Gpa, Mpa, Pa, bar, psi, ksi, kgf/cm^2, N/mm^2, %, rev, cycle or unitless 

Decimal Points:  Bu sekme, sonuçların virgülden sonraki anlamlılığını ayarlamak için kullanır, 

 

 

Result Maximum 

Result Maximum Load 

 

Result 

Breaking 

Result Lower Yield or Upper Yield 

Result Elastic Region 



 
 

 

3.4.5.2.3 Otomatik Kaydetme: Otomatik Kaydet Sekmesinde , Otomatik Kaydetmeyi Etkinleştir kutusuna tıklarsanız, bütün 

testleri, verdiğiniz bir isimle istenilen adrese kaydedebilirsiniz. 

 

Test Serisi Aktifleştirildiğinde, aynı Temel Adı olan denemeler seri bir klasöre kaydedilir  

(Concrete Sample_0, Concrete Sample_1, Concrete Sample_2, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.4.5.3 Ölçüm    

Bu sekme, kontrol kartına 16 farklı sensör çeşidini ekleyebileceğiniz veya tanımlayabileceğiniz test yazılımı ile sensörler ve 

ölçüm türleri için kullanılır. Ayrıca her sensöre ayrı isimleri ve birimleri tanımlayabilirsiniz. Gerçek zamanlı görünürlüğü 

etkinleştirdiğinizde, Ana Ekran'da aynı anda görebilirsiniz. 

          

 

Dikkat1: Sensör 4 genellikle yatay gerinim sensörü olarak kullanılır. 

 



 
 

 

3.4.5.4 Grafik Özellikleri  

Bu menüde, grafik özelliklerini ayarlayabilirsiniz.  

 

OpenGL Plotting, Etkinleştir'i tıklattığınızda, daha düşük çözünürlüklerde grafik gösterebilirsiniz.. 

Title       :  Grafiğe bir isim vermek için 

Theme   :  Grafiğin seçkin görselliğe izin verir 

Type       :  Kullanıcı 2 Eksen veya 4 Eksenli grafik seçebilir 

Graph 1  :  Eksen, renk, dağılım boyutu ve çizim modunun değişkenlerini seçme imkanı verir. 

"Grafiği Göster / Kapat" sekmesi etkinleştirildiğinde, grafik deney raporunda çizilirken kapalı konumda grafik, deney raporunda 

görünmez. Yalnızca test sonuçları gösterilecektir. Kullanıcı tanımlı olarak "Grafik Başlığı" girilir. 2 eksenli ve 4 eksenli grafikler, '' 

tip '' sekmesiyle seçilebilir. "Izgara Göster" özelliği, grafik kağıt üzerinde birim cetvelini etkinleştirir. Grafik, deneme sırasında 

"Eşzamanlı Grafiği Göster" özelliğiyle anında görüntülenir. 

 



 
 

 

3.4.5.5 Numune Ayarları    

Otomatik ve sağlıklı hesaplama için, numunenin teknik özelliklerini bu kısma girmeniz gerekir. 

 

Sample Type        : Buradan seçim yapabilirsiniz; Düz, Silindir, Boru, Kesit, Bobin Yay ve Yaprak Yay tipi örnekler   

Unit                         : Cm, mm and µm 

Lc                            :  Kulplar arasındaki boşluk boyutu 

W0                          : Yatay bir uzantıyı ölçerseniz, numunenin genişliğini girmeniz gerekir. 

Compressometer  : Kompresiyo metrenin boyut tipi (Beton silindirin deformasyon ölçümü için) 

Mass                       :  Numunenin genişliği 

Height                     : Numunenin Yüksekliği 

Diameter                :  Numune Çapı 

 



 
 

 

3.4.5.6 Test Prosedürü   

Bu menü, sağlıklı bir test koşulları ve sonuçları için çok önemlidir. Çünkü testiniz bu ayarlamalara bağlı olarak ilerleyecektir. 

 

Öncelikle kontrol türünü seçmelisiniz; Bu bölümde iki seçenek var; Otomatik ve Manuel Kontrol. 

3.4.5.6.1 Manuel Kontrol: Manuel tip kontrolü kullanıcıya ekrandaki ok tuşlarıyla cihazı kontrol etmesini sağlar. Kontrol modu 

"deplasman, yük ve uzatma" olarak 3 farklı şekilde seçilebilir ve hız ayarlanabilir. "Test öncesi dara" özelliği ile, doğru ölçümü 

elde etmek için ön test sensörlerinde kalan artık yükleri sıfırlamak mümkündür. Buna ek olarak, "test sonrası otomatik çapraz 

kafa dönüşü" özelliğiyle, cihaz çeneleri otomatik olarak kullanıcı tarafından tanımlanan başlangıç konumuna geri dönebilir. Bu 

özellik, aynı boyuttaki örneklerin daha hızlı test edilmesini sağlar. "Pozisyon sensörünü sonradan uzama olarak kullanın" 

özelliği, pozisyon sensörünü bir ekstensometre olarak kullanmanıza izin verir, ancak çok küçük değişiklikler için kullanmayın. 

"Çıkışı (valf açıklığı)" ön yükleme "özelliğiyle ayarlayarak, çenelerin hareketleri numuneye zarar vermeden tam olarak 

ayarlanabilir. 

 

 



 
 

 

 

3.4.5.6.2 Otomatik Kontrol: Otomatik tip kontrolü, Basit, Kombine ve Dinamik olmak üzere 3 farklı yolla yapılabilir,  

Simple Loading: Doğrusal yük, "Yük, uzatma ve yer değiştirme" kontrolü ile hız ve hedef değerlerini ayarlayarak belirlenebilir. 

"Kontrol Hızı" müşterinin MPa / sn, kN / sn, mm / sn, mm / dak olarak tanımlanabileceği gibi ayarlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Load, Displacement and Extension Control 

Speed (kN/s, MPa/sn) 



 
 

 

 

Combined Loading: Bu modda kullanıcı adım, rampa, sinüzoidal, dikdörtgen, üçgen vb. Kombinasyon halinde olabilen belirli bir 

test modu tanımlayabilir. Birleşik yüklemede yük, boşaltma ve yer değiştirme kontrolü yükleme, boşaltma ve bekleme gibi 

kontrol edilebilir; Yükleme hızı, varış yeri ve bekleme süresi kullanıcı tanımlı olarak kullanılabilir. 

 

 Yeni bir kontrol türü silmek veya eklemek için. 

 Seçilen prosedür türünün yerleşimini değiştirmek için.   

 

 

 

 

 

Selection of Control Type 

Reset parameters to the default settings 



 
 

 

 

Dynamic Mode: Bu modda kullanıcı dinamik testler yapabilir. Öncelikle, Prosedür Türü'nden '' Dinamik '' seçmelisiniz. Bu 

seçimden sonra Dinamik seçeneği (araç çubuğuna yerleştirilir) etkinleştirilecek ve aşağıdaki gibi bir ekran göreceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ekranı kullanarak başlangıç hızını, Başlat / Bitiş Ofseti ve dalga özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Periyodik kaydetme 

seçeneğini kullanarak kaydedilecek çevrimlerin aralık ve sayılarını ayarlayabilirsiniz. 

Hızlanma kontrolüne tıkladığınızda, aşağıdaki gibi bir ekran görürsünüz; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Yazılım frekans ve genliğe bağlı olarak ivme kontrolü yapabilir; Burada ivme spesifikasyonlarını ayarlayabilirsiniz. (Bu modülün 

tam spesifikasyonu için lütfen mühendislik ekibimize başvurun.) 

E Modulus: Bu bölüm sağlıklı bir e modül sonuçları için tasarlanmış olup, bu modül vasıtasıyla eğimin doğrusal bölümünü 

seçebilir ve yazılım, hesaplamaları bu aralıkta yapabilirsiniz. 

 

End Test: Bu modül, testlerin otomatik sonlandırılması için tasarlanmıştır.  

 

 

 

 

 From 

To 



 
 

 

 

% Kutusuna tıklarsanız, düşüş mevcut güç yüzdesini giren değere ulaştığında test sonlandırılacaktır. Değer kutusuna tıklarsanız, 

yazılım, girilen değerde bir yük düşüşü meydana geldiğinde testi sonlandırır. 

Drop Weight End Threshold: Bu modül, hatalı kopma algılamasını önlemek için tasarlanmıştır; burada bir değer girdiğinizde, 

makine yük düşüşünü bu değerin altında kırık olarak  algılamaz. 

Dynamic Threshold: Dinamik bir test yaparsanız, bu modül numuneniz deforme olduğunda, testi sonlandırmak için bir eşik 

değeri tanımlamanıza izin verir. 

Xhead Return After Test: Bu modül, eski bir testten sonra makinenizi yeni bir test için otomatik olarak hazırlamak üzere 

tasarlanmıştır. Burada hidrolik makineler için Sink seçeneğini seçebilir veya servo elektro mekanik makineler için Position 

seçeneğini seçebilirsiniz. 

Pre Sink Time : Piston inme işleminden önce bir gecikme süresi ayarlamak için.  

Sink Time: Makine, gecikme süresi boyunca bekler ve girilen Sink Time boyunca piston inmeye başlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.4.6 Pozisyon     

Bu buton, makineye bir yükleme komutu vermek üzere tasarlanmıştır. Bu sekmeyi tıkladığınızda, aşağıdaki gibi bir pencere 

göreceksiniz. 

 

 

Bu bölümde, testiniz için uygun kontrol modunu seçmeniz gerekir, o zaman pozisyon,ivme ve yük kontrollü olarak hedef 

noktası ayarlamanız gerekir. Tüm adımları tamamladıktan sonra testinizi başlatmak için POS düğmesine basınız. 

 

3.4.7 DynC     

Bu butona basıldığında, pozisyon , yük ve ivme kontrollü dinamik test için otomatik sonlandırma modu etkinleştirilir.  

 

3.4.8 Manuel Sıfırlama  

Bu butona tıkladığınızda, yazılım daha net veriler için tüm sensör değerlerini sıfır yapar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.5 Üst Araç Çubuğu    

Bu menü, bazı ek özellikler için tasarlanmıştır. 

3.5.1 Dosya 

New    : Yeni test açar. 

Open   : Varolan bir testi açar. 

Save    : Mevcut işlemi kaydeder. 

Export : Mevcut testi PDF veya Excell olarak dışa aktarır.  

Exit      : Programı sonlandırır. 

 

 

3.5.2 Test 

Start       : Testi başlatır 

Settings : Ayarlar menüsünü 1.4.5 bölümünde açıklandığı gibi açar. 

 

3.5..3 Araçlar  

Grafik: Buradan grafik seçeneklerine ulaşabilirsiniz; Arsa Kopyala, grafik 

sıfırla, yeniden ölçeklendirme, İz Grafik ve Zum (Yatay, Dikey). 

EDC Bilgisi: EDC'nin durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Kontrol Ünitesi Bilgisi: Buradan geçerli kontrol ünitesi durumu hakkında bilgi 

alabilirsiniz. 

 

Dil: Yazılım dilini değiştirebilir, yeni dili etkinleştirmek için programı yeniden başlatmanız gerekir. 

 

3.5..4 Ekran 

 Bu menü aracılığıyla, ana ekranın sağ tarafına yerleştirilen kontrol panelinin görünürlüğünü 

ayarlayabilirsiniz.  

3.5.5. Yardım 

Bu menü, program güncellemelerini ve geçerli sürüm hakkındaki bilgileri kontrol etmenizi sağlar 

 



 
 

 

 

4.GENEL KULLANIM TALİMATI: 

 

 Sistem trifaz 380V şebeke elektriği ile çalışır. Lütfen cihazın 5 pinli ana elektrik soketini ana şebeke elektriğine bağlayınız.   
 

 
(Temsilidir.) 

 
 Kırmızı renkli Ana Elektrik Anahtarı üzerinden cihaz açılır. 

 
 Elektrik ve elektronik kontrol birim panosu üzerinden 3 faza ait olan Led ışıkların yandığı kontrol edilir. 

 

 Elektronik kontrol birimi ve uzaktan kumanda konsol ekranının aktif olduğu kontrol edilir. 
 

 Yaklaşık 45 saniye sisteme herhangi bir komut verilmeden beklenir. 
 

 45 saniye sonunda uzaktan kumanda konsolu ekranı üzerinde elektronik kontrol biriminin “PC Control” Modunda olduğu 
ve “X16/X17-LAN/USB” haberleşme kanal değişimlerinin aktif olduğu izlenir. 

 

 Elektronik Kontrol biriminin Ethernet veya USB kablosu bilgisayara takılır. 
 

 Elektronik Kontrol Biriminin herhangi bir haberleşme kanalı bilgisayara bağlı iken bilgisayara yüklü olan Besmak Kullanıcı 
Test ve Simülasyon Yazılımı çift tıklanarak açılır. 

 

  Yazılım açıldıktan sonra İletişim Başlatma Butonuna tıklanarak elektronik kontrol birimine bağlanılır. 
 

 Cihaza start komutu verilir. 
 

 Start komutu verildikten sonra sistemin hidrolik güç ünitesinin motor fanı saat yönünde dönme ve basınç göstergeleri 
üzerinden basınç olduğu gözlemlenmelidir.  Bu durumu kontrol ediniz. 

 

 Test ve Simülasyon uygulamaları mevcut kullanım kılavuzu ve diğer yardımcı kılavuzlar üzerinden gerçekleştirilebilir. 
 


